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1 Prezentacja 

TGS- rozdzielnica pierścieniowa w izolacji gazowej SF6 

TGS to rozdzielnica średniego napięcia z izolacją gazową do 24 kV, 630 A, 20 kA/3s, stosowana 
w dystrybucji wtórnej. Może być wyposażona: 

 zabezpieczenie transformatora za pomocą bezpiecznika (funkcja F), 

 zabezpieczenie transformatora i linii za pomocą wyłącznika próżniowego (funkcja V). 

Kompaktowość, szeroki zakres funkcji oraz łatwość instalacji i możliwość rozbudowy sprawiają, 
że jest to rozdzielnica, która pasuje do wielu miejsc w sieci dystrybucji wtórnych, takich jak: dystrybucja 
publiczna, przemysł, infrastruktura lub odnawialne źródła energii. 

Izolacja elektryczna za pomocą gazu SF6 

Aparatura łączeniowa umieszczona jest w szczelnym zbiorniku wykonanym ze stali nierdzewnej 
wypełnionym gazem o właściwościach dielektrycznych SF6. 

Rozdzielnica TGS jest odporna na działanie środowiska zewnętrznego i na wszelkie możliwe czynniki 
ryzyka, takie jak: 

 wilgoć. 

 kurz, 

 zanieczyszczenia, 

 brud, 

 szkodliwe gryzonie. 

Zastosowanie SF6 jako gazu izolacyjnego oraz konstrukcja TGS sprawia, że jest to jedna z najbardziej 
kompaktowych rozdzielnic SN na rynku. 

Prosta obsługa i konserwacja 

Cykl życia rozdzielnicy TGS wynosi 30 lat bez konserwacji obwodów głównych. Konstrukcja 
rozdzielnicy zapewnia łatwą oraz intuicyjną obsługę: 

 uproszczona konserwacja jednostek funkcjonalnych i ciągłość usług dla pozostałych jednostek (klasa 
LSC2),  

 nie jest wymagane napełnianie gazem na miejscu podczas instalacji ani w okresie użytkowania 
TGS w normalnych warunkach pracy, 

 długa żywotność, 

 system blokad w celu zapewnienia prawidłowej kolejności czynności łączeniowych, 

 może być stosowany w podstacjach z obsługą zewnętrzną jak i wewnętrzną, 

 w standardzie posiadają sygnalizatory napięcia, 

 szeroki przedział kablowy umożliwiający instalację różnych typów kabli itp. 

Bezpieczeństwo i innowacja 

                 Rozdzielnica TGS została zaprojektowana dla maksymalnego bezpieczeństwa operatorów i sprzętu, 
w szczególności w przypadku powstania łuku wewnętrznego: 

 zawór bezpieczeństwa gwarantujący odprowadzenie gazów w bezpiecznym kierunku, 

 kanał wyciągowy chłodzi i odprowadza gazy w kierunku do góry (opcjonalnie) i/lub deflektora 
w tylnych kanałach i chłodzi gorące gazy, 

 klasa odporności na działanie łuku elektrycznego AFL lub AFLR. 

 



4 
 

2 Standard i jakość 

Kontrola jakości 

 Podczas produkcji każda rozdzielnic TGS podlega systematycznym  testom w celu sprawdzenia jakości 
i zgodności następujących cech: 

 próby napięciowe obwodów pierwotnych, 

 testowanie systemów bezpieczeństwa i blokad, 

 próby napięciowe obwodów  wtórnych, 

 zgodność z rysunkami i schematami. 

 Uzyskane wyniki są rejestrowane i zatwierdzane przez dział kontroli jakości. Wyniki są rejestrowane 
i przypisane do numeru seryjnego rozdzielnicy. Zapewnia to w ten sposób identyfikowalność produktu.   

 Ochrona środowiska 

 W ramach polityki środowiskowej ELENCO oferuje opcję odzyskiwania rozdzielnic średniego napięcia, 
a tym samym eliminacji wszelkich zanieczyszczeń do atmosfery. Aby pomóc Ci w ochronie środowiska 
i uwolnić Cię od wszelkich problemów związanych z magazynowaniem lub demontażem, serwis ELENCO 
oferuje odbiór sprzętu po zakończeniu jego eksploatacji. TGS został zaprojektowany z myślą o ochronie 
środowiska: 

 wszystkie użyte materiały, na przykład izolatory i przewody, są identyfikowalne i łatwe do oddzielenia 
w procesie recyklingu, 

 zużycie SF6 jest zredukowane w TGS, a SF6 można odzyskać pod koniec życia rozdzielnicy i ponownie 
wykorzystać po oczyszczeniu. 
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3 Produkt 

 

1 Rozdzielnica TGS układ CCF  2 Rozdzielnica TGS układ CCV z wyłącznikiem próżniowym      3 Rozdzielnica TGS układ V- pole pojedyncze z wyłącznikiem 
próżniowym 

Budowa rozdzielnicy TGS 

1. Hermetycznie zamknięty zbiornik ze stali nierdzewnej napełniony gazem SF6 

 w zbiorniku zamontowane są: szyny zbiorcze, szyny odpływowe, rozłączniki, uziemniki, 
przepusty. Każdy zbiornik wyposażony jest w awaryjny zawór bezpieczeństwa, który niweluje 
skutki ewentualnego zwarcia wewnątrz zbiornika. Izolatory przepustowe mają wbudowane 
sensory pojemnościowe dzięki czemu współpracują ze wskaźnikami napięcia umieszczonymi 
na przednim panelu rozdzielnicy. 

2. Przedział napędów 

 w przedziale tym znajdują się napędy sprężynowe, manometr oraz wskaźniki napięcia 
umieszczone na frontowej części przedziału i rozdzielnicy 

3. Przedział bezpieczników 

 w przedziale bezpiecznikowym montowane są wkładki bezpiecznikowe SN z zabezpieczeniem 
termicznym według normy IEC 60282-1. Konstrukcja zapewnia pełne bezpieczeństwo obsługi. 
W trakcie wymiany bezpieczników obydwie strony uchwytu wkładki są uziemione. 

4. Przedział kablowy 

 przedział kablowy dzięki systemowi blokad jest w pełni bezpieczny dla obsługi, niemożliwe 
jest otwarcie pokrywy bez uziemienia. W przedziale tym umieszczone są przepusty kablowe, 
uchwyty kablowe, przekładniki, zaciski dla uziemienia żył powrotnych. Przegrody między 
przedziałami są metalowe. Wszystkie przedziały zapewniają możliwość montażu głowic 
z ogranicznikami przepieć oraz podwójnego zasilania. 

Oznaczanie rozdzielnicy 

Przykład: 

TGS 24-06-16/ CCFe 
TGS – rozdzielnica 
24 – Napięcie znamionowe 24 kV 
06 – Prąd znamionowy 630A 
16- Prąd znamionowy wytrzymywany 16 kA 
CCFe – układ rozdzielnicy mała literka oznacza wersje rozbudowywalną 
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Warunki pracy 

 klasyfikacja temperaturowa: -5°C w wykonaniu wnętrzowym (opcja: -25°C), 

 temperatura otoczenia: od -5°C do +40°C (opcja: od -25°C) (opcja: do +55°C) przy zredukowanych 
prądach znamionowych), 

 średnia wartość temperatury w ciągu 24 godzin (maks.): +35°C, 

 typowa maksymalna wysokość dla instalacji nad poziomem morza wynosi 1000 m. Jednak znacznie 
wyższe wysokości są możliwe na żądanie, ale z ograniczeniami, 

 rodzaj gazu izolacyjnego: sześciofluorek siarki (SF6), 

 ciśnienie znamionowe przy +20°C: 0,03 MPa, 

 zabezpieczenie przed zalaniem (opcja): pomyślnie przetestowano pod wodą przez 24 godziny 
przy 24 kV 50 Hz. 

Stopień ochrony (IP) 

Element Stopień ochrony 

Główne obwody elektryczne IP67 

Komora bezpiecznika IP65 (opcja: IP67) 

Mechanizmy operacyjne IP3X 

Przedział kablowy IP2XC 

Rozdzielnice IK10 

Klasa przegród i kategoria utraty ciągłości usług 

 klasa przegród: PM (1) zgodnie z IEC 62271-200, 

 kategoria utraty ciągłości usługi: LSC2A (2) zgodnie z IEC 62271-200 z wyjątkiem pól I oraz S, 
które są kategorii LSC1. 

TGS jest ciśnieniowo szczelnym układem spełniającym wymagania normy IEC 62271-1. Jego zbiornik 
jest wypełniony gazem SF6, który jest używany jako środek izolacyjny i gaszeniowy. 

Klasyfikacja łuku wewnętrznego TGS zgodnie z IEC 62271-200. W mało prawdopodobnym przypadku 
nadciśnienia gazu w wyniku zwarcia wewnątrz zbiornika, toksyczne gazy są odprowadzane bezpiecznie 
z dala od operatora. Metalowa obudowa rozdzielnicy może mieć różne typy dostępności po różnych 
stronach. W standardzie TGS jest wykonywany w klasie AFLR 20kA/1s. 

Rozdzielnica TGS jest produktem zgodnym z normami: 

Opis Standard IEC Klasa według IEC 

Rozdzielnica SN IEC 62271-200 oraz IEC 62271-1 

Łukoochronność IEC 62271-200 

Uziemnik (w polach C, F, V, De, I) IEC 62271-102 E2 

Odłącznik (w polach V, I) IEC 62271-102 M1 

Rozłącznik (w polach C) IEC 62271-103 M1, E3, C1 

Zestaw rozłącznika z bezpiecznikami (F) IEC 62271-105 M1, E1 

Wyłącznik próżniowy (w polach V, I) IEC 62271-100 M1, M2, E2 

Przekładniki prądowe IEC 61869-2 

Przekładniki napięciowe IEC 61869-3 

Wskaźniki obecności napięcia IEC 62271-206 

Systemy detekcji napięcia IEC 61243-5 

Ochrona IP IEC 60529  
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4 Budowa i rodzaje pól rozdzielnicy TGS 

 

4 TGS wersja bez możliwości rozbudowy 

 

 

5 TGS wersja z możliwością rozbudowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TGS: wersja nierozbudowywalna 

Rozdzielnica może się składać maksymalnie z 5 pól 
zabudowanych w jednym zbiorniku z gazem SF6. 

TGS: wersja rozbudowywalna 

Rozbudowywalna wersja TGS służy do rozbudowy 
rozdzielnicy o dodatkowe pola 

Istnieją trzy warianty rozbudowywalnej wersji 
TGS: rozbudowa z prawej, lewej lub jednocześnie 
z obydwu stron rozdzielnicy 

Te wersje oferują następujące korzyści: 

 wysoce ekonomiczne rozwiązanie 
dla dystrybucji wtórnej, 

 instalacja w bardzo ograniczonej 
przestrzeni, dużej ilości pól (montaż 
na obiekcie), 

 odatkowe pola TGS mogą być ułożone 
w dowolnej kolejności, 

 kolejna rozbudowa jest możliwe dzięki 
przepustowi łączącemu na tulei poziomej. 

Elastyczność i modułowość rozbudowywalnej 
wersji TGS czynią rozdzielnicę idealną 
do  zastosowań w sektorze przemysłowym 
oraz w miejscach gdzie prawdopodobna 
jest zmian konfiguracji w czasie pracy rozdzielnicy 

Oznaczenia pól funkcjonalnych rozdzielnicy TGS: 

C- Pole zasilające i odpływowe z trójpozycyjnym 
rozłącznikiem i uziemnikiem, 
F- Pole transformatorowe z rozłącznikiem 
bezpiecznikowym, 
V- Pole z wyłącznikiem próżniowym (zasilające 
i transformatorowe), 
D- Pole zasilające bez rozłącznika, 
De- Pole zasilające z uziemnikiem szynowym, 
S- Pole sprzęgłowe z rozłącznikiem, 
I- Pole sprzęgłowe z wyłącznikiem, 
M- pole pomiarowe.
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5 Gama rozdzielnic TGS 

Charakterystyka pól rozdzielnicy 

 

Pole typu C 

 rozłącznik trójpozycyjny znajduje się w zamkniętym szczelnie zbiorniku wypełnionym gazem 
SF6, 

 trójpozycyjny rozłącznik jest wyposażony w sprężynowy mechanizm zamykający i otwierający 
dla funkcji rozłącznika i funkcji uziemnika. 

Pole typu F 

 aby wymiana bezpieczników SN była bezpieczna, uziemniki są umieszczone zarówno 
przed jak i za bezpiecznikami, 

 oba uziemniki są połączone mechanicznie i są uruchamiane za pomocą jednego mechanizmu 
roboczego, 

 rozłącznik jest wyposażony w sprężynowy mechanizm do zamykania i otwierania rozłącznika, 

 gdy wkładka bezpiecznikowa zadziała w którymkolwiek z bezpieczników, rozłącznik otwiera 
się mechanicznie na wszystkich trzech fazach, 

 wskaźnik na przednim panelu TGS wizualnie sygnalizuje zadziałanie i przepalenie bezpiecznika, 

 przycisk uruchamiający otwarcie rozłącznika jest dostępny jako opcja, 

 możliwe jest również otwarcie cewką wyzwalającą, 

 funkcja uziemienia obsługiwana jest za pomocą oddzielnego mechanizmu sprężynowego. 

Pole typu D 

 pozwala na bezpośrednie podłączenie przewodu zasilającego do głównego toru szynowego 
rozdzielnicy TGS. 

Pole typu De 

 pozwala na bezpośrednie podłączenie przewodu zasilającego do głównego toru szynowego, 
pole wyposażone jest w uziemnik, dzięki czemu można w odpowiednich warunkach uziemić 
główny tor szynowy. 
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Pole typu S 

 ta funkcja służy do załączania i odłączania szyny zbiorczej w celu oddzielenia użytkownika 
końcowego od dostawcy energii. Pełni rolę sprzęgła 

Pole typu V 

 pole typu V wyposażone jest w wyłącznik próżniowy i trójpozycyjny odłącznik z uziemnikiem 
szybkim, 

 wyłącznik posiada szybki cykl automatycznego ponownego zamykania: O - 0,3 s - CO - 180 s – 
CO zgodnie z IEC 62271-100, 

 uziemnik jest  uruchamiany przez szybki mechanizm sprężynowy, 

 wyłącznik próżniowy jest wyposażony w sprężynowy mechanizm zasobnikowy. Może on być 
uruchamiany ręcznie lub elektrycznie, aby uzyskać pełny cykl O-CO, 

 wyłącznik współpracuje ze zintegrowany przekaźnikiem  zabezpieczającym, 

 zastosować można jeden z dwóch autonomicznych przekaźników zabezpieczeniowych 
WIC1 (Woodward) oraz SIAB (Fanox) lub na życzenie innego producenta, 

 wyłącznik może współpracować z innymi nieautonomicznymi zabezpieczeniami 
przez zamontowanie szafki niskiego napięcia na górze lub z boku rozdzielnicy. 

Pole typu I 

 pole typu I służy do ochrony wyłącznikiem szyny zbiorczej rozdzielni (po lewej lub prawej 
stronie). Przykład zastosowania: rozdzielnica pomiarowa średniego napięcia, 

 ta funkcja wykorzystuje ten sam wyłącznik próżniowy i mechanizm, co funkcja V. 

Pole typu M  

 pole pomiarowe jest wyposażone w tradycyjne przekładniki pomiarowe zarówno napięciowe 
jak i prądowe. Układ przekładników może być zmieniany według schematów, jak niżej. 
Pole jest dostępne w standardowych 4 wersjach: 

 M1- dobudowane z lewej strony TGS, górne podłączenie do toru szynowego rozdzielnicy, 
dolne kablowe, 

 M2- do wbudowania pomiędzy rozdzielnice TGS – podłączenia do toru szynowego, 

 M3- obustronne połączenia kablowe, 

 M4- dobudowane z prawej strony TGS, górne podłączenie do toru szynowego rozdzielnicy, 
dolne kablowe. 
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5.1 Dostępne konfiguracje 

TGS bez możliwości rozbudowy 

Podział rozdzielnic ze względu na rodzaj: 

       2 pola  3 pola       4 pola             5 pól 

 

Dostępne wersje: 

C C 

C F 

C V 

De F 

De V 

  

C C C 

C C F 

C C V 

C De F 

C De V 

C De F 

C De V 

C C C C 

C C C F 

C C C V 

C F C F 

C V CV V 

TGS z możliwością rozbudowy 

Rozdzielnica TGS może być wykonana jako rozbudowywalna z obydwu stron jak i tylko z jednej, 
prawej lub lewej strony. Połączenia rozdzielnic realizowane są za pomocą specjalnych izolatorów 
przepustowych. 

1 pole: 
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2 pola: 

 

 

3 pola: 

  

 

4 pola: 

C C 

C F 

C V 

De F 

De V 

 

 

C C C 

C C F 

C C V 

C De F 

C De V 

C De F 

C De V 

 

C C C C 

C C C F 

C C C V 

C F C F 

C V CV V 
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Wymiary i waga TGS- wersja nierozbudowywalna 

Typ Liczba pól Wysokość (mm) Głębokość (mm) Szerokość (mm) Przybliżona waga (kg) 

CC 

2 

1502/1200 

800 708 

200 190 

CF 1502/1200 200 190 

CV 1502/1200 240 230 

DeF 1502/1200 210 200 

DeV 1502/1200 240 230 

CCC 

3 

1502/1200 

800 1048 

320 305 

CCF 1502/1200 330 315 

CCV 1502/1200 360 345 

CDeF 1502/1200 320 305 

CDeV 1502/1200 360 345 

DDeF 1502/1200 320 305 

DDeV 1502/1200 350 335 

CCCC 

4 

1502/1200 

800 1388 

440 420 

CCCF 1502/1200 450 430 

CCCV 1502/1200 480 460 

CFCF 1502/1200 470 450 

CVCV 1502/1200 530 510 

CCCCC 

5 

1502/1200 

800 1728 

550 530 

CCCCF 1502/1200 550 530 

CCFCF 1502/1200 550 530 

CFCFF 1502/1200 570 550 

Wymiary i waga TGS- wersja rozbudowywalna 

Typ Liczba pól Wysokość (mm) Głębokość (mm) Szerokość1)2) (mm) Przybliżona waga (kg)  

C 

1 

1502/1200 

800 

368 

135 130 

D 1502/1200 125 120 

De 1502/1200 135 130 

F 1502/1200 
368 

160 155 

V 1502/1200 190 185 

I 1502/1200 500 250 245 

S 1502/1200 500 200 195 

M 1502/1200 750/900 (3) (3) 

CC 

2 

1502/1200 

800 708 

210 200 

CF 1502/1200 210 200 

CV 1502/1200 240 230 

FF 1502/1200 310 300 

VV 1502/1200 370 360 

DeF 1502/1200 220 210 

DeV 1502/1200 250 240 

CCC 

3 

1502/1200 

800 1048 

330 315 

CCF 1502/1200 340 325 

CCV 1502/1200 370 355 

CDeF 1502/1200 330 315 

CDeV 1502/1200 360 345 

DDeF 1502/1200 330 315 

DDeV 1502/1200 360 345 

CCCC 

4 

1502/1200 

800 1388 

450 430 

CCCF 1502/1200 460 440 

CCCV 1502/1200 490 470 

CFCF 1502/1200 480 460 

CVCV 1502/1200 540 520 
1) Do wymiarów należy dodać 14 mm dla pokryw ochronnych szyn (prawych i lewych) na końcu rozdzielnicy 
2) Aby obliczyć całkowitą szerokość kilku połączonych rozdzielnic TGS, należy dodać 14 mm między każdym 
przedłużeniem 
3) Waga zależna od użytych przekładników 
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6 Użytkowanie 

6.1 Obsługa 

Opis interfejsu użytkownika 

Dzięki czytelnemu schematowi synoptycznemu,  interfejs użytkownika sprawia, 
że jest on łatwy i bezpieczny do obsługi TGS. Każda rozdzielnica jest wyposażona w gniazdo 
manewrowe i mechanicznym ze wskaźnikiem położenia. Dwa uziemniki w polu transformatorowym  
zarówno przed i za SN wkładkami są uruchamiane jednocześnie przez wspólny mechanizm. Rozłączniki 
i wyłączniki próżniowe mogą być opcjonalnie wyposażone w zmotoryzowany mechanizm. 

 

 

Schemat pola z wyłącznikiem próżniowym (V) 

 

Bezpośrednie pole liniowe bez uziemnika (D) 

 

Bezpośrednie pole liniowe z uziemnikiem (De) 



 
Elenco Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 7, 28-300 Jędrzejów, NIP: 656-233-75-06  

 

14 
 

 

Pole odpływowe lub zasilające z rozłącznikiem 
(C) 

 

Pole odpływowe z rozłącznikiem 
Zabezpieczenie transformatora za pomocą 

wkładki bezpiecznikowej  (F) 

 

Łącznik szynowy z wyłącznikiem próżniowym 

(I) 

 

Pole sprzęgłowe z rozłącznikiem (S) 

1. Gniazdo wałka uziemnika 
2. Gniazdo wałka rozłącznika 
3. Przycisk załączający rozłącznik 
4. Przycisk otwierający rozłącznik 
5. Wskaźnik obecności napięcia 
6. Manometr stanu gazu 
7. Gniazdo otwierające wyłącznik 
8. Gniazdo zamykające wyłącznik 
9. Gniazdo zazbrajające sprężynę 

wyłącznika 
10. Blokada gniazda rozłącznika 

lub uziemnika 
11. Sygnalizacja wybicia wkładki 

bezpiecznikowej 
12. Sygnalizacja wskaźnika położenia 

rozłącznik/uziemnika  
13. Sygnalizacja wskaźnika położenia 

odłącznik/uziemnik 
14. Sygnalizacja stanu wyłącznika 
15. Sygnalizacja zazbrojenia sprężyny 
16. Przekładnik prądowy 
17. Rozłącznik zamknięty/rozłącznik 

otwarty 
18. Gniazdo wałka odłącznika 
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System blokad w rozdzielnicy TGS 

 Podczas opracowywania rozdzielni TGS nacisk położono na bezpieczeństwo personelu 
i niezawodność operacji. System blokujący zapobiega niewłaściwemu użyciu. W ten sposób dźwignie 
manewrowe można wstawiać tylko wtedy, gdy pozwala na to stan aparatu. 

  Dostęp do przedziału kabli i bezpieczników jest możliwy tylko wtedy, gdy pole jest uziemione. 
Rozdzielnice wyposażone są standardowo w następujące blokady: 

Rozdzielnice z wyłącznikiem, uziemnikiem, rozłącznikiem bezpiecznikowym rozłącznika (pola typu 
C, F i S) 

Rodzaj napędu Pozycja 
Stan blokady 
rozłącznika 

Stan blokady 
uziemnika 

Przedział kablowy 
I przedział 

bezpieczników 

Rozłącznik 

Zamknięty - Zablokowany Zablokowany 

Otwarty - Niezablokowany 
Zablokowany, jeśli 

uziemnik jest otwarty 

Uziemnik 
Zamknięty Zablokowany - Niezablokowany 

Otwarty Niezablokowany - Zablokowany 

Przedział kablowy i 
przedział 

bezpieczników (nie 
dotyczy pola S) 

Wyjęte Zablokowany Zablokowany - 

Zamontowane 

Niezablokowany, jeśli 
uziemnik jest otwarty 

Zablokowany, jeśli 
uziemnik jest 

zamknięty 

Niezablokowany - 

 

Rozdzielnice z wyłącznikiem próżniowym, odłącznikiem i uziemnikiem (pola typu V i I) 

Pozycja aparatu 
Stan blokady 

Odłącznik Uziemnik Wyłącznik 
Przedział 
kablowy 

Aparat Pozycja Otwarty Zamknięty Otwarty Zamknięty Otwarty Zamknięty panel (nie I) 

Odłącznik 
Otwarty - - Niezablokowany Niezablokowany Niezablokowany Niezablokowany - 

Zamknięty - - Zablokowany - Niezablokowany Niezablokowany - 

Uziemnik 
Otwarty Niezablokowany Niezablokowany - - Niezablokowany Niezablokowany Zablokowany 

 Zablokowany - - - Niezablokowany Niezablokowany Niezablokowany 

Wyłącznik 
próżniowy 

Otwarty 

Niezablokowany 
jeśli odłącznik 

otwarty 
Zablokowany 
jeśli uziemnik 

zamknięty 

Niezablokowany 

Niezablokowany 
jeśli  rozłącznik 

otwarty 
Zablokowany 
jeśli rozłącznik 

zamknięty 

Niezablokowany - - - 

Zamknięty Zablokowany Zablokowany 

Niezablokowany 
jeśli odłącznik 

otwarty 
Zablokowany 
jeśli odłącznik  

zamknięty 

Niezablokowany - - - 

 

 TGS oferuje rozbudowywalne konfiguracje dla aplikacji do dystrybucji wtórnej, 

 połączenie każdej jednostki funkcjonalnej pozwala na wiele kombinacji w zależności 
od wymagań instalacji, 

 rozbudowywalny TGS pozwala na podłączenie dodatkowych jednostek po lewej lub prawej 
stronie, oferując w ten sposób większą elastyczność w wyborze i pozycjonowaniu rozdzielnicy 
średniego napięcia, 

 instalacja i połączenie wersji rozbudowywalnych nie wymaga żadnych czynności związanych 
z obsługa gazu SF6, 

 maksymalny prąd połączenia: 630 A, oraz 25 kA/1s. 
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Ustawianie i montaż 

 Rozbudowa rozdzielnic jest bardzo prostym procesem dzięki: 

 do łączenia szyn zbiorczych dwóch rozdzielnic używany jest specjalnie skonstruowany 
przepust. Ewentualne różnice w pozycjonowaniu są kompensowane przez okrągłe styki stałe 
oraz współpracujące z nimi ruchome styki sprężyste. Dzięki temu kompensacja jest zarówno 
w osi pionowej jak i poziomej, 

 połączenie zabezpieczone jest przez uszczelki dielektryczne wykonane z silikonowych stożków 
izolacyjnych dostosowanych do napięcia znamionowego posiadający zewnętrzną warstwę 
przewodzącą odprowadzającą ładunki do uziemienia 

Montaż złączy izolacyjnych jest wykonywany poprzez skręcanie za pomocą: 

 integrowanych kołków prowadzących dla prawidłowego wyrównania szaf, 

 śrub zabezpieczonych mechanicznymi ogranicznikami. 

 Podczas rozbudowy rozdzielnicy o 1 pole, należy zapewnić dodatkową przestrzeń wynosząca 
co najmniej 450 mm z boku rozdzielnicy. 

 

 

6 Połączenie rozbudowywalne rozdzielnicy TGS 

Przedział przyłączeniowy kabli został zaprojektowany do przyjmowania systemów połączeń, 
które są: 

 całkowicie izolowane, 

 w obudowie metalowej, 

 częściowo izolowane. 

Wsporniki uchwytów kablowych są regulowane poziomo i pionowo, aby umożliwić instalację 
różnych systemów kablowych. Oprawy kablowe są wyposażone w okrągłe lub długie otwory 
do standardowych zacisków kablowych. Mogą być dostarczane dodatkowe konstrukcje wsporcze 
(dostępne tylko w wersji wysokościowej 1502 mm) do instalacji dwóch kabli na fazę ograniczników 
przepięć. 

Rozdzielnica TGS wyposażona jest w izolatory przepustowe: 

 

7 Pole C,V, IEC 50181, przyłącze typu C (Ir: 630 A;  M16 mm) 
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8 Pole F (w standardzie): izolatory przepustowe IEC 50181, z przyłączem typu A (Ir: 250 A, palec kontaktowy  φ7,9 + 0,02 / -
0,05 mm) 

 
9 Typ A (630 A) 

1- bolec kontaktowy 
2- płyta wsporcza 
3- płyta montażowa 
4- uchwyt mocujący 

 

 

 

10 Typ C (630 A) 

1- przepust 
2- płyta wzmacniająca 
3- śruba

Rodzaje połączenia 

Przedział kablowy TGS jest obszerny i pozwala na różne połączenia (Rozdział 13): 

 pojedynczy kabel na faze, 

 dwa przewody na faze, 

 pojedynczy kabel na fazę + ograniczniki przepieć, 

 dostępny jest również potrójny kabel na połączenie fazowe (skontaktuj się z nami), 

 brak kabla - tuleja jest zabezpieczona zaślepką izolacyjną. 
 

 

11 Połączenie za pomocą jednego kabla na fazę 
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12 Dwa kable na faze (dostępne w wesji TGS H- 1502[mm]) 

 

13 Kable i ograniczniki przepięć (dostępne w wersji TGS H- 1502[mm]) 

Tuba bezpiecznikowa 

Bezpieczniki znajdują się w zamkniętych i izolowanych tubach bezpieczników. Tuby bezpiecznikowe 
są zintegrowane ze zbiornikiem gazu i dzięki temu oferują następujące korzyści: 

 pole elektryczne jest umieszczone w gazie SF6, 

 pokrywy tuby bezpiecznikowej znajdują się poza polem elektrycznym zawartym w zbiorniku 
napełnionym gazem SF6, 

 tuba bezpiecznikowa znajduje się w zbiorniku i nie jest narażona na działanie czynników 
zewnętrznych, 

 wytrzymałość dielektryczna pokrywy nie jest zapewniona przez ściskanie uszczelki silikonowej, 
ale przez odpowiednia odległość izolacyjną. 

Dostępna opcja: wodoszczelne tuby bezpiecznikowe. 
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14 TGS z bezpiecznikami 

Zadziałanie bezpiecznika 

Mechanizm zasobnikowy i wyzwalacz otwierają się we wszystkich trzech fazach 
dzięki rozłącznikowi. W przypadku uruchomienia wybijaka na pojedynczym bezpieczniku SN wszystkie 
trzy fazy są rozłączone. 

Wymiana bezpiecznika 

System blokad gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo personelu podczas wymiany 
bezpieczników. Panel przedziału bezpieczników można otworzyć tylko, jeśli został prawidłowo 
uziemiony. Odwrotnie, uziemienie można usunąć tylko wtedy, gdy panel przedziału bezpieczników 
jest zamknięty i zablokowany. 

Dwa uziemniki szybkie (zarówno przed, jak i za bezpiecznikami) umożliwiają wymianę 
bezpieczników bez korzystania z urządzeń pomocniczych. Są one obsługiwane przez wspólny 
mechanizm sprężynowy. 
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Zwrócić uwagę na kierunek montażu wybijaka we wkładce bezpiecznikowej. 
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7 Charakterystyka 

7.1 Charakterystyka pól C, S, D, De 

Parametry pól C, S, D, De 

Napięcie znamionowe  kV  12 24 

Częstotliwość znamionowa  Hz  50/60 50/60 

Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe 1,2/50µs  

Do ziemi i międzyfazowo  kV  75 125 

Wzdłuż przerwy izolacyjnej  kV  85 145 

Znamionowe wytrzymywane napięcie o częstotliwości sieciowej przy ciśnieniu SF6=0,00MPa 

Wzdłuż przerwy izolacyjnej  kV  32 60 

Do ziemi i międzyfazowo  kV  28 50 

Poziom izolacji dla odcinka linii 
kablowej 

Test 

Maksymalne napięcie probiercze AC 
(30 min) 

 kV 0,1 Hz 18 35 

Prąd znamionowy  

Główny tor szynowy, pole S  A  630 630 

Pola odpływowe  A  630   630  

Znamionowy prąd szczytowy 
wytrzymywany 

 kA  40 50 63 40 50 

Znamionowy prąd załączalny  kA  40 50 63 40 50 

Znamionowy prąd krótkotrwały 
wytrzymywany obwodów głównych 

1s kA  16 20 25 16 20 

3s kA  16 20  16 20 

Znamionowy prąd krótkotrwały 
wytrzymywany połączeń uziemiających 

1s kA  16 20 25 16 20 

3s kA  16 20  16 20 

Znamionowy prąd w sieci 
pierścieniowej 

 A  630 630 

Znamionowy prąd nieobciążonej linii 
kablowej 

C1 A  110 110 

Znamionowy prąd w warunkach 
zwarcia doziemnego 

 A  30 30 

Znamionowy prąd nieobciążonej linii 
kablowej w warunkach zwarcia 

doziemnego 
 A  17,3 17,3 

Znamionowa liczba cykli 

Mechaniczne: Rozłącznik/Uziemnik M1/M0   5000/2000 5000/2000 

Cykle elektryczne przy prądzie 
znamionowym 

E3   100 100 

Załączanie na zwarcie rozłącznika E3   5 5 

Załączanie na zwarcie uziemnika E2   5 5 

Odporność na działanie łuku 
elektrycznego IAC 

AFLR 20 kA/1s 
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7.2 Charakterystyka pola F 

Parametry pola F (transformatorowe) 

Wartość szczytowa 
prądu spodziewanego 

ograniczona przez 
wkładkę bezpiecznikową 

 kA 40 50 50 63 40 50 

Znamionowy prąd 
krótkotrwały uziemnika 

dolnego wkładek 
bezpiecznikowych 

1s kA 1 1 5 5 1 5 

3s kA - - 3 3 - 3 

Znamionowy prąd 
załączalny uziemnika 

dolnego wkładek 
bezpiecznikowych 

 kA 2,5 2,5 13 13 2,5 13 

Znamionowy prąd 
krótkotrwały obwodów 

uziemiających 

1s kA 16 20 20 25 16 20 

3s kA 16 20 20 - 16 20 

Znamionowy prąd 
nieobciążonej linii 

kablowej 
 A 60 60 

Znamionowy prąd w 
warunkach zwarcia 

doziemnego 
 A 200 200 

Prąd przechodni pola 
transformatorowego IEC 

62271-105 
 A 1500 1400 

Całkowity czas otwarcia 
rozłącznika w wyniku 
zadziałania wkładki 

bezpiecznikowej 

ms  34 34 

Znamionowa liczba cykli 

Mechaniczne: 
Rozłącznik/Uziemnik 

M1  5000/2000    5000/2000  

Cykle elektryczne przy 
prądzie znamionowym 

CO 
E3  100    100  

Załączanie na zwarcie 
rozłącznika 

E3  5    5  

Załączanie na zwarcie 
uziemnika 

E2  5    5  
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7.3 Charakterystyka funkcji pola V (pole wyłącznikowe) 

Charakterystyka funkcji pola V (pole wyłącznikowe) 

Napięcie znamionowe kV 12 24 

Częstotliwość znamionowa Hz 50/60 50/60 

Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe 1,2/50μs 

Do ziemi i międzyfazowo kV 75 125 

Wzdłuż przerwy izolacyjnej kV 85 145 

Znamionowe wytrzymywane napięcie o częstotliwości sieciowej przy ciśnieniu SF6=0,00MPa 

Wzdłuż przerwy izolacyjnej kV 32 60 

Do ziemi i międzyfazowo kV 28 50 

Poziom izolacji dla odcinka 
linii kablowej 

Test 

Maksymalne napięcie 
probiercze AC (30 min) 

KV 0,1 Hz 18 35 

Prąd znamionowy  

Znamionowy prąd pola 
odpływowego 

A 400/630 400/630 

Znamionowy prąd szczytowy 
krótkotrwały wytrzymywany 

kA 42 52 42 52 

Znamionowy prąd załączalny kA 42 52 42 52 

Znamionowy prąd 
krótkotrwały wytrzymywany 

obwodów głównych 

1s kA 16 20 16 20 

3s kA 16 20 16 20 

Znamionowy prąd 
krótkotrwały wytrzymywany 

połączeń uziemiających 

1s kA 16 20 16 20 

3s kA 16 20 16 20 

Znamionowy prąd wyłączalny kA 16 20 16 20 

Procent DC w próbie 
wyłącznika IEC 66271-100 

% 20 20 

Znamionowa sekwencja wyłącznika 0-0,3s – CO – 18s - CO 

Znamionowy prąd 
nieobciążonej linii kablowej 

A 25 31,5 

Znamionowe czasy operacji 

Otwieranie za pomocą 
wyzwalacza 

ms 18 to 60 18 to 60 

Wyłączanie za pomocą 
wyzwalacza 

ms 18 to 50 18 to 50 

Czas łukowy ms <15 <15 

Zamykanie ms 30 30 

Znamionowa liczba cykli 

Mechaniczne: wyłącznik 
próżniowy 

M2 10000 10000 

Odłącznik/Uziemnik M1 2000 2000 

Załączanie na zwarcie 
odłącznika 

E2 5 5 

Załączanie na zwarcie 
uziemnika 

E2 5 5 

Wyłącznik próżniowy 
Klasa E2 prąd 
znamionowy 

2000 2000 
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7.4 Charakterystyka funkcji pola I (sprzęgłowe z wyłącznikiem próżniowym) 

Charakterystyka funkcji pola I (sprzęgłowe z wyłącznikiem próżniowym) 

Napięcie znamionowe kV 12 24 

Częstotliwość znamionowa Hz 50/60 50/60 

Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe 1,2/50μs 

Do ziemi i międzyfazowo kV 75 125 

Wzdłuż przerwy izolacyjnej kV 85 145 

Znamionowe wytrzymywane napięcie o częstotliwośc sieciowej przy ciśnieniu SF6=0,00MPa 

Do ziemi i międzyfazowo kV 32 60 

Wzdłuż przerwy izolacyjnej kV 28 50 

Poziom izolacji dla odcinka 
linii kablowej 

Test 

Maksymalne napięcie 
probiercze AC (30 min) 

KV 0,1 Hz 18 35 

Znamionowy prąd dla 
pracy ciągłej 

 

Główny tor szynowy  A 630 630 

Wyłącznik próżniowy  A 630 630 

Znamionowy prąd 
szczytowy krótkotrwały 

wytrzymywany 
 kA 40 50 63 40 50 

Znamionowy prąd 
załączalny 

 kA 40 50 63 40 50 

Znamionowy prąd 
krótkotrwały 

wytrzymywany obwodów 
głównych 

1s kA 16 20 25 16 20 

3s kA 16 20 - 16 20 

Znamionowy prąd 
krótkotrwały 

wytrzymywany połączeń 
uziemiających 

1s kA 16 20 25 16 20 

3s kA 16 20 - 16 20 

Znamionowy prąd 
wyłączalny 

 kA 16 20 25 16 20 

Procent DC w próbie 
wyłącznika IEC 66271-100 

 % 52 52 

Znamionowa sekwencja wyłącznika 0-0,3s – CO – 180s - CO 

Znamionowy prąd 
nieobciążonej linii kablowej 

 A 25 31,5 

Znamionowe czasy operacji 

Otwieranie za pomocą 
wyzwalacza 

 ms 18 to 60 18 to 60 

Wyłączanie za pomocą 
wyzwalacza 

 ms 18 to 50 18 to 50 

Czas łukowy  ms <15 <15 

Zamykanie  ms 30 30 

Znamionowa liczba cykli 

Mechaniczne: wyłącznik 
próżniowy 

M2 10000 10000 

Odłącznik/Uziemnik M1 2000 2000 

Załączanie na zwarcie 
odłącznika 

E2 5 5 

Załączanie na zwarcie 
uziemnika 

E2 5 5 

Wyłącznik próżniowy 
Klasa E2 prąd 
znamionowy 

2000 2000 
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7.5 Wybór rodzaju napędu oraz wyposażenia 

Zasady działania napędów sprężynowych 

Napęd sprężynowy 
pola C 

Jest to napęd sprężynowy działający na zasadzie przejścia punktu martwego. Energia 
jest magazynowana w sprężynie. 

 napęd ręczny: Otwieranie i zamykanie jest niezależne od operatora i następuje w sposób 
migowy, 

 napęd silnikowy: Otwieranie i zamykanie jest niezależne od silnika i następuje w sposób 
migowy. 

Napęd sprężynowy 
zasobnikowy pola F 

Jest to napęd sprężynowy zasobnikowy. Załączanie następuje na zasadzie przejścia punktu 
martwego. Energia potrzebna do otwarcia zmagazynowana jest w sprężynie która jest napinana 
w czasie cyklu załączania. 

 napęd ręczny: Zamykanie następuje przy użyciu dźwigni i jest niezależne od operatora. 

W tym samym czasie zbrojona jest sprężyna otwierająca. Otwieranie następuje na skutek 

działania wkładki, wyzwalacza lub przycisku otwierającego, 

 napęd silnikowy: Zamykanie wykonywane jest przy użyciu silnika. Otwieranie następuje 

przy użyciu silnika lub wybijaka. 

Napęd sprężynowy 
odłącznika 
i uziemnika 

Jest to napęd sprężynowy działający na zasadzie przejścia punktu martwego, ale tylko dla operacji 
zamykania. 

 otwieranie jest ręczne i zależne od operatora, w czasie otwierania zbrojona jest sprężyna 

potrzebna do operacji zamknięcia, 

 zamykanie jest niezależne od operatora i odbywa się w sposób migowy. 

Napęd wyłącznika 
V i I 

W polach V oraz I używane są napędy w których energia zmagazynowana w sprężynach 
wykorzystywana jest zarówno dla operacji załączania jak i wyłączania: 

 napęd ręczny: Wszystkie operacje odbywają się ręcznie, zbrojenie sprężyn przy pomocy 

dźwigni, otwieranie i zamykanie przy użyciu przycisków mechanicznych. Dodatkowo 

otwieranie następuje w wyniku zadziałania cewki autonomicznej, po otrzymaniu sygnału 

z zabezpieczenia. Napęd ręczny ma możliwość wykonania pełnego cyklu O-t-CO, 

 napęd silnikowy: Zbrojenie sprężyn następuje przy użyciu silnika (czas zbrojenia <7s) 

Otwierania i zamykanie odbywa się za pomocą wyzwalaczy elektromagnetycznych. 

Napęd ten umożliwia również ręczną obsługę 
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Typy pól 

Pole typu C F V D De I S 

Rozłącznik 

Napęd sprężynowy bez 
zasobnika 

■ - ■ - - ■ ■ 

Sprężynowy z 
zasobnikiem 

□ ■ - - - - □ 

Uziemnik- napęd do odłącznika i uziemnika  ■ ■ - ■ ■ ■ 

Wyłącznik próżniowy 

Napęd sprężynowy z 
zasobnikiem 

- - ■ - - - - 

Napęd sprężynowy z 
zasobnikiem 

- - - - - ■ - 

Wyposażenie C F V D De I S 

Napęd ręczny ■ ■ ■ - ■ ■ ■ 

Mechaniczna sygnalizacja stanów ■ ■ ■ - ■ ■ ■ 

Napęd silnikowy □ □ □ - - □  

Cewka wyłączająca □ □ □ - - ■ - 

Dwie cewki wyłączające - - □ - - □ - 

Cewka autonomiczna wyzwalająca - - ■ - - □ - 

Cewka podnapięciowa - - □ - - □ - 

Cewka zamykająca - - ■ - - ■ - 

Licznik operacji - -  - - ■ - 

Styki pomocnicze-sygnalizacja C F V D De I S 

Rozłącznika 
Ręczny: 2 NO + 2 NC 

□ □ □ - - □ □ 
Silnikowy: 2 NO + 2 NC 

Uziemnik 
Ręczny: 2 NO + 2 NC 

□ □ □ - □ □ □ 
Silnikowy: 2 NO + 2 NC 

■ – standard 
□ – opcja 
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7.6 Charakterystyka napędów 

Parametry elektryczne napędów silnikowych C, F, uziemnika i odłącznika 

Standard IEC, PN-EN 

Rodzaj napięcia DC AC 

Napięcie znamionowe V 24 48 110 125 220 100/110 120/125 230 

Częstotliwość Hz 50/60 

Silnik napędowy 

Zakres pracy % of Un 85 to 110 85 to 110 

Moc maksymalna silnika 120 W 120 VA 

Prąd rozruchowy silnika A 14 12,1 4,7 4,1 2,5 6,9 6,8 3,7 

Czas zbrojenia s <6 <6 

Wyzwalacze 

Prąd znamionowy A 4 3 1 1 0,5 1 0,9 0,5 

Cewka podnapięciowa V 24/60 230 

Styki pomocnicze 

Napięcie znamionowe V 24 48 110 125 220 100/110 120/125 230 

Prąd znamionowy A 10 10 

Prąd krótkotrwały, 30 ms A 100 100 

Możliwość rozłączenia 
[L/R < 20 ms] 

A 5 4 2 1 0,5  

Możliwość rozłączenia [U 
< 230 Vac [rezystancyjne]] 

A 10 

 

Parametry elektryczne napędu silnikowego pola wyłącznika CB 

Standard IEC, PN-EN  

Rodzaj napięcia DC AC 

Napięcie znamionowe V 24-48-125-220 120-230 

Częstotliwość Hz - 50/60 

Silnik zbrojenia napędu 

Zakres pracy % of Un 85 to 110 85 to 110 

Czas zbrojenia < 6,5 < 6,5 

Wyzwalacze 

Zakres pracy wyłącz 

Zakres pracy % of Un 70 to 110 85 to 110 

Cewka podnapięciowa 

Napięcie zamykania % of Un 
Napięcie zadziałania % of Un 

>35 
70 to 35 

>35 
70 to 35 

Cewka autonomiczna 

Zakres pracy załącz 

Zakres pracy % of Un 85 to 110 85 to 110 

Styki pomocnicze 

Prąd znamionowy A 10 10 
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8 Przekładniki prądowe i napięciowe 

 

Charakterystyka prądowa i napięciowa transformatora 

Przekładniki prądowe i napięciowe zgodne z normą DIN 42600 (wersja wąska) 
musi być stosowana w polach pomiarowych. 

Uwagi: 

 możliwość instalacji przełącznika wyboru pomiędzy urządzeniami pomiarowymi prądu  
lub napięcia, 

 opcja: można dodać wskaźnik napięcia, 

 wstępnie zmontowane połączenia kablowe można zakupić jako opcję. 
 

Wymiary Um (kV) wersja 12 kV Wersja 24 kV 

b1 148 178 

e1 125 150 

e2 270 280 

h1 220 280 
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9 Obsługa ogólna 
Przekaźnik zabezpieczający pole V oraz I 

W standardzie montowane jest jedno z dwóch rodzajów zabezpieczeń wyłączników: 

1. SIAB- produkcja Fanox 

 

2. WIC 1- produkcja Woodward 

 

Obydwa zabezpieczenia są  zabezpieczeniami autonomicznymi, tzn. energię potrzebną 
do pracy oraz do wyzwolenia wyzwalacza czerpią z przekładników zamontowanych na kablach SN. 
Charakterystyki zależne i zwłoki czasowe w obydwu wypadkach są zaprojektowane dla rozdzielnic SN 
z wyłącznikami o małych prądach znamionowych odpływów. Idealnie więc nadają 
się do zabezpieczenia transformatorów lub mało obciążonych linii SN.  

SIAB – informacje 

SIAB jest autonomicznym przekaźnikiem zabezpieczającym, który do zasilania używa 
3 standardowych przekładników prądowych montowanych na kablach SN. Przekładniki te używane 
są również do pomiaru prądów. Poza tym przekaźnik może być zasilany z zasilania pomocniczego (24-
230 VAC/DC). Można go również zasilić przez kabel USB z laptopa lub z power banku.  Posiada 
wbudowaną baterię wewnętrzną litową, która posiada cykl życia 20 lat. Do komunikacji lokalnej 
z przodu obudowy znajduje się złącze Micro USB (protokół Modbus RTU). Zdalna komunikacja odbywa 
się poprzez tylny port RS485 (Modbus RTU lub DNP 3.0 do wyboru w ustawieniach).  
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Podstawowe funkcje przekaźnika: 

 funkcje zabezpieczeniowe: 50_1, 50/51, 50G_1, 50/51G, 49, SHB, PGC, 

 funkcja 49T dostępna poprzez konfigurowalne wejścia, 

 funkcja 52 do kontroli stanu wyłącznika, 

 funkcje 50_2, 50G_2, CLP, 46, 50BF oraz blokada wyzwolenia dla odłącznika jako opcja, 

 dostarczane jest specjalne menu testowe, 

 wysoka kompatybilność elektromagnetyczna, 

 bardzo niski poziom rozruchu: 75 mA w układzie trójfazowym oraz 160 mA w układzie 
1 fazowym, 

 otwieranie wyłącznika jest aktywowane przez energie dostarczaną z przekaźnika, 

 urządzenie posiada 4 konfigurowalne diody LED. Kiedy przekaźnik jest wyłączony, wcześniejsze 
stany można sprawdzić podłączając urządzenie do komputera lub power banku przez kabel 
USB, 

 wbudowana pamięć pozwala na zachowanie do 1024 zdarzeń. 

 
15 Przykładowy schemat połączń przekaźników SIAB 

 

WIC – informacje 

WIC jest autonomicznym przekaźnikiem zabezpieczającym, który do zasilania używa 
3 przekładników prądowych montowanych na kablach. Przekaźnik może być również zasilany 
z napięcia pomocniczego. Przekaźnik może być podłączony do komputera przez wejście RS-232 
jednakże wymagany jest adapter typu WIC1-PC-3 

Podstawowe funkcje: 

 funkcje zabezpieczeniowe 50/51 oraz 50N/51N, 

 wysoka kompatybilność elektromagnetyczna, 

 bardzo niski poziom rozruchu, 

 otwieranie wyłącznika jest aktywowane przez energie dostarczaną z przekaźnika. 
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16 Przykładowy schemat połączeń przekaźnika WIC 

Wyposażenie rozdzielnicy TGS 

Rozdzielnice typu TGS standardowo wyposażone są w: 

 wskaźniki napięcia współpracujące z pojemnościowymi dzielnikami napięcia, 

 w polu transformatorowym sygnalizator zadziałania wkładek bezpiecznikowych (optyczny), 

 w każdym polu znajdują się sygnalizatory stanu położenia łączników. 

Wyposażenie dodatkowe rozdzielnicy TGS 

Rozdzielnice typu TGS na życzenie klienta mogą być wyposażone w szereg dodatkowych 
akcesoriów takich jak:  

 wskaźniki napięcia pracujące w systemie LRM lub HR, 

 wskaźniki przepływu prądów zwarciowych, 

 napędy silnikowe przystosowane do SMART GRID. 
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10 Akcesoria i opcje 
Dobór bezpieczników SN 

Aby chronić transformatory dystrybucyjne, zaleca się stosowanie bezpieczników SN, 
które mają wbudowany element termiczny, który jest uruchamiany przy pewnym progu temperatury, 
zgodnie z tabelami wyboru. Bezpiecznik z wyzwalaczem termicznym działa: 

 w przypadku przeciążenia, 

 w razie przypadkowego uszkodzenia. 

Następnie wyłącza rozłącznik, który zapobiega przeciążeniu termicznemu w uchwycie bezpiecznika. 

Niezbędne dane przy składaniu zamówienia 

Należy określić następujące dane: 

 moc transformatora, 

 napięcie zwarcia transformatora, 

 prąd znamionowy odpowiednich bezpieczników SN jest podany w tabelach wyboru. 
Jeśli nie dotyczy, skontaktuj się z nami. 

Używane wkładki bezpiecznikowe powinny spełniać następujące standardy: 

 ochrona transformatorów IEC 60787, 

 zgodność z normą IEC 60282-1, 

 zgodność z IEC 62271-105, 

 wkładka bezpiecznikowa powinna wytrzymać 1,3 x prąd znamionowy przez minimum 
10 godzin, 

 wkładka powinna mieć wybijak o sile 80N, 

 wymiary w zgodzie z normą IEC 60282-1. 
 

 
17 Wkładka bezpiecznikowa SN 

 

Napięcie D (mm) 

do 12 kV 292 

(można użyć adaptera do długości 442 mm) 

do 12 kV 442 

17,5 kV oraz 24 kV 442 
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Tabela doboru bezpieczników SN  

Typ wkładki wg IEC  
Moc transformatora (kVA) 

25 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 400 500 630 800 1000 1250 1500 1600 

Napięcie 
znamionowe 
wkładki kV 

Napięcie pracy 
transformatora 

kV 

Uk = 4% Uk = 6% 

Prąd znamionowy wkładki (A) 

7,2 3 10 25 25 31,5 40 50 50 80 100 100(2) - - - - - - - - - 

7,2 3,3 10 25 25 31.5 40 40 50 63 80 100(2) - - - - - - - - - 

7,2 5,5 6,3 16 16 20 25 31.5 31.5 40 50 63 80 80(1) 
100 

(1)(2) 
- - - - - - 

7,2 6 6,3 10 16 20 25 25 40 40 50 63 80 63 80(1) 
100(1) 

(2) 
- - - - - 

7,2 6.6 6,3 10 16 16 25 25 31.5 40 50 63 63 63(1) 80(1) 80(2) - - - - - 

12 10 - - 10 10 16 20 25 25 31.5 40 50 40 50 63(2) 
80(1) 

(2) 
- - - - 

12 11 - 6.3 10 10 16 16 25 25 31.5 40 40 40 63(1) 63(1) 
80(1) 

(2) 
- - - - 

24 13.8 4 6.3 6.3 10 10 16 16 20 25 31.5 31.5 31.5 40 50(1)(2) 
63(1) 

(2) 
- - - - 

24 15 4 6.3 6.3 10 10 16 20 20 25 31.5 31.5 31.5 40(1) 50(1)(2) 
63(1) 

(2) 
- - - - 

24 20 - - 6.3 6.3 10(1) 10 16 16 20 25 25 25 31.5(1) 40(1) 
40(1) 

(2) 
63(1) 

(2) 
- - - 

24 22 - - 6.3 6.3 6.3 10 10 16 16 25 25 25(1) 31.5(1) 40(1) 40(2) 
50(1) 

(2) 
63(1) 

(2) 
- - 

(1) – z układem mechanicznego opóźnienia zadziałania wkładki 
(2) – wkładki typu SSK 

 
 

Tabela doboru bezpiecznika SN 

Typ wkładki wg DIN VDE 
Moc transformatora (kVA) 

25 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 630 800 1000 1250 1500 1600 2000 

Napięcie 
znamionowe 

wkładki 

Napięcie pracy 
transformatora 

(kV) 

Uk = 4% Uk = 6% 

Prąd znamionowy wkładki (A) 

7,2 6 6.3 10 16 20 25 25 40 40 50 63 80 100 
100
(2) 

100 
(1)(2) 

- - - - - - 

12 10 - - 10 10 16 20 25 25 31.5 40 50 63 80 63(2) 80 (1) (2) - - - - - 

24 15 4 6.3 6.3 10 10 16 20 20 25 31.5 31.5 50 63 50 (1) (2) 63 (1) (2) - - - - - 

24 20 - - 6.3 6.3 10(1) 10 16 16 20 25 25 40 40 40 (1) 40 (1) (2) 
63(1) 

(2) 
- -  - 

(1) – z układem mechanicznego opóźnienia zadziałania wkładki 
(2) – bez przeciążenia transformatora 
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11 Połączenie kablowe rozdzielnicy 
Kabel z izolacją syntetyczną- pojedyncze połączenie na fazę dla funkcji C, V, D i De 

Złącze 630 A, zewnętrzny stożek zgodnie z IEC 50181, złącze typu C, styk śrubowy z gwintem 
wewnętrznym M16. 
 

 12 kV 24 kV 

Typ kabla Producent 
Prąd 

znamionowy 
Typ głowicy Przekrój Typ głowicy Przekrój 

Kable 1 
żyłowe lub 3 

żyłowe 
izolowane PE i 

XLPE N2YSY 
(Cu) i N2YSY 

(Cu) lub N2YSY 
(Al) i N2XSY 

(Al) oraz 
YHAKXs, YHKX 

itp. 

EUROMOLD 630 430TB/G 35 - 300 K400LB/G 25 - 300 
EUROMOLD 630 430TB 35 - 300 430TB 35 - 300 
EUROMOLD 630 434TB/G 35 - 300 K400TB/G 35 - 300 
EUROMOLD 630 440TB/G 185 - 630 K440TB/G 185 - 630 
Nkt cables 630 CB 12/630 25 - 300 CB 24/630 25 - 300 
Sudkabel 630 SET 12 50 - 300 SET 24 25 - 240 
Sudkabel 630 SEHDT 13 300 - 500 SEHDT 23 300 - 630 

Tyco 400 RSES-54xx 25 - 240 RSES-54xx 25 - 240 
Tyco 800 RSTI-58xx 25 - 300 RSTI-58xx 25 - 300 
Tyco 800 RSTI-395x 400 - 800 RSTI-595x 400-800 

Cellpack 630 CTS 25-240 CTS 25-240 

Częściowo 
izolowane 

nkt 630 AB 12/630 25 - 300 AB24/630 25 - 300 

Tyco 400/630 

RICS-51xx 
with sealing 

end IXSU-F for 
one wire 

cables 

25 - 300 

RICS-51xx 
with sealing 

end IXSU-F for 
one wire 

cables 

25 - 300 

Tyco 400/630 

RICS-51xx 
with sealing 

end IXSU-F for 
three wires 

cables 

25 - 300 

RICS-51xx 
with sealing 

end IXSU-F for 
three wires 

cables 

25 - 300 

 
Kabel z izolacją syntetyczną- pojedyncze połączenie dla ochrony transformatora pole typu F (250 A) 

Złącze 250 A, zewnętrzny stożek zgodnie z IEC 50181, złącze typu A, z męskim stykiem 
φ7,9 mm. 
 

 12 kV 24 kV 

Typ kabla Producent Typ głowicy Przekrój w mm2 Typ głowicy Przekrój w mm2 

Kabel izolowany 

EUROMOLD 158LR 16 - 120 K158LR 16 - 120 

EUROMOLD 
158LR+MC3-
158LR-R02 

16 - 120 
K158LR+MC3-

158LR-R02 
16 - 120 

EUROMOLD AGW 10/250 25 - 95 AGW 20/250 25 - 95 

EUROMOLD AGWL 10/250 25 - 95 AGWL 20/250 25 - 95 

nkt CE 24-50 25 - 95 CE 24-50 25 - 95 

Sudkabel SEW 12 25 - 150 SEW 24 25 - 95 

Sudkabel - - SEHDW 21 120 - 150 

Tyco RSES-52xx-R 25 - 120 RSES-52xx-R 16 - 120 

Cellpack CWS 35-150 CWS 35-150 
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12 Połączenia kablowe rozdzielnicy 
Kable z izolacją syntetyczną- podwójne połączenie na fazę dla funkcji C, D, De 

Złącze 630 A, zewnętrzny stożek zgodnie z EN 50181, złącze typu C, styk śrubowy z gwintem 
wewnętrznym M16x2. 
 

 12 kV 24 kV 

Typ kabla Producent 
Prąd 

znamionowy 
Typ głowicy 

Przekrój w 
mm2 

Typ głowicy 
Przekrój w 

mm2 

Całkowicie 
izolowany 

EUROMOLD 630 
434 TB/G + 300 

PB 
300 - 630 

434 TB/G + 300 
PB 

300 - 630 

EUROMOLD 630 
430 TB + 300 

PB 
35 - 300 

430 TB + 300 
PB 

35 - 300 

nkt (1) 630 
CB 12/630 + CC 

12/630 
25 - 300 

CB 24/630 + CC 
24/630 

25 - 300 

Sudkabel 630 
SET 12 + SEHDK 

13.1 
70 - 300 

SET 24 + SEHDK 
23.1 

35 - 240 

Tyco 800 
RSTI-58xx + 

RSTI-CC-58xx 
25 - 300 

RSTI-58xx + 
RSTI-CC 58xx 

25 - 300 

Częściowo 
izolowany 

nkt 630 
AB 12/630 + AC 

12/630 
25 - 300 

AB 24/630 + AC 
24/630 

25 - 300 

Tyco 400/630 

RICS-57xx with 
sealing end 

IXSU-F for one 
wire cables + 

RICS-51xx with 
sealing end 

IXSU-F for one 
wire cables 

25 - 300 

RICS-57xx with 
sealing end 

IXSU-F for one 
wire cables + 

RICS-51xx with 
sealing end 

IXSU-F for one 
wire cables 

25 - 300 

Tyco 400/630 

RICS-57xx with 
sealing end 

IXSU-F for three 
wires cables + 
RICS-51xx with 

sealing end 
IIXSU-F for 
three wires 

cables 

25 - 300 

RICS-51xx with 
sealing end 

IXSU-F for three 
wires cables 

25 - 300 

(1)- Obligatoryjny dla IAC 25 kA 
Podwójne zasilanie kablowe musi być wyspecyfikowane w momencie zamówienie. 
Ogranicznik przepięć może być instalowany w miejsce drugiego kabla. 
 
Kable z izolacją syntetyczną- potrójne połączenie na fazę dla funkcji C, D, De 

Złącze 630 A, zewnętrzny stożek zgodnie z EN 50181, złącze typu C, styk śrubowy z gwintem 
wewnętrznym M16. 

 
 12 kV 24 kV 

Typ kabla Producent 
Prąd 

znamionowy 
Typ głowicy 

Przekrój w 
mm2 

Typ głowicy 
Przekrój w 

mm2 

Całkowicie 
izolowany 

nkt 630 
CB 12/630 + 
CC 12/630 

25 - 300 
CB 24/630 + 
CC 24/630 

25 - 300 
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13 Dobór kabli i głowic kablowych 
Kable z izolacją syntetyczną- pojedyncze połączenie na fazę z ogranicznikiem przepięć dla C, V 

Złącze 630 A, zewnętrzny stożek zgodnie z IEC 50181, złącze typu C, styk śrubowy z gwintem 
wewnętrznym M16x2. 
 

 12 kV 24 kV 

Typ kabla Producent 
Prąd 

znamionowy 
Typ głowicy 

Przekrój w 
mm2 

Typ głowicy 
Przekrój w 

mm2 

Całkowice 
izolowany 

nkt 630 
CB 12/630 + 
CC 12/630 

25 - 300 
CB 24/630 + 
CC 24/630 

25 - 300 

EUROMOLD 630 
430 TB + 300 

SA 
35 - 300 

430 TB + 300 
SA 

35 - 300 

Sudkabel 630 
SET 12 + MUT 

23 
50 - 300 

SET 24 + MUT 
23 

25 - 240 

Sudkabel 630 
SEHDT 13.1 + 

MUT 23 
70 - 300 

SEHDT 23.1 + 
MUT 23 

35 - 240 

Tyco 800 

RSTI-58xx + 
RSTI-CC-

58SAxx05 (5 
kA) 

RSTI-58xx + 
RSTI-CC-

66SAxx10 (10 
kA) 

25 - 300 

RSTI-58xx + 
RSTI-CC- 

58SAxx05(5 
kA) RSTI-58xx 

+ RSTI-CC- 
66SAxx1(10 

kA) 

25 - 300 

Tyco 800 

RSTI-395x + 
RSTI-CC-

58SAxx05 
RSTI-395x + 

RSTI-CC-
66SAxx10 (5 
kA) (10 kA) 

25 - 300 

RSTI-595x + 
RSTI-CC- 

58SAxx05(5 
kA) RSTI-595x 

+ RSTI-CC- 
66SAxx10 (10 

kA) 

400 - 800 

Cellpack 630 CTKS 50-240 CTKS 25-400 

Częściowo 
izolowany 

Tyco 400/630 

RICS-57xx 
with sealing 

end IXSU-F for 
one wire 
cables + 

RICS-51x9 plus 
RDA-xx 

25 - 300 

RICS-57xx 
with sealing 

end IXSU-F for 
one wire 

cables + RICS-
51x9 plus 

RDA-xx 

25 - 300 

 Tyco 400/630 

RICS-57xx 
with sealing 

end IXSU-F for 
three wires 

cables + RICS-
51x9 plus 

RDA-xx 

25 - 300   
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Kable z izolacją syntetyczną- podwójne połączenie na fazę dla funkcji V 
Złącze 630 A, zewnętrzny stożek zgodnie z EN 50181, złącze typu C, styk śrubowy z gwintem 

wewnętrznym M16. 
 

 12 kV 24 kV 

Typ kabla Producent 
Prąd 

znamionowy 
Typ głowicy Przekrój mm2 Typ głowicy Przekrój mm2 

Całkowicie 
izolowany 

nkt 630 
CB 12/630 + 
CC 12/630 

25 - 300 
CB 24/630 + 
CC 24/630 

25 - 300 

Tyco 800 
RSTI-58xxx + 

RSTI-CC- 58xx 
25 - 300 

RSTI-58xx + 
RSTI-CC- 58xx 

25 - 300 

Sudkabel 630 SEHDT 13 300 - 500 SEHDT 23 300 - 630 

nkt 630 
AB 12/630 + 
AC 12/630 

25 - 300 
AB 24/630 + 
AC 24/630 

25 - 300 

Tyco 400/630 

RICS-57xx 
with sealing 

end IXSU-F for 
one wire 

cables + RICS-
51xx with 

sealing end 
IXSU-F for one 

wire cables 

300 - 500 

RICS-57xx 
with sealing 

end IXSU-F for 
one wire 

cables +RICS-
51xx with 

sealing end 
IXSU-F for one 

wire cables 

25 - 300 

Tyco 400/630 

RICS-57xx 
with sealing 

end IXSU-F for 
three wires 

cables + RICS- 
51xx with 

sealing end 
IIXSU-F for 
three wires 

cables 

300 - 500   

Cellpack 630 CTKS 50-240 CTKS 25-400 
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14 Widoki i wymiary ogólne podstawowych układów 
 

 

18 Układ CCC 

 

19 Układ CCCC 
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20 Układ CCF 

 

21 Układ CCV 

15 Instalacja 

Minimalna odległość między rozdzielnicą rozbudowywalną a ścianami budynku. 

Rodzaj pola Odległość [mm] 

A 

2 pola  680 

3 pola  1000 

4 pola  1320 

B 

1 pole C, D, De 368 

1 pole F, V 368 

1 pole I 625 

C 
Minimalna odległość od ściany bocznej przy rozbudowie 

rozdzielnicy o 1 pole 
450 

D 
Odległość tylnej części 
rozdzielnicy od ściany 

budynku 

Rozładowanie ciśnienia 
tylko w dół rozdzielnicy 

100 

100/400 

 
E Minimalna szerokość przejścia przed rozdzielnicą zależy od norm krajowych 
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Przedstawiamy kilka przykładów instalacji rozdzielnic w stacjach transformatorowych (klasyfikacja IAC 
zgodnie z IEC 62271-200). 
Przykład rozdzielnicy TGS w układzie CCF 
Wysokość pomieszczenia > 2000 mm z możliwymi rozwiązaniami odprowadzenia gazów. 

 
Klasa IAC AFL 16/20 kA 1s 

 
22 Z deflektorem 
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23 Z chłodnicą gazu 

 
Przykład instalacji w stacji transformatorowej bez kanału kablowego (klasyfikacja IAC zgodnie z IEC 
62271-200). Klasa AFL 16/20 kA 1s. 
 

      
 

Przykład instalacji TGS, w której gazy trafiają do kanału kablowego poprzez chłodnicę gazu wykonaną 
z 5 warstw siatki metalowej. Klasyfikacja IAC zgodnie z IEC 62271-200. Klasa AFL 16/20 kA 1s. 
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16 Pakowanie i transport 

 

24 Pakowanie rozdzielnicy 

16.1 Opakowanie 

W przypadku transportu drogowego i kolejowego: 

 Rozdzielnica TGS jest opakowana folią ochronną. Dostarczana na drewnianej palecie 
zamocowana za pomocą dwóch plastikowych taśm. 

W przypadku transportu morskiego: 

 Rozdzielnica TGS jest zapakowana w zamkniętą na gorąco pokrywę z torebkami środka 
osuszającego, a następnie zamknięta w drewnianej skrzyni z solidnym nieszczelnym dnem 
(łącznie z transportem w kontenerze morskim). 

W przypadku transportu lotniczego: 

 Rozdzielnica TGS jest pakowana w drewniane skrzynie z litymi ścianami i pokrywą ochronną 
(osłona przeciwpyłowa). 

16.2 Podnoszenie 

TGS musi być transportowany w pozycji pionowej: 

 Podczas podnoszenia za pomocą wózka widłowego: przesuwaj urządzenie tylko na palecie, 

 Podczas przenoszenia bez palety: zawiesie do podnoszenia należy podłączyć do uchwytów 
transportowych rozdzielnicy. Kąt z zawiesiem musi wynosić 45°. 

 Poczas transport rozdzielnicy: maksymalna szerokość jednostki transportowej: 1388 mm. 
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Podczas transport na palecie nie należy przechylać rozdzielnicy. Należy dokładnie oznakować środek 
ciężkości. 
 

 
 

Podczas transport za pomocą zawiesi użyj dwóch uchwytów transportowych. 
 

 
 
Rozdzielnica pięciopolowa może być transportowana albo za pomocą zawiesi przymocowanych 
do 4 uchwytów transportowych, albo dwoma wózkami po obu stronach. 
 

 
 

Liczba pól Układ rozdzielnicy Szerokość 

1 C/De/D 368 

1 F/V 368 

2 Wszystkie układy za wyjątkiem FF/VV 708 

3 Wszystkie układy 1048 

4 Wszystkie układy 1388 

5 CCCCC/CCCCF/CCCFF 1728 

5 CFCFF 1728 
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16.3 Przechowywanie 

TGS powinien być przechowywany w sposób zależny od planowanego czasu magazynowania. 
Powinien być przechowywany w fabrycznym opakowaniu. Miejsce przechowywania nie powinno 
być narażone na gwałtowne zmiany temperatury. 

 

17 Środowisko   

Zrównoważony rozwój 

Rozdzielnica TGS została zaprojektowana zgodnie z  procesem zrównoważonego rozwoju 
poprzez 6 zobowiązań: 

 opracowanie ekoprojektu w celu zmniejszenia wpływu produktów na środowisko w całym 
okresie ich użytkowania, 

 w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych związanych z SF6, 

 rozwój zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwa, 

 aby uczestniczyć w lokalnej gospodarce, 

 opracowanie odpowiedzialnej polityki zakupów, 

 aby zminimalizować wpływ na środowisko, oferując rozwiązania umożliwiające podłączenie 
energii odnawialnych do sieci elektrycznych. 

Eko-projektowanie i wpływ na środowisko 

ELENCO skutecznie przyczynia się do ogólnoświatowych oszczędności w zakresie zasobów 
energetycznych. TGS odpowiada na wysokie wymagania ekologiczne związane z ochroną środowiska 
dzięki: 

 optymalizacja zużycia materiałów i energii podczas produkcji. Zgodność z wszystkimi 
wymaganiami ekologicznymi podczas okresu użytkowania produktu, 

 wykorzystanie materiałów, które można poddać recyklingowi w celu wydajnej waloryzacji. 

Odpowiedzialny projekt 

Nasze dyrektywy budowlane dotyczące ekologicznego projektu określają wykorzystanie 
materiałów łatwych do recyklingu i demontażu: 

 90% metali rozdzielnicy (typ CCF) można poddać recyklingowi, jak również, 

 wszystkie termoutwardzalne tworzywa sztuczne i tworzywa termoplastyczne. 

Wszystkie materiały zostały wybrane i opracowane w taki sposób, że na przykład rozdzielnica 
dotknięta pożarem budynku ma minimalny wpływ na obciążenie pożarem (rozwój ciepła i substancji 
toksycznych w emisjach). Deklaracje ekologiczne są dostępne na żądanie. 
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Wpływ środowiska  

Koniec fazy żywotności jest uważany za bardzo ważną część cyklu życia produktów Wpływ 
na środowisko związany z usuwaniem sprzętu jest czasami bardziej zanieczyszczający niż produkcja, 
dostawa lub wykorzystanie. Dyrektywy europejskie, takie jak WEEE, ELV i RoHS, potwierdziły ten punkt 
i wszystkie nalegają na odzyskiwanie produktów odpadowych i ich waloryzację po zakończeniu okresu 
użytkowania sprzętu. Mimo że nasza aparatura rozdzielcza nie jest objęta tym prawodawstwem, 
ELENCO chętnie podejmuje próbę optymalizacji recyklingu, przetwarzania odpadów, a w konsekwencji 
zakończenia okresu żywotności naszych produktów, co stanowi integralną część kosztów operacyjnych. 

18 Ochrona środowiska 

Koniec życia produktu 

ELENCO pomaga w utylizacji rozdzielnic wycofanych z użycia. Objętość gazu SF6 w rozdzielnicy 
odpowiada około 0,5% całości ciężaru rozdzielnicy. Pod koniec cyklu życia produktu gaz można usunąć 
poprzez specjalny zawór recyclingowy. W większości przypadków gaz po oczyszczeniu można 
ponownie użyć. 

Poniżej przedstawiona jest tabelka z materiałami jakie zostały użyte w procesie produkcji 
rozdzielnicy TGS: 

Typ odpadu Przeznaczenie Rekomendowany proces 

Gaz SF6 Dostawca gazów Odzyskiwanie i regeneracja 

Stal & Stal nierdzewna Firma recyclingowa Rozdrabnianie, sortowanie i recycling 

Metale nieżelazne Firma recyclingowa Rozdrabnianie, sortowanie i recycling 

Żywice epoksydowe Cementownia Mielenie i recycling 

Termoplasty Firma recyclingowa Spalenie 

Sito molekularne Autoryzowana firma recyclingowa Eliminacja 

Brudny sprzęt ochronny Autoryzowana firma recyclingowa Spalenie 

Kable Firma recyclingowa Oddzielenie przewodów i izolacji 
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Rozdzielnice TGS 

 

Elenco Sp. Z o.o. 

ul. Przemysłowa 7 

28-300 Jędrzejów 

+48 41 38 10 116 

NIP: 656-233-75-06 

biuro@elenco.pl 

www.elenco.pl 
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