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Fejérvíz, Hármashídi vízmû
transzformátor állomás

elrendezési rajza (II. variáció)

TPZ ELEKTRO Kft.
8000 Székesfehérvár, Adonyi u. 66.

Transzformátor elrendezési rajz: II. számú variáció 

A transzformátor állomás elé legalább 0,7 m szélességû beton járdát kell készíteni.

Transzformátor állomás befoglaló méreteit a fenti rajzon láthatjuk.

A transzformátor állomás házanyaga: nagy szilárdságú beton.

Transzformátor állomás kialakítása:

A transzformátor állomás egy házból van kialakítva, esetleg két egymás mellé illesztett
betonházból. 
Az utóbbi esetén a lehetõ legszorosabban kell illeszteni egymáshoz a házakat.
A transzformátor állomás háza alkalmas arra, hogy minden berendezést elhelyezzünk
benne (3 db transzformátort, köf. kapcsoló berendezést, kif. elosztó berendezést
és a telemechanikai rendszert.

Beépítésre kerülõ transzformátorok adatai:

- I. Tr. teljesítmény: 1 MVA, névleges feszültségei: 22/6 kV
- II. Tr. teljesítmény: 1 MVA, névleges feszültségei: 22/6 kV
- III. Tr. teljesítmény: 630 kVA, névleges feszültségei: 22/0,4 kV
- primer csatlakozás mindhárom transzformátornál szigetelt kialakítású
- szekunder csatlakozás I. és II.-nél szigetelt kialakítású, míg a III. tr.-nál
Pfisterer csatlakozó elemet kell használni.
Az elmenõ középfeszültségû kábeleket közvetlenül csatlakoztatjuk az
I. és II. transzformátor szekunder csapjára.

Kif kapcsoló berendezés:

-1000 A-es fõkapcsoló megszakító
-6 db Nh2 függõleges biztosítós szakaszoló kapcsolóval

Köf kapcsoló berendezés:

-javasolt típus: ABB SafePlus, U = 24 kV, I = 630 An n

-cellakiosztás: C-C-SV-M-V-V-V
-telemechanikai egység: 2 db TELPAM 2000, kapcsolat: rádió modemmel
-minden cella távmûködtethetõ (kapcsolók motoros hajtással felszerelve)
-vonali cellákba túlfeszültség korlátozót kell beépíteni, míg egy vonali cellába
 föld és fázis zárlatjelzõt
-transzformátor leágazások védelme: MPRB 99-1.0-GF
(fázis és földzárlat érzékelés)

Az állomásban középfeszültségû fogyasztásmérés kerül kialakításra.
A mérés fogadására alkalmas szekrényt az állomásban kell elhelyezni.

A transzformátor állomásban szünetmentes áramforrás kerül elhelyezésre
annak érdekében, hogy egy esetleges üzemzavar esetén a kapcsoló
berendezés üzemeltethetõ legyen.

Az állomással szemben elvárt mûszaki paraméterek
a mûszaki leírásban találhatók meg részletesebben.

8,0 m

Elmenõ kábel (transzformátorról):
23 x NA2XS(F)2Y 6/10 kV 1x120 mm  RM/16

Kábelszerelvények:
KE1-nél: 1 klt. Raychem POLT-12D/1XI-L12A

Tr.-nál: Raychem RSES 5224-R

Elmenõ kábel (transzformátorról):
23 x NA2XS(F)2Y 6/10 kV 1x120 mm  RM/16

Kábelszerelvények:
KE1-nél: 1 klt. Raychem POLT-12D/1XI-L12A

Tr.-nál: Raychem RSES 5224-R
Elmenõ kábel (kif. elosztóból):

E1-hez (magas nyomású szivattyúház)
2

1 db SZAMKAM 0,6/1 kV 4x240 mm tc 

Végelzáró: 2 db Raychem EPKT 0063-L12-CEE01

E2-höz (szûrõház)
22 db SZAMKAM 0,6/1 kV 4x240 mm tc 

Végelzáró: 4 db Raychem EPKT 0063-L12-CEE01

Telekhatár

2
,6

5
 m

22/6 kV 1 MVA22/6 kV 1 MVA22/0,4 kV 630 kVA

I. Tr.II. Tr.III. Tr.Köf. kapcsoló: ABB SafePlus, U = 24 kV, I = 630 A n n 

Cella kiosztás: C-C-SV-M-V-V-V
Transzformátor leágazás védelme:
          MPRB 99-1.0 GF (fázis és földzárlat védelem)
Telemechanikai egység:
          2 db TELPAM 2000, Kapcsolat: rádió modemmel

Kif. Fogy. mérõ 

Ezen terv Hideg István szellemi tulajdonát képezi,
szerzõi jogvédelem alatt áll.
Méretek a helyszínen ellenõrizendõk.
A rajz kicsinyítése, illetve nagyítása tilos.
A rajz a mûszaki leírással együtt kezelendõ.

Telekhatár
Elbontásra kerülõ kerítés

Kereszttöltés út
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