Kif.
főelosztó
gumipadló
burk.
Elszámolási fogyasztásmérő
műanyag szekrénye:
HENSEL Mi72437 + Mi70410
A szekrényt kezelési magasságban
kell a falra felszerelni (1,4 m)
A mérőváltoktól jövő vezetéket
végig védőcsövezni kell.
Az Mi70410 szekrénybe C-sínre
egy 4 A-es dugaszoló aljzatot kell
felszerelni (távleolvasás biztosítása
érdekében).
Feszültségváltó vezetékezés:
NYY-J 0,6/1 kV 5x2,5 mm2
Áramváltó vezetékezés:
NYY-J 0,6/1 kV 7x2,5 mm2
Mérököri vezeték hossz: max. 6 m
Behúzó
horog

Vezetékek:
Adatgyüjtő megtáplálás: NYY-J 0,6/1 kV 3x1,5 mm2
Hőfokvédelmi relé TR. mező kioldás: HO5VV-F 2x1 mm2
Hőfokvédelmi relé - TR. sorkapocs: YSLCY 4x1 mm2
Házi üzemi elosztó - TR. szek. csap: NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm2
Elhelyezés: Osztott kábelcsatornában (falra és padlóra szerelve)

SIEMENS
Geofal műgyanta
szigetelésű transzformátor
10/0,4 kV Sn=1000 kVA

SIEMENS SIMOSEC
5 mezős 10 kV-os elosztó

Transzformátor kamrábavaló véletlen
belépést magakadályozó
figyelmeztető falécezés (3db)
és figyelmeztető felirat (2db)

200*50-es "U" szelvény
betonba ágyazva
Transzformátor átkötés a
túlfeszültség korlátozóról.
Vezeték: 3xBSZV 1x95 mm2

Hajlékony TR.
bekötés BSZV-vel

A középfeszültségű kapcsolóberendezés
elé 2m x 1m-es s=4 mm vastagságú
bordázott gumiszönyeget kell teríteni.

Túlfeszültségkorlátozó
támszigetelőként felszerelve

OBO
kábelrögzítő

Tartó vaskonzol
10 kV-os kábel

Megjegyzés:
A középfeszültségű helyiség ajtajára szellőző rácsot nem kell készíteni.
A kialakításra kerülő csatorna mélysége: 600 mm.
A Köf. kapcsoló helyiség és TR. kamra helyiségét vakolni és festeni kell
(fehér).
A helyiségek világítását a belső villamos terv tartalmazza.
A szabad kábelaknát fedlap lemezzel le kell fedni. (s=5mm vastag, bordázott
felülettel és festéssel).
A transzformáor csatlakozó kábelt a vas keretre szerelt túlfeszültség
korlátozón kell megfogni.
A középfeszültségű kapcsolóhelyiség és transzformátor kamra ajtajára
figyelmeztető táblát kell szerelni. (VIGYÁZAT NAGYFESZÜLTSÉG)
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A transzformátor hőtok védelmét a középfeszültségű kapcsoló
berendezésbe be kell kötni. A vezetékezést 2,5 mm2 Cu vezetékkel kell
elkészíteni. A transzformátor "kerekei" alá rezgéscsillapító betéteket kell
rakni.

Jogosultság:

Park Center ÉHTR állomás - Elrendezési rajz

Tervező:

HSz-1/19-0074 HK-1/19-0074
HV-1/19-0074 HTr-1/19-0074

Farkas Tamás

EO / szelvényszám:

Székesfehérvár, Park Center villamos energia ellátása

Tárgy :

Transzformátor állomást ellátó középfeszültségű kábelek
25/2006-NV01 rajz szerint
Kábelek típusa: 2x3xNA2XS(F)2Y 6/10 kV 1x240 mm2 RM/25

3 db D=160mm KPE védőcső
járdán való túlnyúlás 0,5 m
Elhelyezés a fal szélétől kifelés lejtve
Kábel elhelyezés után vízzárótömítéssel el kell tömíteni.

Transzformátor csatlakozókábel
Típusa: 3xNA2XS(F)2Y 6/10 kV 1x95 mm2 RM/16

Kábeltartó bak

Adatgyüjtő kábel: 4 x YSLCY 12 x 0,5 mm2
Elhelyezés: Osztott kábelcsatornában (falra és padlóra szerelve)

Házi üzemi elosztó főbb adatai:
Mérete: 600 x 600 mm-es szekrényben
A szekrényben kell elhelyezni a transzformátor hőfokvédelmi reléjét (villamos védelm 6 A-es kismegszakító).
Az AMON rendszer betápláló kábelét szintén 6 A-es kismegszakítóval kell védeni.
A szekrényben el kell helyezni egy kisfeszültségű relét is (2 db nyitó és 2 db záró érintkezősset).

A középfeszültségű adatgyüjtő rendszert (AMON) a középfeszültség
kapcsoló helyiségben fogjuk elhelyezni. A rendszert a következő cellákba
kell bekötni: RK, RK, HF és TR. AMON szekrény mérete: 600x600 mm.
Az adatgyüjtő kábeleket és elektromos megtáplálás kebelét osztott
kábelcsatornában kell elhelyezni (rögzítés falhoz és padlóhoz).

0,0 m

szélesség: 0,8 m
(kábelakna méretéhez igazítva!)

50x50 mm-es
zárt szelvény

A fém kábeltartó bakot korrózió védelemmel kell ellátni (festés).
A tartó tetejébe a túlfeszültség korlátozó felfogására
-0,6 m
50x50 mm-es s=5 mm-es acél lemez darabokat kell
felszerelni és furattal kell ellátni
(a villamos csatlakozásnál a festésre ügyelni kell).
D=12 mm-es csavaros műanyag ékes
Kábel akna
rőgzítés kábel akna oldalához
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