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1. Zastosowanie i zgodność z normami
1.1 Stacja kompaktowa NDV 400.6 i 401.6 przeznaczona jest do pracy jako stacja
główna zasilająca lub dla zasilania odbiorców komunalnych. Istnieje możliwość
zamontowania w tych stacjach licznika nn. Stacja 401.6 jest także dostępna z
licznikiem SN.
1.2 Konstrukcja i wykonanie jest zgodne z atestami PEHLA: DIN EN 61330 (VDE
0670 Część 611): 1997-08 (Raport PEHLA, załącznik 2)
1.3 Zgodność z normami:
VDE 0100

Montaż instalacji do 1kV napięcia znamionowego

VDE 0101

Montaż instalacji powyżej 1kV napięcia
znamionowego

VDE 0105

Instalowanie zasilania

VDE 0110

Koordynacja izolacji dla urządzeń nn

VDE 0111/IEC 71-1

Koordynacja izolacji dla urządzeń 3 fazowego
napięcia zmiennego powyżej 1 kV

VDE 0141 VDE

Przepisy montażu urządzeń napięcia zmiennego
dla napięć znamionowych powyżej 1 kV

VDE 0532/IEC 76-1,2,3,4,5

Transformatory i dławiki

VDE 0660

Rozdzielnice dla napięć do 1kV

VDE 0670/IEC 466

Rozdzielcza i sterownicza aparatura dla napięć
powyżej1kV

VDE 0670/Sekcja 611
(EN 61330/IEC 1330)

Prefabrykowane stacje transformatorowe WN/nn

1.4 Montaż, przygotowanie i użytkowanie stacji kompaktowych jest wykonywane
tylko przez specjalnie przygotowany personel, wykwalifikowany w posługiwaniu
się rozdzielnicą SN, transformatorami, rozdzielnicą nn, znający odpowiednie
normy i przepisy BHP.

2. Zalety:
 Stacja może pracować jako stacja główna zasilająca lub jako zasilająca
odbiorców komunalnych. Istnieje możliwość zamontowania w tych
stacjach licznika nn. Stacja 401.6 jest także dostępna z licznikiem SN.
 Duża wytrzymałość mechaniczna, całkowicie stalowe rozwiązanie,
galwanizowane ogniowo, pokryte farbami proszkowymi, przetestowane.
 Stacja 3 przedziałowa
 Mała waga - kompletna stacja wraz z całym wyposażeniem, misą
podstawy i transformatorem 630kVA waży około 3800kg
 Stalowa podstawa jako „modułowa podstawowa jednostka” ważąca
około 620kg, galwanizowana ogniowo, podwójnie pokrywana farbami
proszkowymi.
 Misa olejowa wykonana z 4mm blachy stalowej nierdzewnej ponad
ziemią. Nieszczelność może być zbadana z zewnątrz.
 Drzwi czołowe nastawne na otwieranie na lewo bądź na prawo,
obracające się o kąt 90 lub 135 stopni
 Konstrukcja sieci zasilającej/wlot zasilania rezerwowego po stronie nn
 Komora transformatora opcjonalnie z przegrodami ruchomymi
 Rozdzielnice SN i nn oraz transformator opcjonalnie z lewej bądź z
prawej strony
 Transformator olejowy =<630kVA, 12/24kV
 Rozdzielnice SN izolowane powietrzem lub SF6:
ABB
CTC-F/V
4pola
Alstom
FBA
4pola
Driescher, Wegberg
G.I.S.E.L.A
4pola
Driescher, Moosburg
M 3007
F&G
GA
4pola
Merlin Gerin(Schneider Group) RM6
3pola
Siemens
8 DJ10/20/40
4pola
 Rozdzielnice i transformator montowane są na misie podstawy. Dach
oraz cały budynek stacji może być zdejmowany do góry. Dach waży
tylko 55kg(aluminium)
 Wlot kablowy powyżej misy podstawy
 Dach oraz cały budynek stacji może być zdejmowany do góry.
Wszystko w jednym, wyjątkowo tanie, łatwe w obsłudze i ekonomiczne
rozwiązanie.

6. Stacja(fundament i budynek)
Klasa temperaturowa=20’K
Tak jak wszystkie stacje kompaktowe Lahmeyer, typy NDV 400.6 i NDV 401.6
są testowane w fabryce i dostarczane gotowe do użytku. Gotowa stacja
posiada przedział SN, przedział nn i komorę transformatora. Po połączeniu
kabli nn i SN stacja jest gotowa do pracy.
6.1 Podstawa i misa olejowa
Zaprojektowana jako jednostka modułowa. Ściany boczne są wzmocnione
specjalnymi wspornikami. Stalowa misa podstawy jest galwanizowana
ogniowo i wzmocniona szynami podporowymi. Misa podstawy jest spawaną,
szczelną konstrukcją. Misa olejowa nie ma styku z ziemią.
6.2 Budynek
Budynek stacji typu NDV 400.6 i NDV 401.6 jest produkowany jako
wzmocniona stalowa konstrukcja. Może być podnoszona z podstawy
włączając podwójne drzwi i obudowę jako jedna całość.
6.3 Dach
Dach zbudowany jest z aluminium AlMg3. Jest 4-krotnie wzmacnianą i
laserowo spawaną konstrukcją. Jest on łatwo zdejmowalny(przykręcony tylko
1 śrubą w przedziale nn)
6.4 Obróbka materiałów i powierzchni
Materiał (pod powierzchnią gruntu) – Konstrukcja ścian bocznych z 3mm stali
nierdzewnej, w100% skutecznie i dokładnie pokryte farbami
proszkowymi.(pokrywanie proszkiem cynku)
Misa olejowa do montażu transformatora wykonana z 4mm stali, ogniowo
galwanizowanej i pokryta podwójnie z zewnątrz farbami proszkowymi.
Materiał (powyżej poziomu gruntu) – Budynek: 2mm blacha stalowa z powłoką
galwaniczną (>225 g/m2), Dach: wykonany z 2mm blachy aluminiowej AlMg3
Obróbka powierzchni – komputerowo sterowane pokrywanie farbą proszkową
i 5 strefową obróbką powierzchni, grubość pokrywy <70ym. Używana farba
proszkowa nie zawiera metali ciężkich i jest nietoksyczna. Pokrywanie cynkiem i
proszkowymi farbami to najlepsza ochrona przed korozją.
Kolor standardowy: Jasna zieleń(RAL 7032)
Uwaga: Zastosowane pokrycie farbą proszkową może być pokryte ponownie
innym kolorem, używając do tego specjalnego płynnego lakieru. Poprzedniego
pokrycia nie zeskrobuje się. Ochrona przed korozją byłaby wtedy nieefektywna.
Wszystkie części stacji są odporne na korozję.(stal nierdzewna)

6.5 Drzwi do przedziału SN i nn są wyposażone w potrójne zawiasy.
Drzwi wyposażone są w metalową dzwignię zamykającą przez klucze
zamykające, przekręcane o 45 i 90 stopni. Otwór dla klucza jest chroniony
przed deszczem zaślepką.
Drzwi do przedziałów SN i nn wyposażone są w 4 położeniowy zamek
bezpieczeństwa. Drzwi są nastawne na otwieranie na lewo bądź na prawo,
obracające się o kąt 90 lub 135 stopni. Takie same zamki są zastosowane w
przegrodach ruchomych.
6.6 Stopień ochrony
Przedział SN i nn
IP 54
Komora transformatora IP 43
6.7 Stacja kompaktowa typu NDV 400.6 i NDV 401.6 może być transportowana
i podnoszona z całym wyposażeniem. Stacja jest podnoszona za misę podstawy
lub ramę wsporczą
Sprzęt podnoszący składa się z następujących elementów:
- kołyska podnosząca zgodna ze standardem fabrycznym N 411.006
- liny podnoszące zgodne ze standardem fabrycznym N 412.019 (4 sztuki)
6.8 Wszystkie elementy instalacyjne są elektrycznie połączone i uziemione w
centralnym punkcie uziemiającym w przedziale nn
6.9 Wszystkie części pod napięciem są zabezpieczone przed dotykiem
6.10 Przedział SN i nn może być wyposażony w światło, włączane przez stycznik w
drzwiach stacji
6.11 Bezpieczniki NH mogą być przechowywane w przedziale nn
6.12 Przedział przyłączy kablowych jest dostępny po stronie połączeń po zdjęciu
przegród i kabli montażowych.
6.13 Kable SN prowadzone są przez podzieloną podstawę tak jak kable nn. Część
przednia podstawy jest zdejmowalna.

7. Rozdzielnica SN
Nasze główne założenia w konstruowaniu przedziałów SN i nn, czyli łatwość
obsługi i bezpieczeństwo pracy zostały zrealizowane w pełni zamienialnych
przedziałach SN i nn(można je zamieniać ze sobą stronami). Rozdzielnica jest
tak dobierana, że gorące gazy połukowe nie wydostają się otworami frontowymi
lecz przez komorę transformatora na zewnątrz. Metalowa rozdzielnica
izolowana powietrzem jest wyposażona w grzejnik hydrostatyczny o mocy
300Wat zapewniający wilgotność powietrza <70%. Zapobiega on kondensacji
wilgoci w rozdzielnicy.
Przedział SN jest wyposażony na życzenie klienta w 3 lub 4 polową rozdzielnicę
izolowaną SF6 z odłącznikami obciążenia lub w małe pola rozdzielnic
izolowanych powietrzem.
Warianty wyposażenia (tablica str10 i 11)

NDV 400.6 z rozdzielnicą izolowaną SF6
Siemens Typ 8DJ20 4 pola

8. Transformator
8.1 Stacja jest przeznaczona dla transformatorów rozdzielczych =<630kVA.
Transformator jest umieszczany na podstawie za pomocą szyn montażowych.
Po zdjęciu pokrywy nn, transformator jest gotowy do przeglądu.
8.2 Połączenia między transformatorem I rozdzielnicą SN wykonane z miedzianych
szyn kablowych
8.3 Po stronie nn połączenia wykonane są używając giętkich przewodów
izolowanych 3kV, zależne od zapotrzebowania mocowego.
8.4 Instalacja lub wymiana transformatora
Gdy instalujemy lub wymieniamy transformator, to wszystkie połączenia z
rozdzielnicą SN I nn muszą być dobrze uziemione i odcięte od zasilania.
Transformator jest podnoszony przez dach stacji.
Stosować poniższą procedurę:
 Poluzować śrubę dachową(czerwona) znajdującą się obok górnej ramy drzwi
nn. Przesunąć dach w kierunku strony nn i wtedy zdjąć dach.
 Ustawić szyny transportowe na misie podstawy aby pasowały do podwozia
transformatora
 Umieścić transformator w stacji i podłączyć.
 Założyć dach i przykręcić śrubę dachową nad przedziałem nn

9. Rozdzielnica nn
Przedział nn jest konfigurowany według życzenia klienta oraz testowany.
Poniżej wyposażenie standardowe:
9.1 Wyłącznik główny
 Wyłącznik bezpiecznikowy 630A lub 1250A lub
 Szyna bezpiecznikowa 910A lub
 Wyłącznik mocy
9.2 Szyny wyjściowe
Szyny bezpiecznikowe 400/630A

8 szt.

9.3 Przekładnik prądowy 900/600/300/5A w L2

1 szt.

9.4 Amperomierz bimetaliczny ze wskaźnikiem wartości szczytowej(15 min)

1 szt.

9.5 Wlot dla zasilania konstrukcji na prawej stronie przedziału nn

2 szt.

9.6 Opcjonalnie:
 Wyłącznik mocy
 3 amperomierze z przekładnikami prądowymi
 woltomierz z wyłącznikiem i bezpiecznikami
 główne gniazdo wtykowe
 oświetlenie i bezpiecznik

9.7 Mierniki, bezpieczniki i listwy zaciskowe są montowane w tablicy przyrządów
powyżej przedziału nn
9.8 Zbiorcze szyny uziemiające całej stacji montuje się w przedziale nn w obszarze
podłogowym
9.9 Osprzęt kablowy znajduje się pod zdejmowaną płytą podłogową

Opcjonalnie zestawiony przedział nn.
Po lewej przedział licznikowy, który
można wyposażyć w licznik nn.

10. Urządzenia uziemiające
Zbiorcza szyna uziemiająca znajduje się w kabinie nn. Wyprowadzenie
uziemienia ze stacji do ziemi jest bezpośrednio połączone z główną szyną
uziemiającą. W tej sytuacji wszystkie części budynku stacji i misa podstawy są
bezpośrednio połączone z głównym uziemieniem.

11. Transport, ustawianie i uruchamianie
Stacja typu NDV 400.6 i NDV 401.6 jest gotowa do podłączenia i dokładnie
sprawdzona. Dokładne informacje o transporcie, ustawianiu i uruchamianiu w
dokumentacji technicznej.
Przy określaniu głębokości wykopu powinno brać się pod uwagę wysokość
terenu oraz wody podskórne.
Wykop pod stację powinien mieć twarde dno. Nierówności podłoża powinny być
wyrównane warstwą piasku. W przypadku natknięcia się na grunty
nasypowe(niestabilne), polecane jest wykonanie zbrojonej płyty betonowej.
Stacja jest ustawiana na miejscu używając odpowiednich urządzeń
podnoszących. Stacje typu NDV 400.6 i NDV 401.6 mogą być podniesione i
ustawiane już całkowicie wyposażone.
Podnośnik jest zaczepiony linami w określonych punktach w podstawie
stacji.(plan podnoszenia stacji)
Łączenie kabli:
 Strona SN:
Zdjąć pokrywy misy podstawy i pokrywę przedziału przyłączy kablowych
w rozdzielnicy SN
 Strona nn:
Zdjąć pokrywę misy podstawy i pokrywę podłogową
 Połączyć kable
 Po podłączeniu wszystkich kabli, wszystkie części stacji zamontować w
odwrotnej kolejności.
Uszkodzenia pokrycia w trakcie transportu, podnoszenia lub montażu są
naprawiane niezwłocznie.

12. Dokumentacja techniczna

 Rysunek przygotowania podłoża(wkopu) Nr. 283788.4
 Rysunek przygotowania podnoszenia Nr. 283787.6
 Testy typu
Załącznik 1:
Konsekwencje zwarcia (raport PEHLA)
Załącznik 2:
Test ESN

Testy typu na zgodność z normami DIN EN 61330, VDE 0670, Część 611
1.Testowanie poziomu izolacji stacji gotowej do użytku
Wszystkie części stacji zostały przetestowane zgodnie z istniejącymi standardami.
Powyższy test jest stosowany do połączeń pomiędzy tymi częściami, dla
sprawdzenia parametrów dielektrycznych, na które wpływa montaż oraz warunki
ustawienia stacji.
 Połączenia między rozdzielnicą SN i transformatorem zostały poddane testowi
typu. Wszystkie połączenia wykonane kablami N2XSY 12/24kV i uziemienie
zostało przetestowane obciążeniem 50kV przez 1 minutę dla sprawdzenia
poziomu izolacji
 Kable użyte po stronie nn to NSGAFÖU,185 mm2 Cu, 1,8/3 kV
2. Test nagrzewania
Zakładana klasa temperatury to 20’K
Testowano stację z transformatorem Nr.Fabr. 346 268 SBG
Rozdzielnica nn brała udział w teście.
Limit temperatury dla normy DIN VDE 0660 część 500 nie został przekroczony
3. Test weryfikacji stopnia ochrony
 Przedział SN i nn
 Komora transformatora

IP 54
IP 43

Test typu na zgodność z normami DIN EN 61330, VDE 0670, część 611
4. Test oceny skutków zwarcia
 3 fazowe zwarcie w przedziale przyłączy kablowych w rozdzielnicy SN z
zamkniętymi drzwiami – prąd zwarciowy 20kA przez 1s
 Kryteria ocen 1-6 dla norm IEC 1330 : 1995; DIN EN 61330 (VDE 0670 część
611) zostały spełnione
5. Test weryfikacji wytrzymałośći mechanicznej budynku na naprężenia
mechaniczne
 Obciążenie dachu, minimum 2500N/m (obciążenie montażowe i śniegowe)
Sprawdzone kalkulacyjnie.
 Obciążenie wiatrowe, norma IEC 694 (700N/mm)
Sprawdzone kalkulacyjnie.
 Naprężenie wywołane zewnętrznym nadmuchem na budynek, drzwi, drążek
otwierający i otwory wentylacyjne. Test dla normy VDE 0670 część 611
powiódł się.
6. Poziom hałasu stacji gotowej do użytku
Natężenie poziomu dzwięku jest obniżone o 3dB(A) kiedy transformator jest
zamontowany w stacji.
7. Test ESN
Test został przeprowadzony przy 910A. Wszystkie wartości w punktach testowanych
nie przekraczały 100 µT. Zobacz załącznik.
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