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LAHMAYER-COMPACTSTATION NDV 1600

1. POU@ITÍ A TECHNICKÉ PDEDPISY
Kompaktní transformátorové stanice se pou ívají jako distribu7ní a odb6ratelské
stanice. Transformátorové stanice )ady NDV 1600 jsou z výroby kompletní a
kusov6
odzkoušená
za)ízení.
Obsahují
prostor
vysokého
nap6tí,
transformátorový prostor a nízkonap6Gový prostor. Transformátor, VN a NN
rozvád67 jsou kompletn6 provozn6 instalovány, zapojeny a odzkoušeny. Po
p)ipojení VN- a NN kabelH je kompaktní transformátorová stanice p)ipravena
k provozu. Konstrukce transformátorových stanic )ady NDV 1600 je p)i pou ití
patentovaných modulových základních jednotek analogov6 shodná se LCS-E.6.
Tato stanice byla p)ezkoušena dle ustanovení IEC 1330 proudem 20 kA/1sec.
Odolnost stanice NDV 1600 proti oblouku je dolo ena trojnásobnou analogií.
Transformátorové stanice jsou ji" z výroby odzkoušeny a odpovídají t,mto
ustanovením -SN a standard.m IEC:
-SN EN 61330 z roku 1997 pod názvem Blokové transformovny vn/nn.
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LAHMAYER-COMPACTSTATION NDV 1600
Jmenovité hodnoty stanice ( podle specifikace):
Teplota okolí:
Nadmo)ská výška:

-30 a + 50°C
do 1000m (pro v6tší výšky po zvláštním ujasn6ní techn.
vybavení).
Jmenovitá nap6tí:
6,10 kV, 22 kV a 35 kV
Jmenovité výkony:
a 1600 kVA v7etn6 pro NDV 1600 jako olej. transformátor
a 2500 kVA v7etn6 pro NDV 2500 jako olej. transformátor
a 800 kVA jako vzduch. transformátor s prysk. izolací
Frekvence:
50 Hz a 60 Hz
Jmen. úrove3 izolace:
28/75 kV, 50/150 kV a 70/195 kV
Jmen. krátkodobý proud: 16kA / 1sec.
Jmen. náraz. proud:
50 kA
Nulový bod:
nízkoohmový
Druh stav. dílH:
vzduchem nebo SF6-izol. rozvád67 (12kv,24kV,36kV)
kapalinou pln6né transformátory do 2500kVA a do 36kV
transf. s epox. izolací do 800kVA a do 24 kV
T)ída sk)íní:
20 – 25 K (a 1000 kVA, a 1600 kVA)
Stupe3 krytí VN, NN-prostor: IP 54
Stupe3 krytí trafo-prostor :IP 43, odolný proti vniknutí
Instalace:
zpravidla 500 a 550 mm zapušt6ná
Obsluha:
stanice není pochozí a obsluhuje se pouze zven7í
Zatí ení st)echy:
2500 N/m (montá ní zatí ení nebo zatí ení sn6hem)
Tlak v6tru:
dle IEC 694 (700N/m2)
Vn6jší pevnostní nároky na sk)ín6, dve)e, úchytky a ventila7ní otvory dle TSN EN
61330
Úrove3 hluku:
jestli e je transformátor vestav6n do stanice, sní í se
úrove3 hluku (Lpa) o 3 dB(A)
Zkouška EMV:
ve všech m6)icích bodech 200mm od stanice je dosa eno
hodnoty <100µT.
T)ída po ár. odolnosti:
F90
Pevnost proti el.oblouku: konstrukce je p)i pou ití modulové zákl. jednotky shodná
s LCS-E.6. Tato stanice byla odzkoušena dle TSN EN
61330 proudem 20kA/ 1sec.
2. SKDÍW STANICE
Kompaktní stanice NDV 1600 a NDV 2500 jsou, jako všechny stanice firmy
LAHMAYER, kompletn6 vybavené a kusov6 odzkoušené. Obsahují
vysokonap6Gový, transformátorový a nízkonap6Gový prostor. Po p)ipojení VN- a
NN-kabelH je kompaktní stanice p)ipravena k provozu.
Sk)ín6 jsou vyrobeny jako konstrukce z ohýbaného plechu a sestávají ze:
- základu se záchytnou olejovou vanou, konstruovaného jako modulová
jednotka.
- olejová záchytná vana z ocel. plechu 4mm, olejot6sn6 sva)ovaná, árov6
pozinkovaná a z vn6jšku opat)ená nát6rem práškové barvy, je upevn6na mezi
dv6 bo7ní st6ny z nerezové oceli. Záchytná olej.vana nemá ádný styk se zemí.
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Díly, které p)icházejí do styku se zemí, jsou z nerez. oceli. Pod vanou jsou
široké, mechanicky pevné nosníky. P)ebírají nosnou, zvedací a úlo nou funkci
celé stanice.
- sk)í3,v7. dve)í a krycích plechH pro VN- i NN-prostor v jedné jednotce, je
odnímatelná od základové vany.
- nosné dr áky pro zvedání VN a NN 7ástí jsou spojeny se základovou 7ástí
- lehce snímatelná st)echa ( po odšroubování 7ty) šroubH v transf. prostoru).
- nasouvací kryty pro p)ístup k transformátorovému prostoru v bo7ních st6nách
Materiál a povrchová úprava
Materiál v v zemi

Materiál nad zemí

Standardní barva

1) Konstrukce bo7ních st6n z nerez. oceli 1,4301
tl.=3mm, 100% bezpórová prášk. barva 70 [m,
RAL 7032 – S
2) olejová záchytná vana z ocel. plechu 4 mm,
árov6 pozinkovaná (>750g/m2=>70[m) s prášk.
barvou RAL 7032 – S (70 [m)
ocel. plech 2 mm pozinkovaný (>225g/m2)
a 100%-bezpórové pokrytí práškovou barvou
tl.>70my. Pou ité práškové barvy neobsahují
t6 ké kovy a jsou netoxické.
Zinek + práš. barva = nejvyšší stupe3 ochrany.
RAL 7032 - S
Pozn.: nanesená prášková barva mH e být u ivatelem zm6n6na na jiný
odstín pomocí speciální tekuté barvy. P)ebroušení povrchové vrstvy
není nutné. PHvodní protikorozní ochrana zHstává zachována!

Dve<e do VN- a NN-prostor. jsou upevn,ny na t<ech záv,sech.
Mají kovové uzáv6ry s oto7nou pákou, p)ipravené pro vestav6ní cylindrických vlo ek
se zavíracím úhlem 45° nebo 90°. Cylindrické vlo ky jsou opat)eny krytkami proti
dešti.
Tyté pákové uzáv6ry jsou pou ity pro nasouvací kryty.
-

Samotné vlo ky nejsou sou7ástí dodávky.

Dve)e k VN-prostoru jsou opat)eny 4 bodovými uzáv6ry. Všechny dve)e mohou být
libovoln6 upevn6ny jako levé nebo pravé, co lze provést na míst6. Úhel otev)ení je
90° a 135°.
Kompaktní transformátorová stanice - kompletn6 vybavená - mH e být zvedána
zvedacím za)ízením. Zvedací za)ízení se p)ipojuje na 7ty)i vysouvatelné zvedací
7epy, umíst6né na základové van6 (viz ná7rtek pro zvedání). P)i transportu pomocí
nákl. vozidel dbejte sm6rnic pro nakládání.
Všechny instalované 7ásti jsou elektricky vodiv6 navzájem pospojovány. Uzem3ují se
na p)ipojovacím míst6 v NN 7ásti.
Všechny 7ásti pod nap6tím jsou p)i zav)ených dve)ích spolehliv6 chrán6ny proti
doteku.
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V NN 7ásti a VN 7ásti je umíst6no svítidlo 40 W, zapínané dve)ním kontaktem.
Rezervní vývody v NN 7ásti je mo né dovybavit NN pojistkovými lištami.
Uzamykatelný nasouvací kryt umo 3uje p)ístup do transformátorového prostoru.
Místa pro p)ipojení kabelH jsou z venkovní strany, po odstran6ní krytH a spodních
rámH dve)í, voln6 p)ístupné pro vlo ení kabelH.
3. VN rozvád67.
Stanice mH e být vybavena, podle po adavkH zákazníka, 3 nebo 4 polovými SF6kompaktními rozvád67i. Rozvád67e jsou do stanice integrovány tak, e horké plyny,
zpHsobené vnit)ní chybou, se nemohou dostat dop)edu na stranu obsluhy, ale jsou
odklon6ny p)es transformátorovou 7ást do vn6jšího prostoru. Vzduchem izolované
VN-rozvád67e nebo také prostory VN m6ni7H jsou zásadn6 vybavovány
hygrostaticky )ízeným topením. Topný výkon je 300W. Hygrostat udr uje relativní
vlhkost v prostoru ni ší ne 70%. Tím se zamezuje, jak zkušenosti ukazují,
jakémukoli rosení jednotlivých 7ástí.
4. NN rozvad67
NN 7ást je kompletn6 instalována dle specifikace zákazníka a rovn6 odzkoušena.
Ke standardnímu vybavení nap). pat)í:
Hlavní vypína7: pojistkový odpína7 1250 A Gr.4a nebo jisti7 do 3000A podle výkonu
transformátoru.
Odbo7ky:
pojistkové odpína7e nebo lišty 400A Gr.2 nebo 630A Gr.3
3 ks proudový m6ni7
3 ks ampérmetr v bimetalovém provedení s vle7nou ru7i7kou (15min)
1 ks voltmetr s p)epína7em (7-stup3ový)
1 ks zásuvka s pojistkou
1 ks svorkovnice
M6)icí p)ístroje, zásuvka, pojistky a svorkovnice jsou namontovány na montá ním
panelu. Sb6rna N a sb6rna PE pro celkové uzemn6ní je v dolní 7ásti NN-prostoru.
Výstupní kabely se dají upevnit na p)ipev3ovacím úhelníku pod podlahovým plechem
v prostoru kabelového p)ipojení.
5. Transformátorový prostor
Transformátorový prostor je vybaven p)estavitelnými pojezdovými kolejnicemi. Tento
zpHsob umo 3uje zají d6ní jak malých kompaktních transformátorH fy SGB, tak i
velkých distribu7ních transformátorH do 1600 kVA. Jestli e je transformátor
zabudován ji u výrobce kompaktních stanic, je ji provedeno i jeho propojení na VN i
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NN 7ást. P)i výstupní kontrole kompaktní stanice jsou pak p)ezkoušeny všechny
komponenty, a to jak mechanicky, tak i elektricky. P)edem vyrobená a elektricky
p)ezkoušená kabelová lávka spojuje transformátor s VN-7ástí.
6. Montá nebo vým6na transformátoru v míst6 pou ití
P)i montá i nebo vým6n6 transformátoru se musí dbát na to, aby odpovídající
východy VN 7ásti a NN rozvad67 byly bez nap6tí a )ádn6 uzemn6ny.
Postup je tento:
a/ Odstranit st)echu: kryty na obou podélných stranách otev)ít a odšroubovat 7ty)i
upev3ovací šrouby na horním dve)ním rámu transformátorového prostoru. St)echu
zvednout nahoru pomocí je)ábu.
b/ Pojezdové kolejnice ve van6 nastavit podle podvozku transformátoru.
c/ Zajet s transformátorem na místo a p)ipojit ho.
d/ St)echu op6t spustit a p)išroubovat
7. Uzemn6ní
Zemnící p)ípojnice je umíst6na v NN rozvád67i. Na ni se p)ipojí zemnicí pásek.
8. Transport, ustavení a montá
8.1 Kompaktní transformátorová stanice se dodává, pokud je objednaná
s transformátorem, kompletn6 vybavená a p)ipravená k p)ipojení. Ustavení na
míst6 se provede dle rozm6rového výkresu a stavebních výkopových plánH.
8.2 P)i stanovení výkopové hloubky se musí po7ítat s kone7nou výškou terénu a
s povrchovou vodou.
8.3 Stavební jáma musí mít nosné dno. Terénní nerovnosti se srovnají vyrovnaným
pískovým lo em. P)i obtí ných pHdních podmínkách se provede podlaha
z hubeného betonu, pra cH a pod.
8.4 Zapušt6ní kompletn6 vybavené transformátorové stanice do stavební jámy se
provede vhodným zvedacím prost)edkem. Zvedací prost)edek se k trafostanici
p)ipojí za 7ty)i výsuvné 7epy základové vany (viz zvedací plánek).
8.5 P)ipojení kabelH:
a)

VN strana: sejmout kryty na základové van6, spodní kryt p)ed VN-rozvád67e a
spodní úhelník dve)í (bo7n6 p)išroubovaný).

b)

NN strana: sejmout kryt základové vany, p)ední podlahový plech a spodní
úhelník dve)í.
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Po provedení t6chto úkonH je celková p)ipojovací 7ást zep)edu p)ipravena pro
vlo ení a p)ipojení kabelH. Po p)ipojení kabelH se znovu namontují všechny sejmuté
7ásti v obráceném po)adí.
9. Výkresy
Typ
NDV 1600

Výkres
4000212

Zemní výkop
4000220
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Zvedací plán
4000216

