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Sprzęt dla elektrowni jądrowych, cieplnych, wodnych,
elektrociepłowni
do przełączania obwodów w warunkach normalnych i zwarciowych w sieciach trójfazowego prądu
przemiennego o częstotliwości 50 (60) Hz przy napięciu znamionowym 7,2-12 kV dla systemów z
izolowanym lub częściowo uziemionym punktem neutralnym, w warunkach oddziaływania
sejsmicznego przy maks. obliczonym trzęsieniu ziemi (MRZ ) 9 punktów w skali MSK-64.
Rozdzielnice serii KU6S
do pracy w trójfazowych sieciach prądu przemiennego, klasa
napięciowa 7.2 kV, częstotliwość 50 (60) Hz dla układów z izolowanym
lub uziemionym przewodem neutralnym przez łukowy reaktor lub
aktywną rezystancję. Elementy wyjmowane znajdują się na wózku
(kasecie) pośrodku pola, bezpośrednio nad przedziałem kablowym i
przekładników prądowych. Konstrukcja szaf zapewnia łatwy dostęp do
kabli i przekładników prądowych, ich indywidualną wymianę od przodu
bez demontażu elementów obudowy.

Wyłączniki próżniowe generatora serii
VGGm

Wyłączniki próżniowe serii ВР6В
linia wyłączników, których wymiary pokrywają się z
wymiarami wyłączników elektromagnetycznych serii
BE-6 i ВЕС-6, dla rozdzielnic serii КЕ-6 i КЕ-6С dla
zasilania własnych potrzeb elektrowni jądrowych i
cieplnych.

do wymiany wyłączników olejowych MGG-10, a
także do montażu w nowo zbudowanych
rozdzielnicach.

Tabela parametrów wyłączników

Tabela parametrów rozdzielnic

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany, kA

40

63

Parametr
KU6S
Napięcie znamionowe, kV
7.2
Prąd znamionowy, A
630-4000
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany, kA
40
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany, kA
102; 128

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany, kA

128

173

Wymiary całkowite, mm

30000
40; 50

10000
30

Parametr
Napięcie znamionowe, kV
Prąd znamionowy, A

Trwałość łączeniowa, - przy prądach znam.
operacji
- przy prądach zwarc.

ВР6В

VGGm-10

7.2

12

1600-3150 4000; 5000

- szerokość
- głębokość
- wysokość

750; 900
1400; 1500
2300
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Ogólny sprzęt przemysłowy
для комутації електричних кіл та розподілу електроенергії при нормальних і аварійних режимах
в мережах трифазного змінного струму частотою 50(60) Гц з номінальною напругою 0.4-220 кВ
для потреб промислових, енергопостачальних та аграрних підприємств, залізниць, сонячної та
вітрової енергетики, інше.

Wyłączniki próżniowe 7.2, 12 kV
Wyłączniki próżniowe serii ВРС-10
wyłącznik kasetowy, do montażu w nowych rozdzielnicach ze średnią
pozycją elementu wyjmowanego. Wyłączniki są wykonane z
napędami sprężynowymi i elektromagnetycznymi, z odległością
między fazami 150mm, 200mm lub 210mm.
Wyłączniki próżniowe serii ВР (ВР1, ВР2, ВР3)
linia wyłączników z napędami elektromagnetycznymi do instalacji w nowych rozdzielnicach o
tradycyjnym układzie (elementy wyjmowane w dolnych przedziałach pola). Stosowany również przy
wymianie wyłączników, który wypracowały trwałość łączeniową, zgodnie z programem RETROFIT w
rozdzielnicach wydanych w ubiegłych latach.

ВР1

ВР2

ВР3

Wyłączniki próżniowe serii BP1M z napędami sprężynowymi
linia wyłączników uniwersalnych, małogabarytowych, z minimalnymi prądami
poboru przez napędy, do montażu w dowolnych rozdzielnicach. Działa w pozycji
roboczej poziomej lub pionowej. Waga wyłączników to tylko 38 kg. Działają
doskonale, gdy napięcie sieciowe spada.
Tabela parametrów wyłączników
Parametr
Napięcie znamionowe, kV
Prąd znamionowy, A

ВРС-10

ВР1М

ВР1

ВР2

ВР3

7.2; 12

7.2; 12

7.2; 12

7.2; 12

7.2; 12

630-2000

2000-3150

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany, kA

20; 25; 31.5; 40

20

20; 25

20; 25; 31.5

31.5, 40

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany, kA

52; 63; 80; 102

52

52; 63

52; 63; 80

80;102

- przy prądach znamionowych

50000; 30000

30000

50000

30000

30000

- przy zerwaniu prądu zwarciowego

100; 50; 40

100

100

50; 40

50

Trwałość
łączeniowa,
operacji

630-4000

630-1000 630-1250
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PROGRAM RETROFIT
odnowienie zakładów energetycznych przy minimalnych nakładach i w
najkrótszym czasie dzięki rekonstrukcji rozdzielnic z ostatnich lat produkcji
przy użyciu wyłączników próżniowych serii BP, ВРС.

Wymienne elementy wyjmowane ze starymi wyłącznikami
za pomocą nowych elementów wyjmowanych z wyłącznikami serii BP. Nowe elementy
wyjmowane w całości, rozmiary instalacji i montażu są w pełni zgodne z zamiennymi
wyłącznikami, a schematy blokowania i zabezpieczenia przekaźników nie są potrzebne
do zmiany. Taka metoda rekonstrukcji pozwala zminimalizować czas wycofania się z
pracy rozdzielnic.

Wymiana starych wyłączników przez moduły z wyłącznikami serii BP, ВРС
moduł z wyłącznikiem serii BP, ВРС - ujednolicona konstrukcja zmontowana
w fabryce, której rozmiary wymiarowe i montażowe w pełni pokrywają się z
rozmiarem starego wyłącznika. Zainstalowany są na starych wyjmowanych
elementach rozdzielnic.

Zamienne stare wyłączniki z wyłącznikami serii BP z zespołami elementów
montażowych (ZEM)
najbardziej ekonomiczna, ale również bardziej pracochłonna metoda,
polegająca na wykonaniu określonych czynności przy użyciu ZEM, a mianowicie:
demontażu istniejącego wyłącznika, aktualizacji wysuwanego elementu
rozdzielnicy, montażu, instalacji i zamocowaniu ramy montażowej, instalacji na
niej seria wyłączników BP, zginanie i instalacja szyn zbiorczych, łączenie blokad
mechanicznych, podłączanie okablowania i inne.

Wymiana starych wyłączników powietrznych i olejowych 40.5 kV na
wyłączniki próżniowe serii ВР35НС i ВР35НСМ z
przekładnikami prądowymi
wymiana wyłączników następuje przy instalacji jednej lub dwóch grup
przekładników prądowych od strony górnego i dolnego styku, a także bez
przekładników prądowych.
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WYŁĄCZNIKI PRÓŻNIOWE 27.5, 40.5, 123 kV
Wyłączniki próżniowe serii ВР27НС
do przełączania jednofazowych obwodów elektrycznych w trybach
normalnym i awaryjnym w sieciach prądu przemiennego o
częstotliwości 50 (60) Hz przy nominalnym napięciu 27,5 kV.
Wyłączniki są wykonane z napendami elektromagnetycznymi.
Stosowany w blokach otwartych rozdzielnic trakcyjnych.

Wyłączniki próżniowe serii ВР35НС i ВР35НСМ
do przełączania obwodów w trybach normalnym i awaryjnym w
trójfazowych sieciach prądu przemiennego o częstotliwości 50 (60)
Hz i napięciu nominalnym 40.5 kV dla systemów z izolowanym lub
częściowo uziemionym punktem zerowym. Wyłączniki są wykonane
z napędami sprężynowymi i elektromagnetycznymi. Stosuje się je w
otwartych rozdzielnicach kompletnych podstacji
transformatorowych 35 kV KTPBR-123/40.5/12 (7.2), KTPBR-40.5/12
(7.2), w blokach rozdzielnic podstacji trakcyjnych kolei, a także w
zastępczych starych wyłącznikach automatycznych na działających
podstacjach.

Wyłączniki próżniowe serii ВРС-110
Przeznaczony do przełączania obwodów w trybie normalnym i awaryjnym w
sieciach trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 (60) Hz i
napięciu znamionowym 123 kV dla układów z uziemionym punktem
neutralnym o współczynniku zwarcia doziemnego 1.4. Wyłączniki są
wykonane z napędami sprężynowymi. Używany w otwartych rozdzielnicach
123 kV podczas budowy podstacji transformatorowych i wymiany
wyłączników powietrznych i olejowych.
Tabela parametrów wyłączników
Parametr
Napi ęci e znami onowe, kV
Prąd znami onowy, A
Prąd znami onowy krótkotrwały wytrzymywany, kA
Prąd znami onowy s zczytowy wytrzymywany, kA
Trwałoś ć łączeni owa,
operacji

- przy prądach znami onowych
- przy prądach zwarci owych

ВР27НС

ВР35НС

ВР35НСМ

ВРС-110

27.5

40.5

40.5

123

1600-2000

1600-2000

1600-2000

2500; 3150

25

20; 25

20; 25

31.5; 40

64
30000
30

52; 64
30000
55

52; 64
30000
55

81; 102
10000
25; 20
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Rozdzielnicy 7.2, 12, 40.5 kV
ROZDZIELNICY SERII KU10S
do pracy w sieciach trójfazowego prądu przemiennego, klasa napięciowa 7,2; 12
kV, częstotliwość 50 (60) Hz dla systemów z izolowanym lub uziemionym do
nejtrali przez reaktor lub resistancje. Elementy wyjmowane znajdują się na wózku
(kasecie) pośrodku pola, bezpośrednio nad przedziałem kablowym i przekładników
prądowych. Konstrukcja szaf zapewnia pełną jednostronną obsługę.

ROZDZIELNICY SERII KU-10C
do pracy w sieciach trójfazowego prądu przemiennego, klasa napięciowa 7,2; 12
kV, częstotliwość 50 (60) Hz dla systemów z izolowanym lub częściowo
uziemionym punktem neutralnym. Wykonywane przy dolnym umieszczeniu
elementu wyjmowanego.

ROZDZIELNICY SERII KU35
instalacja wewnętrzna, zaprojektowana do pracy w sieciach trójfazowych prądu
przemiennego, klasa napięciowa 40.5 kV, częstotliwość 50 (60) Hz dla układów z
izolowanym lub częściowo uziemionym, neutralnym reaktorem tłumienia łuku.
Używany jako część podstacji transformatorowych 123/40.5/12 lub 40.5/12 kV lub
w niezależnych urządzeniach dystrybucyjnych instalacji wewnętrznych.

ROZDZIELNICY JEDNOSTRONNEJ OBSŁUGI SERII КZО-10 7.2, 12 kV
ROZDZIELNICY SERII КZО-10
komory prefabrykowane jednostronnego serwisu, do pracy w sieciach prądu
przemiennego trójfazowego, klasa napięciowa 7,2; 12 kV i częstotliwość 50 Hz, w
przypadku systemów z izolowanym lub uziemionym przez reaktor tłumienia łuku lub
o aktywnej rezystancji neutralnej. Jako element przełączający stosuje się wyłączniki
próżniowe lub wyłączniki obciążenia.
Tabela parametrów rozdzielnic
Parametr
Napięcie znamionowe, kV
Prąd znamionowy, A

KU10S

KU-10C

KU35

КZО-10

7.2;12

7.2; 12

40.5

7.2; 12

630-4000

630-3150

630-3150

400-1250

20; 25; 31.5

20; 0.63

Prąd znam. krótkotrwały wytrzymywany, kA

20; 25; 31.5; 40 20; 25; 31.5

Prąd znam. szczytowy wytrzymywany, kA

51; 63; 81; 102

51;63; 81

51; 63; 81

51

650; 750; 900
1400; 1500
2300

750; 900
1000; 1300
2000

1500
3150
2532

750; 900
950
2500

Wymiary całkowite, mm

- szerokość
- głębokość
- wysokość
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STACJE TRANSFORMATOROWE 245, 123, 40.5, 27.5 kV
linia blokowych i wewnętrznych podstacji - KTPBR245/123/40.5/12, KTPBR-40.5/12, ZKTPR-40.5/12 o mocy od
25 kVA do 125 MVA do organizacji zasilania przemysłowego,
komunalnego,
przedsiębiorstwa
kolejowe,
rolnicze,
wydobywcze i inne, zgodnie z planami, układami i realizacją
projektu, które umożliwiają etapowy rozwój sieci
elektrycznych.

КТРBR-123/40.5/12

Główne elementy kompletnych podstacji
transformatorowych 245, 123, 40.5, 27.5 kV:
-

-

bloki otwartych urządzeń rozdzielczych 245, 123, 40.5,
27.5 kV z elementami szyn elastycznych lub twardych;
transformatory mocy;
rozdzielnice KU35, montowane w modułowej konstrukcji
typu КRPZ-35, lub w konstrukcji kapitałowej;
rozdzielnice 12 kV, montowane w modułowej konstrukcji
typu КRPZ-10 lub w lokalu przemysłowym;
lokal sterowania ogólnego;
sprzęt i wyposażenie automatyki zabezpieczeniowej,
sterowania, komunikacji, telemechaniki, źródeł zasilania
awaryjnego;
szafy transformatorowe na własne potrzeby;
urządzenia do ochrony odgromowej, uziemienia, oświetlenia,
ogrodzenia, części zamiennych, narzędzi i akcesoriów, zestaw
ochrony indywidualnej i przeciwpożarowej oraz inne elementy
zgodne z projektem.

ZКТРR-40.5/12

Centrale PRR-1

Odłączniki 40.5, 123 kV
odłączniki serii RD (Z) instalacji zewnętrznej przeznaczone są do włączania i
wyłączania miejsc pozbawionych napięcia obwodów elektrycznych w
sieciach prądu przemiennego o częstotliwości 50 (60) Hz i napięciu 40.5, 123
kV, a także do uziemiania odłączonych miejscach za pomocą uziemień (jeśli
są dostępne). Odłączniki te służą również do wyłączania prądów jałowych
transformatorów oraz prądów ładowania linii napowietrznych i kablowych.
Uzupełniane są porcelanowymi lub polimerowymi izolatorami
podstawowymi. Wykonywane są w wykonaniu trzybiegunowym z dwoma
przewodami uziemiającymi, z jednym przewodem uziemiającym lub bez
przewodów uziemiających. W zestawie z napędami ręcznymi i (lub)
elektrycznymi. Dla odłączników serii 40.5 kV RD (Z) możliwe są wersje z jedną
ruchomą kolumną obrotową lub dwiema kolumnami obrotowymi.

ЗКТПР-35/10
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PRACE PROJEKTOWE, PRACE BUDOWLANE I INSTALACYJNE,
URUCHOMIENIE I ROZPOCZĘCIE PRACY, GŁÓWNE PRACE INSTALACYJNE,
SERWIS, PROJEKTY "POD KLUCZ", INŻYNIERIA
Praca projektowa
kompleksowa budowa urządzeń zasilających - podstacje 40.5-245 kV, podstacje transformatorowe podstacji
12 (7.2) / 0,4 kV, punkty dystrybucyjne 12 (7.2) kV, linie powietrzne i kablowe 12-123 kV, zautomatyzowane
systemy sterowania, rozwiązywanie problemów oszczędzania energii i Jakość napięcia w przedsiębiorstwach:
- Prace przedprojektowe (wyjazd specjalisty do obiektu, inspekcja wizualna, zbieranie informacji i danych do
projektowania);
- Pomoc w uzyskaniu specyfikacji technicznych w Umowie akcesyjnej (na życzenie Klienta);
- Przygotowanie zadania do projektowania (we współpracy z Klientem);
- Wybór i układ wyposażenia podstawowego;
- Projekt zaopatrzenia w energię elektryczną wraz z niezbędnymi obliczeniami, schematami, rysunkami zgodnie z
wymaganiami dokumentacji normatywnej i technicznej;
- Wybór zabezpieczeń przekaźnikowych, automatyka, ASKOE, TM, ACS TP;
- Wybór materiałów i komponentów;
- Przygotowanie szacunków inwestorów, redukcja kosztów;
- Uzyskanie decyzji o projekcie w organizacji zaopatrzenia w energię;
- Ochrona decyzji technicznych w organach państwowej wiedzy fachowej (w razie potrzeby);
- Prowadzenie nadzoru autorskiego na wszystkich etapach prac budowlano-montażowych, rozruchowych i
regulacyjnych;
- Pomoc w wydawaniu zezwoleń: Oświadczenia o rozpoczęciu prac budowlano-montażowych (Deklaracja
gotowości obiektu do oddania do eksploatacji itp.);
- Pomoc dla Klienta w zakresie uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji projektowej w odpowiednich serwisach
dostawców energii;
- Pomoc w uzyskaniu zezwolenia w Państwowej Inspekcji Energetyki na włączenie instalacji elektrycznej pod
napięciem;
- Przygotowanie harmonogramów pracy z załącznikiem do niektórych rodzajów pracy, a także harmonogramów
przemieszczania siły roboczej w obiekcie;
- Pomoc w opracowaniu dokumentacji operacyjnej.

Prace budowlane i instalacyjne
Prace budowlano-instalacyjne przy budowie urządzeń zasilających - podstacje 40.5 - 245 kV, kompletne rozdzielnice
40.5, 12 (7.2) kV, wymiana wyłączników 7.2-123 kV:
- Rozwój gleby, rozmieszczenie struktur gleby;
- Rozmieszczenie baz i fundamentów prefabrykowanych i monolitycznych;
- Budowa konstrukcji metalowych;
- Wznoszenie prefabrykowanych konstrukcji betonowych i żelbetowych;
- Budowa konstrukcji z betonu monolitycznego, betonu zbrojonego i cementu zbrojonego;
- Instalacja konstrukcji inżynierskich;
- Instalacja sprzętu technologicznego;
- Instalacja sprzętu elektrycznego;
- Instalacja sieci inżynieryjnych, systemów urządzeń, przyrządów pomiarowych;
- Instalacja ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę, ścieków;
- Instalacja oświetlenia elektrycznego, komunikacja, sygnalizacja.
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Prace rozruchowe
prace rozruchowe oraz kompleksowe badania obiektów zasilających - podstacje 40.5-245 kV, kompletne rozdzielnice
40.5, 12 (7.2) kV, wyłączniki 7.2-123 kV:

- Sprawdzenie poprawności połączenia okręgów połączeń wtórnych;
- Programowanie ubiezpiecheń mikroprocesorowych (konfiguracja);
- Sprawdzenie działania (interakcji) ubiezpiecheń mikroprocesorowych z siłownikami;
- Weryfikacja schematów wtórnego przełączania, paneli alarmowych, rachunkowości, systemów kontroli;
- Sprawdzanie i debugowanie modemów dla telemechaniki;
- Kompleksowe testowanie wszystkich systemów zabezpieczeń przekaźników i automatyki;
- Testowanie i pomiarowe pracy;
- Fazowanie;
- Pomiar parametrów sygnałów przychodzących i wychodzących;
- Testowanie głównego wyposażenia przy wysokim napięciu;
- Pomiar konturu uziemienia;
- Pomiary charakterystyki woltamperowej;
- Produkcja dokumentacji wykonawczej, protokoły pomiarowe, protokoły debugowania, konfiguracja
urządzeń mikroprocesorowych itp.

Projekty "pod klucz"
kompleks prac przy projektowaniu, budowie i dostarczaniu obiektów zasilania do klienta
- podstacje 40.5 - 245 kV, kompletne rozdzielnice 40.5, 12 (7.2) kV, wymiana wyłączników
7.2-123 kV:
- Tworzenie uzgodnienia technicznego i ekonomicznego lub etapu "Projektu";
- Opracowanie działającego projektu;
- Uzupełnianie wyposażenia;
- Uzupełnianie materiałów;
- Prowadzenie prac budowlanych i instalacyjnych;
- Przeprowadzanie prac rozruchowych;
- Uruchomienie obiektu.

Inżynieria
- Konsulting;
- Organizacja budowy.

-

Usługa

-

wykwalifikowana naczelna instalacja działa podczas instalowania nowych i rekonstrukcji istniejących
urządzeń elektrycznych;
Wykonywanie zobowiązań gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
Dostawa części zamiennych do określonej ilości prac naprawczych lub na oddzielne zamówienie;
Analiza i ocena przyczyn wypadków i usterek w sieciach 7.2 (12) kV;
Prace nad zwiększeniem niezawodności sprzętu dla sieci dystrybucyjnych 7.2 (12) i 0,4 kV.

-

-

www.rzva.ua
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LABORATORIUM NIEZAWODNOŚCI
Akredytowane zgodnie z wymaganiami normy DSTU ISO / IEC
17025: 2006 przez Narodową Agencję Akredytacyjną Ukrainy.
Wykonuje
następujące
rodzaje
testów
aparatów
elektrycznych dla klas napięcia 7.2-123 kV:
- sprawdzenie wyglądu i sprawdzenie
wymaganiami rysunku montażowego,

zgodności

z

- weryfikacja działania mechanizmu i test ważności jego działania,
- badanie wytrzymałości elektrycznej izolacji za pomocą napięcia o
częstotliwości przemysłowej (50 Hz, do 200 kV),
- badanie wytrzymałości izolacji elektrycznej przy pełnych i uciętych
impulsów piorunowych (do 500 kV),
- pomiar charakterystyk częściowych rozładowań,
- sprawdzenie długości drogi wycieku i szczelin powietrznych;
- pomiar rezystancji elektrycznej izolacji,
- pomiar rezystancji elektrycznej obwodów głównych,
- test nagrzewania urządzeń elektrycznych w trybie
długotrwałym ze zmiennym prądem trójfazowym (do 5000 A),
- odporność na ciepło w warunkach roboczych (do + 70 ° С),
- odporność na zimno podczas pracy (minus 25 ° C),
- odporność na wilgoć (wilgotność względna do 100%,
temperatura do + 55 ° С),
- badanie jakości zabezpieczenia przed korozją i jakością
malowania,
- test stopnia ochrony,
- test trwalości mechanicznej,
- pomiar rezystancji uzwojenia do prądu stałego,
- sprawdzenie odporności na mechaniczny wpływ naprężeń
przewodów i obciążenia wiatrem izolatorów wsporczych.

www.rzva.ua
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Fabryka urządzeń wysokonapięciowych RZWA w Równym
GŁÓWNE BIURO
ul. Bila 16, Równe, 33001, Ukraina
tel.: +3 (8 0362) 617 201
fax: +3 (8 0362) 617 470
e-mail: office@rzva.com.ua
WWW.RZVA.UA

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE
KYIW
tel/fax: +38 (044) 594 77 77
kiev@rzva.com.ua

RÓWNE
tel.: +38 (0362) 617 317
sokotun@ rzva.com.ua

DNIPRO
tel/fax: +38 (056) 371 61 29
dnepr@rzva.com.ua

WOLNOWACHA
tel.: +38 (050) 375 35 22
a.beloborodov@rzva.com.ua

PRZEDSTAWICIELE W INNYCH KRAJACH
POLSKA
«Elzat» sp. z o.o.
tel.: +48 (785) 781 431
j.wachowicz@elzat.home.pl

BUŁGARIA
ADEN GROUP, LTD
tel.: +359 (973) 72 021
adengroup@abv.bg

ESTONIA
OÜ VIKSELLA

tel.: +372 565 67000
stepan-gudkov@yandex.ru

