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1. Informacje ogólne

Nazwa rodziny produktów „Sectos” stosowana jest w odniesieniu do wszystkich typów rozłączników NXA_, NXB_ i NXBD_. 

Rozłączniki Sectos są rodziną rozłączników w izolacji gazowej SF6, przeznaczonych do montażu napowietrznego, na 
słupach elektroenergetycznych, w liniach przesyłowych. Rozłączniki są zaprojektowane szczególnie z myślą o ich zasto-
sowaniu w nowoczesnych, zdalnie sterowanych,  systemach automatyki rozdzielczej. Rozłączniki Sectos gwarantują nie-
zawodne działanie i nie wymagają konserwacji nawet w najbardziej wymagających warunkach klimatycznych, włącznie ze 
środowiskiem zasolonym i otoczeniem przemysłowym z obecnością przemysłowych zanieczyszczeń korozyjnych, śniegu 
i lodu. Rozłączniki  charakteryzują się doskonałymi właściwościami w zakresie załączania i wyłączania prądu obciążenia 
oraz wytrzymywania prądu zwarciowego. Uziemiony metalowy zbiornik zapobiega powstawaniu prądów upływowych 
przy otwartym rozłączniku. Rozłączniki Sectos mogą być obsługiwane ręcznie lub silnikowo przy sterowaniu lokalnym lub 
zdalnym elektrycznym. Można je także łatwo modernizować.

Rozłącznik NXB zaprojektowany jest dla napięć znamionowych rzędu maksymalnie 24 kV. Wyjątkową cechą rozłączników 
tego typu jest opcja zintegrowanego uziemnika. 

NXBD jest rozłącznikiem 3-obwodowym, wykorzystującym komponenty NXB. Dwa niezależne rozłączniki w jednej obudo-
wie, z trzecim obwodem zaopatrzonym w zaczepy, można stosować w celu prostego i niezawodnego rozgałęziania linii 
elektroenergetycznych w sieciach napowietrznych, kablowych oraz mieszanych.

Rozłączniki NXA dostępne są dla napięć znamionowych 24 kV i 36 kV zgodnie z normami IEC oraz maksymalnych napięć 
znamionowych 27 kV i 38 kV zgodnie z normami ANSI.

2. Odniesienia do norm

IEC60129   Odłączniki i uziemniki prądu przemiennego 
IEC60265-1    Rozłączniki wysokonapięciowe. Część 1: Rozłączniki na napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV 
     i niższe niż 52 kV 
IEC60694   Postanowienia ogólne dotyczące norm dla wysokonapięciowej aparatury rozdzielczej 
    i sterowniczej
ANSI/IEEE C37.63  Znormalizowane wymogi IEEE w zakresie automatycznego selekcjonowania systemów 
    prądu zmiennego linii napowietrznych, układanych w suchych kanałach i zanurzalnych.
ANSI/IEEE C37.71  Rozłączniki mocy trójfazowe, z napędem ręcznym, podpowierzchniowe, dla systemów 
    prądu zmiennego
GB3804   Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego dla napięć znamionowych od 3 do 63 kV 
GB/T11022   Podstawowe specyfikacje norm dla aparatury łączeniowej i sterowniczej wysokiego napięcia 
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NXB NXBD   
   

NXA

3. Podstawowe konfiguracje rozłącznika

Rozłączniki 2-pozycyjne dostępne są we wszystkich 
typach NXA_ i NXB_.

Rozłącznik 2-pozycyjny

Rozłącznik 3-pozycyjny

Rozłączniki 2-pozycyjne, 3-obwodowe   
typu NXBD_ _ A_  

Rozłączniki 3-pozycyjne, 3-obwodowe
typu NXBD_ _ C_

Obwód 
rozłączany nr 1

Obwód 
rozłączany nr 2

Obwód 
z zaczepami

Obwód 
rozłączany nr 1

Obwód 
rozłączany nr 2

Obwód 
z zaczepami

Wszystkie rozłączniki typu NXB_ są także dostępne ze zintegrowanym 
uziemnikiem, umożliwiającym bezpieczne i niezawodne uziemienie 
linii w odcinku za rozłącznikiem. Wersja ta nazwana została rozłącz-
nikiem 3-pozycyjnym dla odróżnienia od standardowego rozłącznika 
2-pozycyjnego. 
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4. Dane elektryczne

Poziom izolacji  NXB i NXBD NXA 
 Napięcie znamionowe kV 12 24 36 
 Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej, 50 Hz     
  - doziemne i międzyfazowe kV 28 50 70 
  - przerwy biegunowej bezpiecznej kV 32 60 80 
 Napięcie wytrzymywane udarowe     
  - doziemne i międzyfazowe kV 75 125 170 
  - przerwy biegunowej bezpiecznej kV 85 145 195 

Znamionowe wartości prądów    
 Prąd znamionowy  A 630 630 630
 Główny prąd wyłączalny obciążenia czynnego A 630 630 630/400
 Liczba operacji zamknięcie/otwarcie l 100 100 50/400
 Prąd wyłączalny linii A 1,5 1,5 40
 Prąd wyłączany linii kablowej A 50 50 40
 Prąd wyłączalny zwarcia doziemnego A 50 50 175
 Prąd wyłączalny linii kablowej w warunkach zwarcia doziemnego A 28 28 80
 Prąd wyłączalny transformatora w stanie jałowym A 6,3 6,3 20

Znamionowe wartości zwarciowe     
 Krótkotrwały prąd zwarciowy wytrzymywany, Ik (3s)  kA 20 20 12,5
 Prąd szczytowy wytrzymywany kA 50 50 31,5
 Załączalny prąd zwarciowy kA 50 50 31,5
 Liczba operacji załączania    
  - głównego wyłącznika 50 kA (CL E2) l 3 3 
  - głównego wyłącznika 31,5 kA (CL E3) l 10 10 5
  - uziemnika 50 kA (CL E2) l 3 3 
  - uziemnika 31,5 kA (CL E3) l 5 5 

 Droga upływu mm 620 620 960*1/1440

 Graniczna temperatura otoczenia           -40OC … +60OC

 Wytrzymałość mechaniczna (liczba operacji zamknięcie/otwarcie)  
  - wyłącznika głównego l  5000
  - uziemnika*2 l  2000

 Ciśnienie napełniania (+20OC) bar (abs)  1,5
 Ciśnienie alarmowe  (+20OC)  
  - przełącznika gęstości gazu  bar (abs)  1,2
  - miernika gęstości gazu bar (abs)  1,2
  - mechanizmu blokującego przy niskim poziomie gazu bar (abs)  1,1

 Masa  
 NXB (typ obsługiwany ręcznie) kg  82
 NXA (typ obsługiwany ręcznie) kg  96
 NXBD (typ obsługiwany ręcznie) kg  138
 Stopień ochrony skrzynki sterowniczej    IP X7

*1, 960 mm dla produktu 24kV
*2, niedopasowany dla typu NXA
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5. Cechy

 do wykonania zbiornika użyto wysokiej jakości stali nierdzewnej o grubości 3 mm. Zbiornik zaprojektowano z myślą  
o maksymalnej wytrzymałości i minimalnej linii spawu w celu minimalizacji korozji, jak również zapewnieniu bezpieczeń-
stwa personelu obsługującego urządzenie. Nawet w przypadku wewnętrznych zwarć łukowych przy pełnej mocy znamio-
nowej, rozłączniki Sectos wytrzymują zwarcia wewnętrzne bez upustu gorących gazów.

 niezależny mechanizm sprężynowy, wykorzystujący sprężynę spiralną opatentowaną przez ABB, gwarantuje rozłączanie 
przy zwarciu poprzez zapewnienie właściwej prędkości otwierania i zamykania rozłącznika.

 standardowe urządzenia kontroli gęstości gazu z kompensacją temperatury są dostarczane przez Sectos (typy rozłącz-
ników sterowane elektrycznie są standardowo wyposażone w przełącznik gęstości gazu, natomiast typy obsługiwane 
ręcznie posiadają standardowo miernik gęstości gazu). Jest to zabezpieczenie przed niewłaściwą obsługą lub zapewnie-
nie uruchomienia blokady bazującej na niezawodnych, ciągłych pomiarach gęstości gazu.

 rozłączniki Sectos wyposażone są w odblaskowy wskaźnik położenia, który jest podłączony bezpośrednio do wałka na-
pędu rozłącznika, co gwarantuje wyraźne i niezawodne wskazanie aktualnej pozycji rozłącznika. Wskaźnik jest wykonany 
z materiału odblaskowego, dzięki czemu jest dobrze widoczny z poziomu gruntu nawet w nocy oraz podczas deszczu.

 dzięki zastosowaniu nowoczesnego, zintegrowanego urządzenia napełniającego i wykrywającego wycieki helu, upływ 
SF6 z rozłącznika nie przekracza 0,15% w stosunku rocznym, przy czym norma IEC dopuszcza 1% rocznie.

 typy NXB i NXBD są wykonane jako rozłączniki 2-pozycyjne (włączenie-wyłączenie) lub 3-pozycyjne (włączenie-wyłącze-
nie-uziemienie). Przy dostawie jako rozłącznik 3-pozycyjny możliwe jest uziemienie linii po jednej stronie rozłącznika. 
Pozycję uziemnika w rozłączniku 3-pozycyjnym można wybierać wyłącznie ręcznie.

 czujniki uniwersalne i zintegrowane stanowią opcję dla typów NXB i NXBD, co zapewnia bezpieczeństwo układu (brak 
skutków zwarcia lub przerwania obwodów sygnałowych; wyeliminowane ryzyko ferrorezonansu), kompaktową konstruk-
cję (pomiary prądu i napięcia mogą być przeprowadzane przez jeden uniwersalny czujnik) oraz szeroki zakres dynamiki 
(wartości prądu od znamionowego prądu ciągłego do prądu krótkotrwałego wytrzymywanego 20 kA; znamionowe war-
tości napięcia są odpowiednie dla sieci od 7,2 do 24 kV).

 rozłącznik może być wyposażony w sterowanie ręczne lub zintegrowany napęd silnikowy umożliwiający sterowanie 
elektryczne zdalne i/lub lokalne. Napęd elektryczny można w prosty sposób na miejscu zamontować w urządzeniach 
sterowanych ręcznie.

 szafka sterownicza może być wyposażona w opcję automatyzacji (przekaźnik REC523 typu FTU), która zapewnia rozłącz-
nikom Sectos funkcję automatycznego sekwencjonowania. Może być to system oparty o licznik prądu z wykrywaniem 
prądu lub licznik napięcia z wykrywaniem napięcia.
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6. Wyposażenie

Mechanizm jednosprężynowy                                                                          A
Rozłączniki Sectos są zazwyczaj wyposażone w mechanizm jednosprężyno-
wy. Ten rodzaj mechanizmu sprężynowego pasuje do większości zastosowań.  
Mechanizm wykorzystuje sprężynę spiralną opatentowaną przez ABB i charakte-
ryzuje się niezawodnym, trwałym działaniem. W momencie gdy wałek napędowy 
rozłącznika obracany jest ręcznie lub za pomocą napędu silnikowego, sprężyna 
napina się w pierwszej fazieruchu wałka i ulega zwolnieniu w ostatniej fazie 
ruchu, jednocześnie szybko przestawiając rozłącznik do nowego położenia.  
Tym samym działanie rozłącznika (tj. otwieranie, zamykanie) odbywa się  
z prędkością całkowicie niezależną od operatora lub urządzenia napędowego.  
W normalnych warunkach zamykanie lub otwieranie rozłącznika napędzanego 
silnikowo zajmuje od 1,5 do 2,5 sekundy od momentu przesłania sygnału ste-
rującego.

Mechanizm dwusprężynowy                                                                            B
Rozłączniki Sectos mogą być wyposażone w mechanizm dwusprężynowy w celu 
szybkiego otwierania po otrzymaniu polecenia. Kiedy wałek napędowy rozłącznika 
obraca się z pozycji otwartej w kierunku pozycji zamkniętej, sprężyna zamykająca 
ulega napięciu w pierwszej fazie ruchu i zwolnieniu w ostatniej fazie ruchu oraz 
ustawia rozłącznik w położeniu zamkniętym. 
Druga sprężyna (sprężyna otwierająca) pozostaje napięta. 
Przy kolejnym, lekkim przekręceniu wałka napędowego w kierunku otwarcia, 
sprężyna otwierająca zostaje zwolniona i ustawia rozłącznik w położeniu otwartym. 
Wyłączanie może też odbywać się za pomocą cewki wyzwalającej. 
Cewka wyzwalająca instalowana jest fabrycznie w mechanizmie dwusprężyno-
wym. Obwód wyzwalający podłączony jest do złącza wielostykowego. Całkowity 
czas otwarcia rozłącznika wyposażonego w cewkę wyzwalającą wynosi mniej 
niż 0,1 sekundy. 
Napięcie znamionowe cewki wyzwalającej jest takie samo jak napędu silnikowego 
– standardowo 24 VDC. Napięcia opcjonalne to 12 VDC, 48 VDC, 60 VDC, 110 
VDC, 125 VDC lub 220 VDC.
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Blokada niskiego ciśnienia gazu                                       NXBZ 4
Rozłączniki Sectos mogą być opcjonalnie wyposażone wurządzenie blokujące 
działanie mechanizmu napędowego poprzez mechaniczną zapadkę, która ulega 
zwolnieniu wówczas, gdy ciśnienie wewnętrzne gazu spada poniżej granicznego 
poziomu uruchamiającego blokadę. Podczas działania mechanizmu blokujące-
go w okienku wskaźnika pozycji rozłącznika pojawia się specjalne oznaczenie  
(Gas low -Niskie ciśnienie gazu). 

Blokada niskiego ciśnienia jest instalowana fabrycznie. Urządzenie blokujące 
posiada styk pomocniczy, który zapewnia blokadę elektryczną w przypadku roz-
łączników sterowanych elektrycznie. 

Zaleca się stosowanie urządzenia blokującego wyłącznie tam, gdzie temperatura 
otoczenia nie spada poniżej poziomu –10oC oraz na wysokości nieprzekraczającej 
1000 m nad poziomem morza.

Blokada ręczna                                                                    NXBZ90
Rozłączniki Sectos mogą być opcjonalnie wyposażone w urządzenie blokujące, 
które może blokować rozłącznik w pozycji otwartej lub zamkniętej za pomocą 
ręcznie obsługiwanego haka z wąsem umieszczanego pod słupem. 
Podczas działania mechanizmu blokującego w okienku wskaźnika pozycji roz-
łącznika pojawia się specjalne oznaczenie (Locked - Blokada).

Blokada ręczna instalowana jest fabrycznie. Urządzenie blokujące posiada styk 
pomocniczy, który zapewnia blokadę elektryczną w przypadku rozłączników ste-
rowanych elektrycznie.

Blokady ręcznej nie można stosować łącznie z opisaną wyżej blokadą niskiego 
ciśnienia gazu NXBZ4.

Miernik gęstości gazu                                                                              NXAP3
Miernik gęstości gazu może stanowić standardowe wyposażenie ręcznie obsługi-
wanych rozłączników Sectos. Miernik służy do pomiaru ciśnienia gazu wewnątrz 
zbiornika. 

Miernik posiada kompensację temperatury, a zmiana ciśnienia zewnętrznego 
powietrza nie wpływa na wskazania. Tym samym miernik wskazuje rzeczywiste 
ciśnienie gazu SF6 wewnątrz zbiornika.

Czujnik gęstości gazu                                                                    ELEGMD1/0
Czujnik gęstości gazu stanowi standardowe wyposażenie rozłączników Sectos. 
Urządzenie wskazuje ciśnienie gazu wewnątrz zbiornika. Styk alarmowy prze-
łącznika gęstości gazu jest w normalnych warunkach zamknięty (NZ) i otwiera 
się wówczas, gdy ciśnienie gazu w zbiorniku spada poniżej 1,2 bara (poziom 
bezwzględny) w temperaturze +20oC. Czujnik gęstości gazu posiada kompen-
sację temperatury, a zmiana ciśnienia zewnętrznego powietrza nie wpływa na 
styk przełącznika. Tym samym czujnik wskazuje rzeczywiste ciśnienie gazu SF6 
wewnątrz zbiornika.
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Manewrowanie ręczne, typ 1
Rozłączniki Sectos są zazwyczaj obsługiwane ręcznie za pomocą drążka izola-
cyjneggo, który jest przesuwany z poziomu gruntu za pośrednictwem dźwigni 
umieszczonej w górnej skrzynce sterowniczej rozłącznika. Dźwignię przesuwa 
się w lewo w celu otwarcia rozłącznika oraz w prawo w celu jego zamknięcia.  
Jest to jedyny sposób obsługi uziemnika, jeżeli jest on zainstalowany. 

Hak do obsługi rozłącznika może zostać dostarczony z urządzeniem lub zakupio-
ny zgodnie z lokalnie obowiązującymi wymogami.

Manewrowanie ręczne, typ 2*
Jak pokazano na rysunku z lewej, rozłączniki Sectos można obsługiwać ręcznie 
za pomocą urządzenia umieszczonego w pobliżu poziomu gruntu. Ruch mecha-
niczny przenoszony jest do rozłącznika za pośrednictwem cięgna napędowego 
poruszającego się w górę i w dół.

Cięgna napędowe                                                                                  NPTOT_
Zestawy cięgien napędowych zawierają cięgna o wymiarach 2x4 m i 3x3 m. 
Każdy zestaw obejmuje prowadnice oraz niezbędne elementy łączące.

Przedłużacz cięgna                                                   OJUP-ZY10
Zestaw obejmuje jedno cięgno długości 3 m, elementy łączące oraz jedną prowad-
nicę cięgna wraz ze śrubami mocującymi. Rozłączniki Sectos można montować 
na wysokości do 20 m.

Prowadnica cięgna                                                      NPAZL 9
Cięgno napędowe zamontowane jest na słupie w prowadnicach. W normalnych 
warunkach niezbędne są co najmniej dwie prowadnice. Zestaw przedłużający 
cięgna (jeśli jest niezbędny) zawiera jedną prowadnicę.

Izolator cięgna                                                       NPSZJ30
Izolator ochronny jest zazwyczaj stosowany w przypadku słupów drewnia-
nych lub betonowych w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa operatora. 

Napęd ręczny                                                              UEKE 3
Do manewrowania rozłącznikami Sectos możemy wykorzystać napęd ręczny 
typu UEKE3. Urządzenie można zablokować w pozycji otwartej i zamkniętej za 
pomocą kłódki.

* Opisywane wyposażenie jest przeznaczone do montażu na słupach drewnianych. 
Wyposażenie dla słupów betonowych jest dostępne na żądanie. Ten typ obsługi nie jest dostępny 
wówczas, gdy niezbędny jest uziemnik wewnętrzny.

Prowadnica cięgna NPAZL 9

Izolator cięgna NPSZJ30

Prowadnica cięgna NPAZL 9

Cięgno napędowe NPTOT_

Napęd ręczny UEKE 3
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7. Sterowanie elektryczne i zdalne

7.1 Sterowanie elektryczne
Rozłączniki Sectos mogą być wyposażone w lokalne sterowanie elektryczne. 
Niezbędny jest wówczas napęd silnikowy oraz elektryczna szafka sterownicza. 

Napęd silnikowy                                                                  UEMC40K8-24VDC
Napęd silnikowy montowany jest wewnątrz skrzynki sterowniczej z boku roz-
łącznika zamontowanego na słupie. Napęd może być zainstalowany fabrycznie 
lub zamontowany w prosty sposób w urządzeniach obsługiwanych ręcznie na 
miejscu przez doświadczony personel.

Standardowe napięcie napędu silnikowego UEMC40K8 wynosi 24 VDC. 
Do innych zastosowań można zamówić urządzenia przeznaczone do napięć 12 VDC,  
48 VDC, 60 VDC, 110 VDC, 125 VDC i 220 VDC. 

Elektryczna szafka sterownicza                                                  UEMC-A2/A3
Elektryczna szafka sterownicza montowana jest na słupie, zwykle 1,8-2 m ponad 
poziomem gruntu.

Elektryczna szafka sterownicza UEMC-_ zawiera obwód sterowania oraz nie-
zbędne komponenty (element grzejny, samoczynny wyłącznik ochronny MCB, 
przycisk, obwód roboczy itp.) zapewniające lokalne sterowanie elektryczne.  
W skrzynce znajduje się także miejsce na niezbędne urządzenie komunikacyjne 
wykorzystywane do zdalnego sterowania.

Dla produktów 12VDC i 24VDC na wyposażeniu znajduje się odpowiednia łado-
warka wraz z akumulatorami jako zasilanie rezerwowe. Zasilanie podstawowe 
dostarcza przekładnik napięciowy zamontowany na słupie lub pobliska stacja 
elektroenergetyczna.

Dostępne są dwa standardowe typy elektrycznych szafek sterowniczych: UEMC-
-A2 i UEMC-A3.

UEMC-A2
Materiał: stal nierdzewna AISI 304
Stopień ochrony: IP 55
Dostawa obejmuje: - płytę montażową
 - element grzejny samoregulujący 45W,
  110...250 V AC/DC
 - tablicę przekaźnikową
 - element mocujący do słupów
Miejsce na: - akumulatory
 - ładowarkę
 - 1 lub 2 obwody robocze
 - urządzenia do zdalnego sterowania

Napęd silnikowy UEMC40K8-24VDC

Elektryczna szafka sterownicza 
UEMC-_
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UEMC-A3
Materiał: stal nierdzewna AISI 304
Stopień ochrony: IP 55
Dostawa obejmuje: - płytę montażową
 - element grzejny samoregulujący 45W,
 110...250 V AC/DC
 - tablicę przekaźnikową
 - element mocujący do słupów
Miejsce na: - akumulatory
 - ładowarkę
 - 1 lub 2 obwody robocze
 - urządzenia do zdalnego sterowania

7.2. Sterowanie zdalne i automatyczny odłącznik sekcyjny

7.2.1 Sterowanie zdalne

Jeżeli elektryczna szafka sterownicza UEMC-_ jest wyposażona we FTU (typy 
przekaźników oferowane przez ABB to REC523 i REC501), oznaczenie typu zmie-
nia się na DTU-111 lub 131 (opcje typu opisano w punkcie 7.2.2). Może wówczas  
realizować sterowanie zdalne, funkcje wskaźnikowe, pomiarowe oraz automa-
tyczne sekcjonowanie (dotyczy wyłącznie REC523).

Funkcjonalność REC501
 Sterowanie
 - jeden lub dwa obiekty          
 - zewnętrzny element grzejny
 - zintegrowana ładowarka z kompensacją temperatury
 Pomiary
 - temperatura          
 - napięcie akumulatorów
 Monitorowanie stanu
 - ciśnienie gazu SF6 w urządzeniu podstawowym
 - monitorowanie stanu akumulatorów
 - zabezpieczenie przed całkowitym wyładowaniem
 - licznik operacji urządzenia podstawowego
 - wewnętrzny nadzór własny
 Media komunikacyjne
 - kabel szeregowy         - modem  - tradycyjne radio
 - modem radiowy          - DLC   - telefony komórkowe
 - inne urządzenia kompatybilne z RS232
 Protokoły komunikacyjne
 - SPA - LON z adapterem - ANSI X3.28
 - RP 570 - IEC870-5-101 - Modbus
 - DNP 3.0
 Licznik impulsów
 - programowalne wejścia licznika impulsów do mierników energii
Funkcjonalność REC 523
 Sterowanie
 - dwa do czterech obiektów   
 - zewnętrzny element grzejny
 - zintegrowana ładowarka z kompensacją temperatury



13ABB

SECTOS   Rozłącznik słupowy izolowany gazem SF6

 Pomiary i logowanie danych
 - prądy fazowe i napięcia międzyfazowe
 - prąd i napięcie szczątkowe  - moc czynna i bierna
 - energia czynna i bierna  - zapotrzebowanie prądu i mocy
 - częstotliwość   - współczynnik mocy  
 - harmoniczne   - temperatura    
 - napięcie akumulatorów   - zakłócenia i rejestracja zdarzeń

 Monitorowanie stanu
 - nadzór obwodu sterowania  
 - monitorowanie stanu wyłącznika/odłącznika
 - ciśnienie SF6 urządzenia podstawowego  
 - monitorowanie stanu akumulatorów
 - zabezpieczenie przed całkowitym wyładowaniem 
 - licznik operacji urządzenia podstawowego
 - wewnętrzny nadzór własny urządzenia

 Ochrona (wskazywanie zakłóceń)
 - przetężenie kierunkowe/bezkierunkowe
 - prąd zwarcia doziemnego kierunkowy/bezkierunkowy
 - podnapięcie    - nieciągłość fazy
 - detektor prądu udarowego  - wyłącznik typu SPZ, 5 etapów

 Narzędzia zgodne z IEC 1131, przeznaczone do konfiguracji:
 - wejść/wyjść – funkcji sterowania 
 - funkcji pomiarowych 
 - regulatorów czasowych
 - innych elementów funkcjonalnych biblioteki funkcji logicznych

 Lokalne funkcje automatyczne
 - prądowy odłącznik sekcyjny

 Media komunikacyjne
 - kabel szeregowy           - modem  - tradycyjne radio
 - modem radiowy             - DLC   - telefony komórkowe
 - inne urządzenia kompatybilne z RS232

 Protokoły komunikacyjne
 - SPA              - LON   - IEC870-5-101
 - Modbus (RTU i ASCII)  - DNP 3.0

7.2.2 Opcje typu DTU-111 i 131
Z REC501

DTU 111 -    

1 = protokół komunikacyjny ANSI X3.28 HD
2 = protokół komunikacyjny RP 570
3 = protokół komunikacyjny IEC 870-5-101
4 = protokół komunikacyjny MODBUS
5 = protokół komunikacyjny DNP 3.0

A = bez elementu grzejnego
B = grzejnik opornościowy 45 W

1 = 1 szt. logiki kontaktronowej z lokalnymi przyciskami sterowania
2 = 2 szt. logiki kontaktronowej z lokalnymi przyciskami sterowania

A ≥ akumulatory o pojemności 17 Ah
B ≥ akumulatory o długim okresie użytkowania 24 Ah
C = brak akumulatorów
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Z REC501

DTU 131 -    

1 = rezerwa
2 = rezerwa
3 = protokół komunikacyjny IEC870-5-101
4 = protokół komunikacyjny formatu MODBUS ASCII i RTU
5 = protokół komunikacyjny DNP 3.0

B = 9 czujników do testowania rozłączników NXB (dzielniki napięcia/cewki Rogowskiego)
C = 3 przekładniki prądowe (1 A/5 A), np. przekładniki KOKU 072G4 600/1 A
D = 3 przekładniki prądowe (1 A/5 A) i 3 przekładniki napięciowe (110 V)
E = 4 przekładniki prądowe (1 A/5A) i 3 przekładniki napięciowe (230 V)
F = 6 przekładników prądowych (1A/ 5A) i 3 przekładniki napięciowe (110 V)
G = 3 przekładniki prądowe (1 A/5 A) i 6 przekładników napięciowych (110 V)

1 = Sterowanie 1 szt. NXB z logiką kontaktronową i lokalnymi przyciskami sterowania
2 = Sterowanie 2 szt. NXB z logiką kontaktronową i lokalnymi przyciskami sterowania
3 = Sterowanie 3 szt. NXB z logiką kontaktronową i lokalnymi przyciskami sterowania
4 = Sterowanie 4 szt. NXB z logiką kontaktronową i lokalnymi przyciskami sterowania

A ≥ akumulatory o pojemności 17 Ah
B ≥ akumulatory o długim okresie użytkowania 24 Ah
C = brak akumulatorów

7.2.3 Automatyczny odłącznik sekcyjny

Rozłącznik Sectos może także działać jako automatyczny odłącznik sekcyjny w szafce sterowniczej DTU-131xxxx. 
Funkcja zdalnego sterowania jest zintegrowana. Nie są wymagane żadne dodatkowe elementy oprzyrządowania.

80-90% zakłóceń w liniach napowietrznych średniego napięcia ulega samoczynnej eliminacji lub ma przebieg przejściowy  
i trwa zaledwie kilka cykli lub sekund. W koordynacji z głównym wyłącznikiem lub SPZ, rozłącznik Sectos posiada zdolność 
rozróżnienia pomiędzy zakłóceniami o charakterze przejściowym lub trwałym występującymi w tym odcinku linii, w którym 
jest zainstalowany. Automatyczne izolowanie linii następuje jedynie w przypadku zakłóceń trwałych. 

W zależności od zasady działania wyróżnia się dwa rodzaje odłączników sekcyjnych: odłącznik sekcyjny prądowy (wykry-
wający prąd) oraz odłącznik sekcyjny napięciowy (wykrywający napięcie).

SPZ lub wyłącznik 
automatyczny

Odłącznik 
selekcyjny

Liczenie Liczenie Liczenie

Automatyczny odłącznik sekcyjny prądowy

 automatyczne odłączniki sekcyjne są samodziel-
nymi, automatycznie sterowanymi urządzeniami 
przerywającymi obwód.

 automatyczne odłączniki sekcyjne liczą zakłóce-
nia prądowe urządzenia SPZ zainstalowanego 
powyżej.

 automatyczne odłączniki sekcyjne działają po 
wystąpieniu wstępnie określonej liczbie zakłóceń 
prądowych.

 automatyczne odłączniki sekcyjne izolują odcinek 
przewodu dystrybucyjnego, w którym wystąpiło 
zakłócenie po wyłączeniu przewodu spod napięcia 
przez wyłącznik SPZ lub wyłącznik automatyczny. 
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 automatyczne odłączniki sekcyjne są samodziel-
nymi, automatycznie sterowanymi urządzeniami 
przerywającymi obwód.

 spadek napięcia – otwarcie
 Jeżeli rozłącznik wykryje spadek napięcia po obu 

stronach rozłącznika, następuje jego niezwłoczne 
otwarcie. 

 wzrost napięcia – zamknięcie (okres A)
 Wzrost napięcia po którejkolwiek stronie roz-

łącznika powoduje zamknięcie rozłącznika po 
ostatnim okresie A.

 okres A – otwarcie blokady
 Wzrost napięcia po którejkolwiek stronie rozłącz-

nika i jego spadek w okresie A powoduje otwarcie 
rozłącznika i blokadę.

 okres B
 Następuje zamknięcie rozłącznika i rozpoczęcie 

okresu B. Jeżeli nie ma spadku napięcia do za-
kończenia okresu B, rozłącznik zamyka się.

  okres B – otwarcie blokady
 Następuje zamknięcie rozłącznika i rozpoczęcie 

okresu B. Jeżeli w okresie B nie ma spadku na-
pięcia, następuje otwarcie rozłącznika i blokady 
(zakłócenie obciążeniowe).

 ma zastosowanie w pętlach prądowych i obwo-
dach emanacyjnych  

8. Podstawowa konstrukcja i montaż

8.1 Podstawowa konstrukcja

Typowy obwód

Wyłącznik SPZ lub wyłącznik 
automatyczny

Odłącznik selekcyjny
(zakłócenie o przebiegu 
przejściowym) Okres A 

Okres A  Okres A  

Wyłącznik SPZ lub wyłącznik 
automatyczny

Odłącznik selekcyjny
(zakłócenie o przebiegu 
stałym)

Blokada

Opcjonalny
przekładnik 
napięciowy

1. Zbiornik
2. Skrzynka sterownicza
3. Kabel sterowniczy
4. Kabel pomiarowy przekładnika prądoweo
5. Skrzynka przyłączowa przekładnika prądowego
6. Elektryczna szafka sterownicza
7. Jednostka sterująca
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Powyższe zdjęcie przedstawia przykładowy rozłącznik NXB
 Typ obsługiwany ręcznie; obejmuje elementy 1 i 2;
 Typ z lokalnym sterowaniem elektrycznym; obejmuje elementy 1, 2, 3 i 6;
 Odłącznik sekcyjny sterowany zdalnie lub automatyczny (typu prądowego), obejmuje wszystkie powyższe elementy;
 Układ napięciowy oparty o wykrywanie napięcia – elementy 4 i 5, które dotyczą przekładników prądowych nie są niezbędne. 

8.2  Typy montażu

Rozłączniki Sectos mogą być instalowane pod lub nad poprzecznicą montowaną w prosty sposób na słupach pojedyn-
czych lub podwójnych.

8.2.1 Montaż pod poprzecznicą

Rozłączniki Sectos umożliwiają łatwy montaż pod poprzecznicą.

Poprzecznica     NPTRN1T6 / J401464

Standardowa poprzecznica jest rurą o przekroju kwadratowym o wymiarach 80x80. Poprzecznice są dostępne w dwóch 
znormalizowanych długościach: 2000 mm (NPTRN1T6) i 2850 mm (J401464). Patrz rysunki wymiarowe w punkcie 9.4.

Zacisk mocujący   NXAM 1 lub 2 

Rozłączniki Sectos można w prosty sposób instalować pod poprzecznicą przy zastosowaniu dwóch zacisków mocujących.
Patrz rysunki wymiarowe w punkcie 9.5.

Zaciski NXAM1 są przeznaczone do stosowania z poprzecznicą 80...100 x 80...100. Dwa zaciski NXAM1 stanowią część 
dostawy jako standardowe wyposażenie każdego rozłącznika Sectos.

Zaciski NXAM1 są przeznaczone do stosowania z poprzecznicą 120...160 x 120...160.

Płyta odległościowa   NXBZ59 

Płyty odległościowe są wymagane w przypadku rozłącznika 3-pozycyjnego (z wewnętrznym uziemnikiem).

Płyty odległościowe nie są wymagane w przypadku rozłącznika 2-pozycyjnego (bez wewnętrznego uziemnika).

Płyta odległościowa jest standardowym wyposażeniem rozłącznika typu NXBD. Patrz rysunki wymiarowe w punkcie 9.6.

Ograniczniki przepięć   MWK

Aby chronić rozłącznik Sectos przed przepięciami atmosferycznymi, często niezbędna jest instalacja ograniczników przepięć 
po jednej lub po obu stronach rozłącznika. Ograniczniki można zakupić na miejscu, dostosowując je do właściwości lokalnej 
sieci elektroenergetycznej. Można także zastosować ograniczniki przepięć ABB, typu MWK, izolowane gumą silikonową. 
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Słup pojedynczy (odpowiedni dla rozłączników NXA i NXB)

Słupy podwójne (odpowiednie dla rozłączników NXA i NXB)

1. Poprzecznica
2. Zacisk mocujący
3. Płyta odległościowa
4. Ogranicznik przepięć

1. Poprzecznica
2. Zacisk mocujący
3. Płyta odległościowa
4. Ogranicznik przepięć
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Rozłącznik NXBD zazwyczaj instalowany na słupach podwójnych

8.2.2 Montaż nad poprzecznicą

Rozłączniki Sectos (z wyjątkiem NXBD) umożliwiają łatwy montaż nad poprzecznicą.

Opis poprzecznicy oraz ochronnika przepięciowego znajduje się w punkcie 8.2.1.

Zacisk mocujący   NXAM 4 lub 5

Rozłączniki NXB można w prosty sposób instalować nad poprzecznicą przy zastosowaniu dwóch zacisków mocujących 
– NXAM1 lub NXAM2.

Rozłączniki NXA można w prosty sposób instalować nad poprzecznicą przy zastosowaniu dwóch zacisków mocujących 
– NXAM4 lub NXAM5.

Patrz rysunki wymiarowe w punkcie 9.7.

Zaciski NXAM1 przeznaczone są do stosowania z poprzecznicą 80...100 x 80...100. 
Zaciski NXAM2 są przeznaczone do stosowania z poprzecznicą 120...160 x 120...160.

1. Poprzecznica
2. Zacisk mocujący
3. Płyta odległościowa
4. Ogranicznik przepięć
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Montaż nad słupem (dotyczy rozłączników NXA i NXB)

8.2.3 Montaż bezpośrednio na słupie

Rozłączniki Sectos (dotyczy wyłącznie NXB) można instalować bezpośrednio na słupie (o średnicy od 180 mm do 250 mm),  
w sposób pokazany na rysunku z prawej. 
Przy wyborze tego rodzaju montażu niezbędny jest zestaw odpowiednich elementów mocujących (o oznaczeniu NXBZ204). 

1. Poprzecznica
2. Zacisk mocujący
3. Ogranicznik przepięć

Średnica 180-250mm

Szczegółowe rozwiązania montażowe obejmujące standardowe rozwiązania konstrukcyjne zawarte są w Albumach  
Typizacyjnych opracowanych przez Energolinia Sp. z o.o., Poznań.
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9. Rysunki wymiarowe (jednostka: mm)

9.1 Rozłącznik NXB

9.2 Rozłącznik NXBD
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9.3 Rozłącznik NXA

9.4 Poprzecznica   NPTRN1T6 / J401464



22 ABB

SECTOS   Rozłącznik słupowy izolowany gazem SF6

9.5 Zacisk mocujący   NXAM1 / NXAM2

9.6 Płyta odległościowa  NXBZ59

9.7. Zacisk mocujący  NXAM4 / NXAM5
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10. Kody typu do zamówień

10.1. Kody typu dla rozłączników Sectos NXB i NXBD

Typ rozłącznika słupowego NXB 24 C 630 A M 3 / 24 VDC / 8M / UEMC-A2

Rozłącznik słupowy
Rozłącznik słupowy 3-obwodowy
Rozłącznik słupowy jednofazowy

NXB 
NXBD 
NXBS

Napięcie znamionowe       12 kV IEC
                                          24 kV IEC

12 
24

Typ izolatorów
Izolatory z gumy silikonowej
Izolatory z gumy silikonowej z czujnikami
Seria 400 przeznaczona do podziemnych przelotek 
kablowych zgodnie z IEC 

 
C 
CS
 
E

Prąd znamionowy 630

Bez uziemnika
Uziemnik z jednej strony w NXBD
Uziemniki/odłączniki z obu stron w NXBD
Cewka wyzwalająca; brak uziemników  
(przy mechanizmie dwusprężynowym) 
Cewka wyzwalająca oraz uziemniki  
(przy mechanizmie dwusprężynowym)

A 
C
C
B

D

Napęd silnikowy
Wyłącznie napęd ręczny = POLE PUSTE

M
-

Wyposażenie do pomiaru ciśnienia gazu  
w skrzynce sterowniczej
Typ sterowany ręcznie z miernikiem gęstości gazu  
NXAP3, kompensacją temperatury, do temp. \
-40°C...+60°C 
Typ sterowany silnikowo lub zdalnie z przełącznikiem 
gęstości gazu ELEGMD1/0, kompensacją temperatury, 
do temp. 
-40°C...+60°C
Mechaniczna blokada niskiego ciśnienia gazu, do temp. 
-10°C...+40°C, bez kompensacji temperatury

3

3

4

Napięcie silnika i cewki wyzwalającej wynosi 24VDC
Inne wartości napięcia: 12 VDC, 48 VDC, 
60 VDC, 110 VDC, 125 VDC, 220 VDC do innych 
zastosowań – na specjalne zamówienie

24VDC

Kabel sterowniczy jest zawsze niezbędny przy 
zastosowaniu napędu silnikowego
Alternatywne długości to 8 m, 12 m, 16, xxM (maks. 
25m) xx wg. specyfikacji

8M

Skrzynka sterownicza średnia z obwodem sterowania 
oraz odpowiednimi komponentami; wolne miejsce na 
modem radiowy i FTU ABB 
Skrzynka sterownicza duża z obwodem sterowania  
i odpowiednimi komponentami; wolne miejsce na 
większe urządzenie komunikacyjne oraz 
Skrzynka sterownicza z obwodem sterowania i odpo-
wiednimi komponentami, wyposażona w FTU REC523
Skrzynka sterownicza z obwodem sterowania i odpo-
wiednimi komponentami, wyposażona w FTU REC501

UEMC-A2

UEMC-A3

DTU131-xxxx

DTU111-xxxx
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10.2. Kody typu dla rozłącznika Sectos NXA

Typ rozłącznika słupowego NXA 36 C 630 A M 3 / 24 VDC / 8M / UEMC-A2

Rozłącznik słupowy NXA

Napięcie znamionowe 
24 kV IEC (*droga upływu do 960mm)
36 kV IEC (*droga upływu do 1440mm)

24
36

Typ izolatorów
Izolatory z gumy silikonowej
Izolatory z gumy silikonowej z czujnikami
Seria 400 przeznaczona do podziemnych przelotek 
kablowych zgodnie z IEC 

 
C 
E

Prąd znamionowy 630

Bez uziemnika
Cewka wyzwalająca; brak uziemników 
(przy mechanizmie dwusprężynowym)

A 
B

Napęd silnikowy
Wyłącznie napęd ręczny = POLE PUSTE

M
-

Wyposażenie do pomiaru ciśnienia gazu w skrzynce 
sterowniczej
Typ sterowany ręcznie z miernikiem gęstości gazu  
NXAP3, kompensacją temperatury, do temp. \
-40°C...+60°C 
Typ sterowany silnikowo lub zdalnie z przełącznikiem 
gęstości gazu ELEGMD1/0, kompensacją temperatury, 
do temp. 
-40°C...+60°C
Mechaniczna blokada niskiego ciśnienia gazu, do temp. 
-10°C...+40°C, bez kompensacji temperatury

3

3

4

Napięcie silnika i cewki wyzwalającej
Inne wartości napięcia: 12 VDC, 48 VDC, 
60 VDC, 110 VDC, 125 VDC, 220 VDC do innych  
zastosowań – na specjalne zamówienie

24VDC

Kabel sterowniczy jest zawsze niezbędny przy 
zastosowaniu napędu silnikowego
Alternatywne długości to 8m, 12m, 16, xxM (maks. 25m) 
xx wg. specyfikacji

8M

Skrzynka sterownicza średnia z obwodem sterowania 
oraz odpowiednimi komponentami; wolne miejsce na 
modem radiowy i FTU ABB 
Skrzynka sterownicza duża z obwodem sterowania  
i odpowiednimi komponentami; wolne miejsce na 
większe urządzenie komunikacyjne oraz 
Skrzynka sterownicza z obwodem sterowania i odpo-
wiednimi komponentami, wyposażona w FTU REC523
Skrzynka sterownicza z obwodem sterowania i odpo-
wiednimi komponentami, wyposażona w FTU REC501

UEMC-A2

UEMC-A3

DTU131-xxxx

DTU111-xxxx
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10.3 Przekładniki prądowe i napięciowe oraz sensory

10.3.1 Przekładniki prądowe i napięciowe

Przekładniki prądowe i napięciowe stanowią elementy opcjonalne dostawy rozłącznika Sectos.

Przekładnik prądowy KOKU072G4 typu pierścieniowego stanowi standardowy typ przekładnika stosowany w rozłącznikach 
Sectos. Do zastosowań specjalnych – wraz ze wskaźnikiem zakłóceń SPEF 3A2C – można wykorzystać przekładnik typu 
KOKU072G3 (tej samej wielkości, co KOKU072G4). Przekładnia przekładnika rzędu 400/0,1 A. Przekładnik prądowy każdej 
fazy jest załączony do ekranowanego kabla odprowadzającego KOHZ11 w skrzynce rozgałęźnej SPEC4, która wyposażona 
jest także w zabezpieczenie przepięciowe.

Przekładnik napięciowy jest urządzeniem dokonującym pomiarów mocy lub napięcia.

Możliwe jest dostarczenie przekładnika typu TDO 6. 
Można także zakupić przekładnik zgodny z lokalnymi wymogami.

 Instalacja wokół przepustów rozłącznika Sectos
 Typ:    KOKU 072 G4
 Przekładnia:   400/1 A, 600/1 A
 Obciążenie/klasa:  3 VA / 5P10  0,5 VA / 5P20

Przekładniki napięciowe napowietrzne TDO 6

Maksymalne napięcie urządzeń  [kV] 12, 17.5, 24, 25
Napięcie probiercze 
przy częstotliwości sieciowej, 1 min. [kV] 28, 38, 50
Napięcie probiercze 
przy impulsie udarowym  [kV] 75, 95, 125
Maksymalne obciążenie 
znamionowe, klasy    [VA/kl] 50/0.2 100/0.5 - 150/1
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10.3.2 Sensory

Sensory prądowe, napięciowe i uniwersalne stanowią nowe rozwiązanie w zakresie pomiarów prądu i napięcia dla ochro-
ny i nadzoru systemów elektroenergetycznych średniego napięcia. W czujnikach uniwersalnych, w jednej kompaktowej 
obudowie z żywicy lanej zintegrowano sensor prądowy i napięciowy.

Specyfikacja techniczna sensorów prądowych, napięciowych i uniwersalnych

Sensor prądowy Sensor napięciowy

Rodzaj Cewka Rogowskiego Pojemnościowy dzielnik napięcia

Znamionowa wartość pierwotna 80 A 20: √3 kV 

Znamionowy współczynnik prądu pierwotnego 10

Współczynnik dokładności 60

Znamionowy ciągły prąd termiczny 630 A

Znamionowa wartość wtórna 0, 150 V (0, 180 V przy 60 Hz) 2: √3 kV

Dokładność 
- przy zastosowaniu współczynnika kalibracji

klasa 5
klasa 3/10P60

klasa 6P

Typ czujnika uniwersalnego 
Typ czujnika napięciowego

KEVCY 24 SA 3
KEVCY 24 SB 3

Układ obejmuje • 3 czujniki uniwersalne oraz 3 czujniki napięcia (NXB_) 
   lub 6 czujników uniwersalnych (NXBD_)
• kable łączące czujnik ze skrzynką przyłączową
• kable łączące skrzynkę przyłączową z szafką sterowniczą

Moc wyjściowa Dostosowana do przekaźnika REC 523 produkcji ABB

Przewód czujnika Podwójnie ekranowany, z zatopioną końcówką czujnika; końców-
ka prowadząca do skrzynki przyłączowej zaopatrzona w złącza 
umożliwiające bezpośrednie załączenie do płytki obwodu

Przewód odprowadzający Długość podwójnie ekranowanego kabla wychodzącego ze 
skrzynki przyłączowej i prowadzącego do skrzynki sterowniczej 
wynosi 10 m. Końcówka przewodu przy skrzynce sterowniczej 
jest zaopatrzona w podwójne złącze typu Twin-BNC, umożliwiają-
ce bezpośrednie załączenie wejść przekaźnika REC 523.
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