EDJAN 561_0100
Rozłącznik
Load break switch

3,6 kV (1,5 kV) / 630A / 20 kA

Dane znamionowe
Nominal data
Napięcie znamionowe
Rated Voltage

561_0100
3,6 kV

Częstotliwość znamionowa — liczba faz
Rated frequency — no of phases

50 Hz - 3

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej
Power frequency withstand voltage

10/12 kV

Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane 1,2/50μs
Lightning impulse withstand voltage
Prąd znamionowy ciągły
Rated continuous current
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
Rated short-time withstand current

40 kV / 46 kV
630 A
20 kA - (1s)

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
Rated peak withstand current

50 kA

Zdolność wyłączania awaryjnego silników
Motor failure breaking capacity

1,2 kA

Podziałka międzybiegunowa
Between poles distance

80 mm

Odporność na wilgotne gorąco
Durability for hot humidity
Trwałość mechaniczna
Mechanical durability
Klasa
Class

40°; 93%; 240 h
1000
B

EDJAN 561_0100
Rozłącznik
Istotą rozłączników serii EDJAN_560 jest to, że w miejsce tradycyjnych tzw.
„styków opalnych” równolegle do styków ruchomych wstawione są komory próżniowe,
których styki są odpowiednio sprzężone kinematycznie z głównymi stykami ruchomymi.
W trakcie normalnego przewodzenia podstawowy strumień prądu płynie przez miedziane, posrebrzone styki ruchome, umieszczone w prostokątnej rurze i dociskane płaskimi
sprężynami. Komory próżniowe działają krótkotrwale — w czasie ruchów nieustalonych
przy zamykaniu lub otwieraniu obwodu.
Rozłączanie i załączanie odbywa się bez zewnętrznego łuku elektrycznego, co jest
szczególnie istotne w górniczych urządzeniach pracujących w atmosferze metanowej.
Dodatkowo styki ruchome rozłącznika umieszczone są między płytami dielektrycznymi i w czasie rozłączania przemieszczają się w kierunku do dołu, chowając się w dielektryczne komory. Taka konstrukcja w znaczący sposób minimalizuje wymiary gabarytowe. Zwartość konstrukcji aparatu ma również zasadnicze znaczenie w aspekcie odporności na uderzenia i drgania.
Rozłączniki EDJAN od kilku lat pracują w bardzo trudnych warunkach w skrzyniach
aparaturowych kombajnów górniczych.
Rozłączniki najczęściej oferowane są w zintegrowanych zestawach z odłącznikouziemnikami szybkimi. Zastosowanie blokad mechanicznych między aparatami uniemożliwia niewłaściwą sekwencję łączeń.
Oferujemy także zestawy rozłącznika z odłączniko-uziemnikiem oraz specjalnym
zestawem styków pomiarowych SN, które również odpowiednio zblokowane mechanicznie ze stykami głównymi umożliwiają pomiar np. rezystancji obwodów zasilanego silnika.
Najbardziej rozwinięty funkcjonalnie zestaw aparatów jest wyposażony w dodatkowe wyprowadzenia z nabudowanymi gniazdami bezpiecznikowymi, zabezpieczające np.
dodatkowy transformator.
Rozłączniki serii EDJAN_560 przeznaczone są do montażu w górniczych urządzeniach elektroenergetycznych średniego napięcia. Aparaty te mają stosowne atesty
stwierdzające zgodność z normami, zaś zastosowane w nich innowacyjne rozwiązania
chronione są wieloma patentami. Konstrukcja rozłącznika zespolonego z odłącznikiem i
uziemnikiem szybkim ma m.in. następujące zalety:
- zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez wyeliminowanie ryzyka wykonania
nieprawidłowego łączenia;
- zwarta konstrukcja odporna na wstrząsy i wibracje;
- wysoka wartość mocy łączeniowej;
- zespolony aparat sterowany jest jedną dźwignią.
Rozłącznik z odłącznikiem i uziemnikiem szybkim posiada również wszystkie cechy
konstrukcji charakterystyczne dla odłączników z uziemnikami serii EDJAN_530. Specjalne wykonania aparatów mogą być wyposażone w integralnie związany napęd elektryczny bezpośredni lub zasobnikowy (w przygotowaniu).

EDJAN 561_0100
Load break switch
The principle of EDJAN_560 series load break switches is in the special design of
contacts, where traditional so called “acing contacts” are replaced by vacuum interrupters which are parallel and kinematically connected to main movable contacts. During normal conducting main current flows through the copper, silvered movable contacts. Vacuum interrupters operate only temporarily during transient moves of circuit
opening or closing.
Switching operations are performed without occurrence of the external electrical
arc, which is especially advantageous in mining equipment designed for explosive environment.
Moreover, movable contacts of the load break switch are situated between dielectric plates and during disconnection they move downwards into dielectric chambers.
Such design significantly reduces overall dimensions. Compact design is also crucial in
the matter of resistance to shocks and vibrations.
For many years now EDJAN load break switches serve in very tough conditions being a part of longwall shearers.
Most often load break switch EDJAN is offered as an integrated unit that also
comprises disconnector and fast earthing switch. Internal mechanical locking system
prevents inappropriate switching sequence.
We also offer units comprising load break switch, disconnector, fast earthing
switch and additional set of MV measuring contacts respectively mechanically locked
with main moving contacts. MV measuring contacts e.g. enable control of resistance of
electric motor circuits.
The most functionally developed unit includes additional output combined with
fuses base, that can be used e.g. to protect additional transformer.
EDJAN_560 series load break switches are designed for use in electro-energetical
mining applications or MV indoor switchgears. All apparatuses have appropriate certificates to prove the conformity to relevant standards while their innovativeness is
protected by many patents.
EDJAN load break switches combined with disconnectors and fast earthing
switches present following advantages:
- increase of occupational safety by elimination of the risk of improper connecting performance;
- structure resistant to shocks and vibrations;
- high power switching ability;
- the whole combined apparatus is operated by a single lever.
Load break switches combined with disconnectors and fast earthing switches comprise all features of apparatuses that they consist of.
Special versions of apparatuses can be equipped with integral electrical motor
drive or store energy motor drive (under testing).

