
Πίνακες Μέσης Τάσης

• Μεταλλοενδεδυμένοι πίνακες Μ.Τ. κατηγορίας

εκμετάλλευσης LSC2A-PM κατά IEC62271-200

• Χρήση σε συστήματα διανομής Μέσης Τάσης

• Κατασκευασμένοι από γαλβανισμένη λαμαρίνα

πάχους 2mm

• Κατάλληλοι για λειτουργία σε εσωτερικό χώρο

και σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος

• Διακόπτες Φορτίου SHS2 (ΑΒΒ) με μόνωση

αερίου SF6

• Αυτόματοι Διακόπτες Ισχύος HD4/R (ΑΒΒ) με

μόνωση αερίου SF6

• Μηχανικές μανδαλώσεις και αλληλοασφαλίσεις

που εγγυώνται τον ασφαλή χειρισμό του πίνακα

από το προσωπικό

• Μόνωση αέρα μεταξύ των υπο τάση στοιχείων

• Γειωτής με δυνατότητα ζεύξης σε

βραχυκύκλωμα (make proof)

• Εύκολη πρόσβαση και χειρισμός από το

μπροστινό μέρος

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

• Βαθμός προστασίας  εξωτερικού περιβλήματος

IP3X και IP2X στο εσωτερικό του πίνακα

• Ηλεκτροστατική βαφή RAL 7035 στις

μπροστινές πόρτες   και στα καλύμματα   του

πίνακα

• Εύκολη εγκατάσταση, σύνδεση και θέση σε

λειτουργία

• Ελαχιστοποίηση της συντήρησης

• Φέρουν πιστοποίηση κατά IEC 62271-200,

αντοχής σε ρεύμα βραχείας διάρκειας,

διηλεκτρικών δοκιμών και ανύψωσης

θερμοκρασίας από το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών

και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ

Ονομαστική Τάση kV 24

Ονομαστικό Ρεύμα Ζυγών Α 630

Ονομαστικό Ρεύμα Κύριου Κυκλώματος Α 630

Αντοχή σε ρεύμα βραχυκυκλώματος
(1 sec)
Αντοχή σε τάση βιομηχανικής
συχνότητας (50-60Hz/1 min)

kΑ 16

kV 50

Αντοχή σε κρουστική τάση kV 125



Διακοπτικός Εξοπλισμός Μέσης Τάσης

Οι πίνακες Μέσης Τάσης είναι εξοπλισμένοι με Διακόπτες Φορτίου/Αποζεύκτες τύπου SHS2 και Διακόπτες

Ισχύος ΗD4/R, με μόνωση αερίου SF6 κατασκευής της ΑΒΒ.

Κύρια Χαρακτηριστικά SHS2

• Κυλινδικό κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα

• 24kV / 630A / 16kA

• 3 μονωτήρες στο πάνω μέρος και 3 μονωτήρες

στο κάτω μέρος, από εποξική ρητίνη

• Μηχανισμός χειρισμού στο μέτωπο

• 3 θέσεις: Ανοιχτός / Κλειστός / Γειωμένος

• Γειωτής με δυνατότητα ζεύξης σε βραχυκύκλωμα

• Χωρητικός καταμεριστής για ένδειξη τάσης

SHS2 ΔιακόπτηςΦορτίου/Αποζεύκτης

• Ερμητικά κλειστό δοχείο SF6 κατά IEC 60694 Κύρια Χαρακτηριστικά HD4/R

• Ερμητικά κλειστό δοχείο SF6 κατά

IEC 62271-100

• 24kV / 630A / 12.5 kΑ

• Δυνατότητα τηλεχειρισμού

• Ελάχιστη συντήρηση

• Χρήση αισθητήρων ρεύματος και

προστατευτικής μονάδας PR521, REF610 και

REX 521 (ειδικά για εφαρμογές Φ/Β) κατόπιν
HD4/R Διακόπτης Ισχύος

αιτήσεως

Τυπικές Τομές ΠινάκωνΜέσης



Υποσταθμός Μέσης Τάσης (Κιόσκι)

• Προκατασκευασμένος υποσταθμός (κιόσκι)

κατάλληλος για υπαίθρια εγκατάσταση

• Ισχυρή μεταλλική κατασκευή πλήρως

τυποποιημένη κατασκευασμένη από

γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2mm

• Το Κιόσκι χωρίζεται σε 3 ανεξάρτητα

διαμερίσματα: ένα για τη Μέση Τάση, ένα για τη

Χαμηλή Τάση και  ένα για  το Μετασχηματιστή.

Κάθε διαμέρισμα διαθέτει ανεξάρτητο κλειδί για

περιορισμένη πρόσβαση

• Συναρμολογούμενη κατασκευή χωρίς κολλήσεις

• Χρήση υλικών πλήρως κατεργασμένων σε ειδικά

μηχανήματα CNC

• Εναλλάξιμος προσανατολισμός τοποθέτησης

• Βαφή πούδρας RAL 7035

• Το κιόσκι βάφεται μόνο εξωτερικά για να

αποφεύγεται η χρήση εύφλεκτων υλικών στο

εσωτερικό του και να επιτυγχάνεται καλύτερη

αγωγιμότητα μεταξύ των δομικών στοιχείων του

• Δάπεδο από νοβοπάν θαλάσσης και φύλλο

αλουμινίου

• Ο αερισμός του οικίσκου επιτυγχάνεται με τη

χρήση συνδυαζόμενου παθητικού εξαερισμού με

διάτρητα τεμάχια και εξαναγκασμένου

εξαερισμού με ανεμιστήρες

• Όργανο Δευτερογενούς Προστασίας SEPAM 40 ή

REX 521 με προρυθμισμένες και ελεγμένες όλες

τις παραμέτρους ανάλογα με τις απαιτήσεις του

πελάτη ή της ΔΕΗ

• Πλήρης λειτουργικός έλεγχος όλων των

ασφαλιστικών και της λειτουργίας των

υποσταθμών, καθώς επίσης και on site θέση σε

λειτουργία όλων των οικίσκων

• Η κατασκευή και ο έλεγχος όλων των

υποσταθμών γίνεται εξολοκλήρου στις

εγκαταστάσεις της εταιρείας



 Κάτοψη Μικρού Υποσταθμού έως 630 KVA

 Κάτοψη Μεγάλου Υποσταθμού έως 1250 KVA

Επικοινωνία

I&K Μηχανική Ηλεκτρικών Συστημάτων

Διεύθυνση
Είσοδος ΒΙ.ΠΑ Λακκώματος Τ.Κ. 63080
Ταχ. Θυρ. 116, Θεσσαλονίκη
Τηλ. Κέντρο: 23990 51 784, 23990 51 788
Fax: 23990 51 789

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ikmichaniki.gr
Website: www.ikmichaniki.gr

mailto:info@ikmichaniki.gr
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