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INTRODUKTION
OSM15, OSM27 och OSM38 reclosers
(Fjärrmanövrerade vakumbrytare med reläskydd
och automatisk återinkoppling), är konstruerade
för användning vid luftlinjenät samt för
stationsapplikationer för spänningsklasserna 15 kV,
27 kV och 38 kV. Respektive OSM-tank är tillverkad
av rostfritt stål och är pulverlackerad i en ljusgrå
nyans. Produkten levereras komplett med ett RC10
kontroll- och kommunikationsskåp. Kontrollskåpet
ger såväl reläskyddsfunktioner, dataloggning
och kommunikationsfunktioner i en enda enhet.
OSM reclosers har utformats för att användas
som fristående enhet som enkelt kan integreras
i distributionsautomation och i fjärrkontrollsystem
genom den inbyggda kommunikationen.
Produkten har genomgått omfattande typtester
i oberoende laboratorier för att säkerställa lång
livslängd och tillförlitlighet under svåra förhållanden.
OSM autoreclosers är den enda solid-dielektriskt
isolerade autoreclosern som ger en kontrollerad
ljusbågsventilering. Denna viktiga säkerhetsfunktion
är även verifierade och testad av oberoende aktör.

OSM autorecloser och och RC10 kontroll-och
kommunikationsskåp.

Produkten använder teknik som har utvecklats och
förfinats under det senaste decenniet. Den inbyggda
funktionaliteten för automation är fullt konfigurerbar och
kan användas med eller utan ett kommunikationssystem
och kommer att reducera avbrottstiden i nätet och
därmed öka lönsamheten.

OSM15 TREFAS

OSM27 TREFAS

OSM15 TVÅFAS

OSM27 TVÅFAS

OSM15 ENFAS

OSM27 ENFAS

OSM38 TREFAS

OSM38 TVÅFAS

OSM38 ENFAS
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ÖVERSIKT
Autorecloserna OSM 15, OSM 27 och OSM 38
(Fjärrmanövrerade vakumbrytare med reläskydd
och automatisk återinkoppling), är uppbyggda av
vakuumbrytare med dielektriskt isolerade poler,
vilka är inrymda i den rostfria tanken för kontrollerad
ventilering av ljusbågen. Detta garanterar maximal
livslängd och tillförlitlighet med en fullt isolerad
lösning inbyggd i en mekanik med lång livslängd.
Spänningen mäts på alla sex (6) anslutningar
för trefasenheter eller på fyra (4) anslutningar
för tvåfasenheter eller på två (2) anslutningar för
enfasenheter. Spänningen mäts med hjälp av
kapacitiva spänningssensorer. Strömmen mäts
på alla tre (3) faser för trefasenheter eller på två
(2) faser för tvåfasenheter, på enfasenheter mäts
strömmen på en (1) fas.
Varje fas av brytarmekanismen manövreras av
ett enskilt magnetiskt manöverdon. I trefasdrift
är de magnetiska manöverdonen mekaniskt
sammankopplade för att garantera korrekt funktion.
Enheten är låst i det slutna läget genom magnetisk
låsning och varje magnetiskt manöverdon använder
en spole.
Autoreclosern kan lösas ut (tripped) mekaniskt med
hjälp av den gula linje-stångsöglan som är monterad
på undersidan av tanken. Den kan även låsas
mekaniskt i detta läge genom att linjestångsöglan

vrids 180 grader medsols. Indikering från/till, är
även den monterad i botten av tanken.
En grön nolla (0) används för att visa att brytaren
är i öppet läge och en röd (I) används för att visa
att brytaren är i stängt läge.
Autorecloserns status visas även genom
mikrobrytarna som är anslutna till styrelektroniken.
Det elektroniska kretskortet där mikrobrytarna är
monterade har inga aktiva komponenter vilket
dramatiskt förbättrar impulsimmuniteten.
Huvudkretsens bussningar är tillverkade av UVtåligt silikongummi, vilket ger ett högt krypavstånd
som kompletteras av valbara avslutningar (tillbehör).
De magnetiska solenoiderna drivs från lagrad
energi i kondensatorer som finns placerade i
kontrollskåpet RC10. Det finns en skylt med
typmärkning i botten av tanken med uppgifter om
tankens klassningsdetaljer i enlighet med kraven
i ANSI C37.60. Det finns en jordningspunkt
monterad i sidan på tanken.
OSM reclosers levereras med tennpläterade
mässingskontakter
monterade
på
varje
anslutning. Kabelkontakterna kan levereras med
anslutningshylsor för att passa kablage upp till 260
mm2 eller 2 håls NEMA kabelskor.

9. Strömtransformator (placering varierar beroende på modell)
10. Kapacitiv spänningssensor
11. Öppningsfjäder
12. Keramiska ventiler
13. Linjestångsögla (för mekanisk utösning av brytare)

1. Vakuumbrytare
2. Isolerad drivstång
3. Magnetiskt ställdon
4. Inneslutning av epoxyharts
5. Silikongummibussningar
6. Kabelkontakt
7. Tank i rostfritt stål
8. Reservbrytare

OSM Tvärsnittsdiagram
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RC10/ RC15 KONTROLL- OCH
KOMMUNIKATIONSSKÅP

RC10
kontrolloch
kommunikationsskåp
innehåller reläskyddsfunktioner enligt följande:
riktat överströmsskydd, jordfelsskydd och känsligt
jordfelsskydd.
Utöver
reläskyddsfunktioner
innehåller RC10 även följande funktioner:
Automatik för återinkoppling, momentan mätning,
händelselogg samt loggar för nätkvalitet. Den
innehåller även en RTU för fjärrkontroll.
Operatörens manöverpanel är försedd med en stor
bakgrundsbelyst LCD-display med knappsats för
att ge snabb åtkomst till menyer och lokal styrning.
Menyerna på panelen presenteras i beskrivande text
(engelska) och ger operatören användarvänlighet
och minskar inlärningstiden.
Skåpet har tre (3) huvudmoduler:
■■ Modul för operatörspanel (HMI)
■■ Modul för gränssnitt mot brytarmekanismen
(SIM), denna innehåller nätaggregat med
batteriladdning och även kondensatorerna som
förser den elektriska energin som krävs för
brytarmanövrar till OSM tanken
■■ Reläskyddsmodulen som är utrustad med
huvudmikroprocessorn och DSP-funktionerna
De slutna blybatterierna, är även de lokaliserade i
skåpet och är försedda med temperaturkompenserad
underhållsladdning.
Inuti skåpet finns utrymme för att installera önskad
kommunikationsutrustning för anslutning till den
inbyggda RTU:n eller I/O-modulen.
Utrustningen i RC-skåpet är konstruerad för att
fungera inom ett temperaturintervall från -40 till
+55 grader C. Höljet har IP66-klassning.
Skåpet är tillverkat av pulverlackat, rostfritt stål för

RC10 Kontroll- & kommunikationsskåp

IP66/NEMA 4
Vandalsäker kapsling

att klara en lång och underhållsfri livslängd.
Taket har en keramikbaserad isoleringsbeläggning
som åstadkommer 16 graders temperatursänkning
av innertemperaturen när skåpet utsätts för 1,1 kW
solstrålning.
Kopplingspunkten för kontrollkablaget (mellan
brytarmekanismen och kontrollskåpet) är monterat
i en vandalsäker kapsling och skåpdörrens
låsmekanism består av ett 3-punktshandtag som
gör det extremt svårt att bryta sig in.
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RELÄSKYDD
Den automatiska reclosern (vakuumbrytare med reläskydd
och automatisk återinkoppling) används som en brytare
som löser ut när ett fel detekterats och har inbyggd
funktionalitet som möjliggör automatisk återinkoppling
baserad på användarkonfiguration.
Skyddsinställningar samt ytterligare inställningar såsom
tillfälligt tidstillägg (intern selektivitet mellan reclosers),
termisk laståterställning (temporär tillåtelse av överström
i procent) och strömrusning (temporär kortvarig tillåtelse
av magnetiseringsström av transformatorer etc) möjliggör
en effektiv kundanpassning av skyddet för att matcha
linjelaster och för att passa olika eldistributionsnät.
Recloserns skyddsinställningar (vakuumbrytare med
reläskydd och automatisk återinkoppling) inkluderar
inställningar för negativ fassekvens (NPS) vilket möjliggör
detektering av en trasig ledare.
Dynamisk last blockering (blockering av återinkoppling
av osynkroniserad produktion) vilket är användbart för att
förhindra bakmatning eller inkoppling av osynkroniserad
produktion till huvudlinjen.
Autoreclosern kan även konfigureras som en felindikator
genom att konfigurera den till larmläge.
Det automatiska reclosern kan användas för traditionell
sektionering. I detta fall jobbar reclosern i dödläget
(spänningslöst) medan en uppströms recloser löser ut.
NOJA har förbättrat denna funktion genom att
låta autoreclosern använda reläskyddet vid sista
återinkopplingen för att minimera antalet operationer
uppströms.
Reläskyddsfunktionerna inkluderar:
■■ Det finns 4 oberoende skyddsgrupper (Varje grupp
innehåller oberoende skyddsinställningar för in och
utmatning)
■■ Riktat överströms- och jordfelsskydd samt negativ
fassekvens.
■■ Inverttidsfördröjning
•
Oberoende val av kurva för riktning (fram och
back-riktning)
•
4 x IEC255 kurvor
•
8 x ANSI kurvor
•
användardefinierade kurvor
•
42 anpassade kurvor
■■ Fast tidsskydd
•
0-120 sekunder
•
Upplösning 0.01 sekunder
■■ Momentant högströmsskydd
■■ Riktat känsligt jordfelsskydd
•
Felströmsinställning i intervallet 0,5 - 80A
•
Upplösning 1A
•
Fast tidsskydd 0-120 sekunder
•
Tidsupplösning 0.01 sekunder

Lokal kontrollpanel

■■ Spänningsskydd
•
Balanserad fasunderspänning (UV1)
•
Underspänning fas-till-fas (UV2)
•
Förlust av inmatad spänning (UV3)
•
Upplösning: 0.01 sek
•
Fas Överspänning (OV1) och fas till fas Överspänning
(OV2)
•
neutral förskjutningsspänning (OV3)
•
överspänning med minusföljd (OV4)
■■ Frekvensskydd
■■ Samordningsautomatik, flera reclosers kan koordinera
återinkopplingsförsök inom ett område
■■ Återställning av termiska laster (medger temporär
överström
tills termiska laster balanserats).
•
■■ Överlast (medger överlast vid tillslag inom angiven tid).
■■ Temporär tidsaddition
■■ Tider för återinkoppling.
■■ Automatisk återinkoppling
■■ Blockering samt återställning vid tillgänglig produktion på
utmatande sida. Reclosern har konfigurerbara funktioner
för hur den skall agera i det fall spänningen återkommer
på inmatningssidan efter återinkopplingsförsök samt att
det finns elproduktion på utmatande sida.
■■ AMS funktion (direkt frånslag utan återinkoppling)
■■ Negativ Fassekvens
■■ Harmonsikt övertonsskydd
■■ Avancerad Automation
■■ Avancerad progammerbar logik (PLC)
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MÄTTEKNIK
Spänning mäts med hjälp av kapacitivt kopplade
spänningssensorer och strömtransformatorer på
varje anslutning (tre inkommande och tre utgående)
och ström mäts på varje fas på reclosern.
Fas till jord Spänning: Mätområde 0,3 - 22.0kV,
Noggrannhet ± 1% eller ± 0.1kV
Fas till fas Spänning: Mätområde 0,5 - 38.0kV,
Noggrannhet ± 2% eller ± 0.1kV
Fasström: Mätområde 0 - 800 A, Noggrannhet ±
1% eller ± 4A
Residualström: Mätområde 0 - 100A, Noggrannhet
± 5% eller ± 0,5 A
Aktiv, reaktiv och total effekt: Mätområde 40 800A, 4,5 - 38kV, Noggrannhet ± 2%
Aktiv, reaktiv och energi: Mätområde 40 - 800A,
4,5 - 38kV, Noggrannhet ± 2%
Frekvens:
Mätområde 46-55Hz, 55-65Hz
Noggrannhet vid dF / dT <0,2 Hz / s: ± 0.025Hz
Mätområde 46-55Hz, 55-65Hz
Noggrannhet vid dF / dT <0,5 Hz / s: ± 0.05Hz
Verkningsgrad:
Mätområde 0-1, Noggrannhet ± 0,02

FJÄRRKONTROLL

Kontroll och konfigurationsmjukvaran (CMS) är ett
gratis programvarupaket som körs på en dator och
används för att konfigurera och hämta ut information
från kontrollskåpet både lokalt och på distans.
CMS- mjukvaran tillåter både lokala och
fjärranslutna nedladdningar av inställningar till
reclosers innefattande kommunikations- och
skyddsinställningar samt brytarinställningar.
Ett USB-uttag på panelens front möjliggör
inkoppling av en PC för komplett åtkomst av
samtliga inställningar.
Utöver
denna
inkopplingsmöjlighet
kan
fjärrkontrollsystem inkopplas via följande interface;
RS232, USB och Ethernet. Serieanslutningen kan
ställas in för hastigheter från 300 till 115200 bps
(bitar per sekund) samt halv eller full duplex. USBporten kan ställas in för kommunikation via seriellt
gränssnitt, WIFI eller LAN. Ethernetporten medger
anslutning till 10/100 BaseT nätverk.
NOJA Powers Recloser applikation (app) för mobila
enheter är tillgänglig för nedladdning från Android
Play Butik och Apple store, de fungerar på Android
mobiler och Andorid surfplattor samt på Apple
iPhone och iPad. De ger full lokal kontroll samt
fjärrkontroll av samtliga produkter som är anslutna
till kontroll- och kommunikationsskåpet RC10.
Standardprodukten har stöd för kommunikationsprotokollen DNP3, 2179, IEC61850, IEC608705-101 samt 104. Vi erbjuder även möjligheten att

utveckla nya protokoll och protokollstöd för att möta
kundernas specifika krav. I styr- och kontrollskåpet
RC10 finns utrymme för att montera en radio eller
ett modem. Den inbyggda strömförsörjningen för
radio är specificerad till 12V 20W kontinuerligt.
I/O-moduler med åtta (8) konfigurerbara
ingångar och åtta (8) konfigurerbara utgångarna
kan beställas som tillval till RC10 kontroll- och
kommunikationsskåp. Upp till två I/O-moduler
kan monteras och därmed utvidgas det till sexton
ingångar och sexton utgångar.
Reclosers från OSM-serien möjliggör för teknikerna
att implementera avancerad logik (PLC) för att göra
sin egen anpassning av autorecloserns operationer.
Programmerbara logiska funktioner (sant/falskt) för
att initiera åtgärder, aktivera SCADA punkter, slå
på eller av reläutgångar och/eller slå på ytterligare
funktioner. 32 logikkanaler och variabler finns
tillgängliga.
Tre (3) användarkonfigurerbara digitala reläingångar
ingår som standard.

DATALOGGAR

Till/Från manövrar och händelseloggar är tillgängliga via
LCD-displayen. Dessa innefattar kritisk driftdata såsom
till/från operationer, feltyper, medelvärde och toppnivå
av felström. Händelseloggar är tid och datumstämplade
med en upplösning av 1 ms.
CMS-mjukvaran ger ytterligare information såsom
en fullständig logg över alla historiska händelser
inklusive inställningsförändringar, drift och felhistorik.
Felhistorikens loggar inkluderar 50 cykler av historik
före skyddsutlösning och möjliggör även analys av
felets utbredning.

LOGG LASTPROFIL

Lastprofilen loggas med en användarkonfigurerad
medelvärdesperiod om antingen; 1, 2, 5, 10, 15,
30, 60 eller 120 minuter.
Upp till 10000 händelser sparas i minnet
vilket motsvarar 417 dagar vid 60 minuters
integrationsperiod.
CMS kan användas för att ladda ned och
plotta data.
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LJUSBÅGSINNESLUTNING
NOJA Powers autoreclosers uppfyller normerna för
fel avseende ljusbåge samt ljusbågsventilering. Om
fel uppstår, är den interna ljusbågen innesluten och
eventuella gaser som alstras ventileras på ett säkert
sätt.
NOJA Powers patent samt konstruktion angående
ljusbågsinneslutning
samt
ljusbågventilering
överensstämmelser med kraven i IEC62271-200
avsnitt 6.106 och bilaga A. Effekten av denna viktiga
säkerhetsfunktion har verifierats som en del av hela
typprovningen hos oberoende testlaboratorier, såsom
KEMA i Nederländerna.
NOJA Powers utbud av OSM reclosers är försedda
med fast dielektrisk isolering i stället för miljöskadlig
olja eller svavelhexafluoridgas (SF6) som används i
äldre produkter. Med ett hölje i rostfritt stål är det
den enda solida dielektriskt isolerade reclosern med
kontrollerad ljusbågsinneslutning och ljusbågsventilering
på marknaden.

PATENTERAD KONSTRUKTION FÖR INNESLUTNING AV
LJUSBÅGEN

ANALYS ENLIGT FINITA ELEMENTMETODEN (FEA)
Finita Elementmetoden har genomförts på
isoleringssystemet med hjälp av ANSYS för att optimera
och minimera den elektriska materialutmattningen
inuti det solida och dielektriska materialet på ytan av
isolatorerna.
FEA analysen innefattar följande områden:
• Partiell urladdning
• Pulstålighet
• Livslängden beroende på nedbrytning av ytan.

TESTNING FÖR INNESLUTNING AV LJUSBÅGEN

KVALITET-, MILJÖ- &
SÄKERHETSCERTIFIERING

SLUTLIG ELEMENTTEST

CERTIFIKAT FRÅN TYPTESTNING UTFÄRDAT AV KEMA

NOJA Power har åtagit sig kvalitetsansvar, miljöansvar
och säkerhetsansvar i sin service till sina kunder och
har certifierats enligt följande standarder: AS / NZS
ISO 9001, AS / NZS ISO 14001, AS / NZS 4801 och
OHSAS 18001.
NOJA Power’s SF6-fria Autoreclosers är en viktig
miljösatsning. Genom att använda solid dielektrisk
isolering minskas miljöpåverkan. Lastbrytare med
SF6-gas har en global uppvärmningspotential på 23
900 gånger jämfört med motsvarande mängd CO2,
genom att välja NOJA Power’s SF6-fria reclosers
bidrar eldistributörerna till en minskad miljöpåverkan.
NOJA Powers OSM reclosers har genomgått komplett
typprovning av oberoende testlaboratorier som DNV
GL (KEMA) i Nederländerna och har certifierats för de
senaste standarderna, IEC62271-111 / IEEE C37.60.

KEMAS LABORATORIE FÖR HÖGSTRÖMSTESTNING
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SÄKERHET
NOJA Power Recloser levereras med en kostnadsfri
mjukvaruapplikation som förbättrar arbetsmiljön för
teknikerna på fältet genom att trådlös fjärrkontroll möjliggörs.
NOJA Power Recloser App, är tillgänglig via Apple App
Store och kan laddas ned kostnadsfritt, den fungerar på
Apple’s mobila enheter såsom iPhone och iPad. Den kan
kommunicer med Autoreclosern via en krypterad WiFi-länk
eller WiFi Acesspunkt (RC15) och möjliggör för teknikerna
att kontrollera och interagera med enheten.
Appen körs på Android plattor och telefoner, Apple iPhone®,
iPod touch®, iPad® eller iPad mini® och kommunicerar då
löpande med NOJA Powers styrskåpp RC10 via en TCP
/ IP-anslutning.
Appen kan konfigureras så den behåller den fasta IPadressen och portarna för varje autorecloser,
som sedan lagras i en lista med förbindelse via t.ex.
GPRS, WiMax eller Wi-Fi.
Teknikerna kommer att kunna läsa trefas-ström och fasspänning (spänningen på alla sex anslutningar), frekvens,
effekt, effektfaktor, effektflödesriktning och energimätning.
Dessutom kan teknikerna via appen även styra
återinkopplingsfunktionaliteter;
utlöst
läge/tillslaget
läge, lokal/ fjärr, aktiv skyddsgrupp, skydd på/av,
återinkoppling på/av, AMS på/av och jordfel på /av.
NOJA POWER FJÄRRSTYRNINGSAPP

NOJA POWER FJÄRRSTYRNINGSAPP

SKÄRMDUMPAR FRÅN NOJA POWER RECLOSER APP
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INTEROPERABILITET
NOJA Power´s kontrollskåp erbjuder flexibla
kommunikationsalternativ för fjärrkontrollsystem (SCADA)
och för att ansluta från CMS-mjukvaran för teknisk
åtkomst; seriellt, via modem och Ethernet-länkar fiber
och länkar till mobilnät.
Det finns två alternativa kontrollskåp, RC10 och RC15.
Reläskyddsmodulen i RC10 innehåller 3 USB-portar, en
RS232-port och en LAN / Ethernet-port. Portarna kan
användas för ett brett antal gränssnitt såsom RS485,
RS232, Ethernet, WiFi, GSM och GPRS-modem. En
trådlös router kan anslutas till en USB- eller en LANport.
Reläskyddsmodulen i RC15 har ytterligare funktioner som
inkluderar en accesspunkt för WIFI,
Anslutning för surfplatta/mobil/platta, ett 4G mobilmodem
för mobil nätverksåtkomst och GPS synkronisering för
exakt tidsstämpling och platsangivelse.
NOJA Power kan leverera tillbehör som är utformade
och testade för att fungera inom RC10 specificerade
temperaturområdet -40 ° C till + 55 ° C.

2 X I/O MODULER

Kontrollfunktionaliteten i RC10 kan utökas med hjälp
av interna logiska uttryck (PLC), lokala ingångar på
reläskyddsmodulen och med två in-/utgångsmoduler
(tillbehör). Varje I/O-modul har åtta optiskt isolerade
ingångar och åtta potentialfria utgångar med normalt
öppna och normalt stängda kontakter. Modulerna kan
användas för att styra eller övervaka extern utrustning,
genomföra anpassad automation och ger distribuerade
I/O om man inte använder den inbyggda SCADAfunktionaliteten.
CMS-mjukvaran används för att skapa logiska
uttryck (PLC), programmera I/O-moduler och
de lokala ingångarna med tillgängliga kontroll och
indikeringssignaler. CMS-mjukvaran används också
för att skapa en delmängd av datapunkter (subset) för
protokollkonfiguration.

2 X I/O MODULER

Lokal panel

RC10

RELÄMODUL
Fjärrpanel
(maximal längd 120m)

CMS-system i datorn

Radio modul

RS485
modul

Blue Tooth
modul

Trådlös
modul

GSM-modul
GPRS-modul

Ethernet modul
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NÄTKVALITETSMJUKVARA
NOJA Powers Elkvalitetkvalitetsmjukvara (PQS)
automatiserar analysen av data som tas emot av
NOJA Powers OSM sortiment av autoreclosers
och tillhörande RC10 styrenheter. Detta medför
att teknikern snabbt kan reagera på problem i
distributionsnätet.
PQS ger teknikerna möjlighet att övervaka
övertoner orsakade av:
• Småskaliga kraftgenereringssystem såsom
privata takmonterade solcellspaneler (PV)
• Laddning av elfordon
• Elmotorer
• Halvledarbaserade konsumentprodukter
PQS gör det möjligt för eldistibutörer att övervaka
elkvaliteten för att möta gällande regleringar
och undvika böter samt skydda infrastrukturen
i händelse av övertoner som överskrider ett
fördefinierat värde. Programvaran är också ett
värdefullt verktyg för företag som vill kontrollera att
den interna verksamheten inte injicerar övertoner in
i elnätet från deras anslutningar och riskera skador
genom övertoner på egen elektrisk apparatur.
Oscillografi
RC10 kan spela in ett oscillogram av vågformen vid
en specifik händelse, exempelvis ett frånslag eller
tillslag. Hur stor del av vågformen som skall sparas
innan händelsen kan konfigureras av användaren.
Möjligt inställningsområde sträcker sig från mellan 0
och 80% innan den specifika händelsen. Insamlad
data kan användas för att analysera fluktuationer i
nätkvalitet.
Insamlad data kan lagras på det interna flashminnet
eller på en extern USB-lagringsenhet. Insamlad
oscillografidata sparas i filsystemsformatet IEEE
Std C37.111-1999 Comtrade binär.
Harmoniska övertoner
RC-10 mäter total harmonisk distorsion (THD),
total demand distortion (TDD) och övertoner på
spänningar och strömmar upp till 15: e övertonen
(800A).
Harmonisk data medelvärdesbildas över 64 cykler
och görs tillgänglig för varje 32 cykel.
Långa och kortvariga avbrott
RC-10 lagrar information som rör både långa och
kortvariga avbrott. Denna information används för
att beräkna SAIDI (System Average Duration Index),
SAIFI (System Average Interruption Frequency
Index) and MAIFI (Momentary Average Interruption
Frequency Index). Både långa och korta avbrott
baseras på nätspänningsförlust (LSD).

PQS LOGG FÖR HARMONISKA ÖVERTONER

PQS ÖVERSTRÖMSDIAGRAM

PQS HARMONISK STRÖMDIAGRAM

Lång- och kortvarig över- och underspänning
(Sag and Swell)
RC-10 spelar in spänningsvariationer (”Sag och
Swell”) som inträffar utanför användardefinierade
tidsgränser. Sag & Swell spänningar är baserade
på spänningsnivån mellan faser och nolla.
Insamlad data av övertoner från långa och
kortvariga avbrott och loggar över sag and swell
kan överföras till en USB-lagringsenhet i formatet
IEEE P1159.3 PQDIF.
PQS är tillgänglig för samtliga ingående produkter
i NOJA Powers OSM reclosersortiment och
tillhandahålls kunden kostnadsfritt.

Produktguide

Introduction

OSM Autorecloser 15 kV, 27 kV och 38 kV-modeller
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INSTALLATION

Stolpmontering enfas

Högspänningsanslutning

■■ Jordning skall ske i enlighet med den tekniska
manualen. Jordning som erfordras, är en
obligatorisk huvudjord från tanken till jord.
kontrollskåpet RC10 samjordas med denna
huvudjord. Minst 35mm2 jordkabel skall
användas.
■■ Varje högspänningsanlutning på OSMprodukterna
har
en
tennplatterad
mässingskontakt i änden med möjlighet till
följande kabelanslutningar:
• Via en anslutningshylsa som lämpar
sig för kabelstorlekar från 40mm2 till
260mm2. Kablarna säkras i kontakten
med två insex skruvar.
• Tvåhåls kabelsko. Kabelskon levereras
med två skruvar M12x25mm av rostfritt
stål tillsammans med brickor och
fjäderbrickor.
• Isolerade DIN-avslut kan användas
i stället för vanlig anslutningshylsa.
Avsluten är av typ C enligt DIN EN 50181.
■■ Fullständiga installationsdetaljer finns i den
tekniska manualen, detta diagram åskådliggör
endast ett exempel.

Stolpmontering trefas

Anslutningshylsa

Option två-håls
NEMA kabelskor

OSM38 enfas Recloser

ISOLERADE DIN-AVSLUT

®
Part Nummer
Strömavkänning
Spänningsavkänning
Reläskydd
Maximal Spänning
Maximal kontinuerlig ström
Maximal felbrytström RMS
Maximal felbrytström Peak
Maximal felbrytström
Maximalt antal mekaniska manövrar
Maximalt antal manövrar vid full last
Maximalt antal felströmsmanövrar
Maximal korttidsöverström
Brytförmåga av huvudström
Kapacitiv inverkan, Kabelnät
Kapacitiv inverkan, luftlinjenät
Pulstålighet fas/jord, fas/fas
Impulstålighet mellan matande och utgående sida
Impulstålighet, fas-jord (Torr)
Impulstålighet, över brytaren
Omgivningstemperatur
Luftfuktighet
Höjder §
Högspänningstankens vikt (trefas)		

OSM15-16-800-310
3 x Strömtransformatorer
6 x Spänningssensorer
RC10
15.5kV
800A
16kA
40kA
16kA
30,000
30,000
30
16kA/3 sekunder
800A
25A
10A
110kV
110kV
50kV
50kV
-40°C to +55°C
0-100%
3000M
100kg		
1.
2.
3.

OSM27-12-800-310
3 x Strömtransformatorer 1
6 x Spänningssensorer 1
RC10
27kV
800A
12.5kA
31.5kA
12.5kA
30,000
30,000
70
12.5kA/3 sekunder
800A
25A
5A
150kV
150kV
60kV
60kV
-40°C to +55°C
0-100%
3000M
109kg

OSM38-12-800-300
3 x Strömtransformatorer 2
6 x Spänningssensorer 2
RC10
38kV
800A
12.5kA
31.5kA
12.5kA
30,000
30,000
70
12.5kA/3 sekunder
800A
40A
5A
195kV
170kV
70kV
70kV
-40°C to +55°C
0-100%
3000M
140kg

Höjder över 1000m ska korrigeras enligt ANSI C37.60-2012
OSM15-12-800-312 (tvåfas Autorecloser) 2 x strömtransformatorer, 4 x kapacitiva spänningssensorer
OSM38-12-800-301 (enfas Autorecloser) 1 x strömtransformator, 2x kapacitiva spänningssensorer
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