
  BUDOWA NORMALNA            

STACJE TRANSFORMATOROWE 
EH-n33-200/6,0/0,4/4/04.00

DANE TECHNICZNE
EH-n33-200/6,0/0,4/4/04.00

Moc znamionowa 200kVA

Napięcie znamionowe: 
pierwotne
wtórne

6kV  
0,4kV

Prąd znamionowy: 
pierwotny
wtórny

19,2A  
289A

Częstotliwość znamionowa 50Hz

Chłodzenie AN

Klasa izolacji H

Grupa połączeń transformatora Dyn5

Stopień ochrony IP54

Sieć zasilająca  IT

Masa ~3500kg

Wymiary (wys. x szer. x dł.) 1497 x 1450 x 3020 mm
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Stacja transformatorowa typu EH-n33-
200/6,0/0,4/4/04.00 jest urządzeniem zasilającym 
przystosowanym do instalowania w podziemnych wyro-
biskach górniczych niezagrożonych wybuchem lub nie-
zagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A 
zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.  
Cechy charakterystyczne takie, jak moc, przekładnia, 
masa, wymiary, stopień ochrony itp. zostały podane na 
tabliczce znamionowej umieszczonej na osłonie stacji 
transformatorowej.  

Budowa segmentowa stacji, z podziałem na komory 
i przedziały zapewnia:
–  separację ogólnokopalnianej sieci rozdzielczej z insta-

lacjami oddziałowymi,
–  zasilanie odbiorników w kopalnianych instalacjach od-

działowych,
–  ochronę od skutków zwarć, przeciążeń i asymetrii po 

stronie dolnego napięcia,
–  ochronę od skutków pracy przy obniżonym stanie izo-

lacji po stronie DN,
–  bezpieczeństwo obsługi poprzez zastosowanie trój-

położeniowego izolacyjnego przełącznika rozłączniko-
wego po stronie GN.

BUDOWA Osłonę stacji transformatorowej, ze względu na budowę, 
można podzielić  na przedział:
przyłączowy GN
aparatury
transformatora
przyłączowy DN
przedział aparatury i zabezpieczeń
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BLOKADY
Zastosowane w stacji transformatorowej blokady me-
chaniczne, elektromechaniczne oraz napisy ostrzegaw-
cze zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi i 
eksploatacji stacji.

W układzie stacji transformatorowej uwzględniono:  
–  możliwość kasowania zadziałania zabezpieczeń z ze-

wnątrz (ograniczenie konieczności otwierania pokry-
wy przedziału aparaturowego i zabezpieczeń)

–  możliwość zablokowania napędu trójpołożeniowego 
rozłącznika izolacyjnego za pomocą kłódki

–  bistabilny przycisk dłoniowy awaryjnego wyłączenia 
umieszczony na drzwiach przedziału aparatury i za-
bezpieczeń.

OPIS WYPOSAŻENIA
KOMORA ZASILANIA  
W przedziale przyłączowym znajduje się:.
–  zaciski przyłączowe obwodów głównych i obwodu 

ochronnego
– zespół wskaźników obecności napięcia
W przedziale aparatury znajduje się:
–  trójpołożeniowy rozłącznik z bezpieczną, widocz-

ną poprzez wziernik, przerwą izolacyjną z napędem 
ręcznym (w stanie bezpiecznej przerwy izolacyjnej 
zaciski od strony zasilania transformatora połączone 
są z obwodem ochronnym)

– zespół wskaźników obecności napięcia

KOMORA ODPŁYWOWA  
W przedziale aparaturowym i zabezpieczeń znajduje się:
–  stycznik
–  wkładka topikowa ograniczająca
–  transformator potrzeb własnych (służy do zasilania 

aparatury łączeniowej, zabezpieczeniowej i sterowni-
czej stacji transformatorowej)

–  zabezpieczenie upływowe, chroniące przed skutkami 
pracy przy obniżonej wartości rezystancji izolacji

–  aparatura kontrolno-pomiarowa i sygnalizacyjna
–  układ transmisji danych

SCHEMAT URZĄDZENIA

Stacja transformatorowa jest wyposażona w blokadę elektryczno-mechaniczną, która wyłącza styczniki odpływów 
strony DN przed przestawieniem dźwigni napędu ręcznego rozłącznika GN z pozycji „ROZŁĄCZNIK ZAMKNIĘTY”
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CENTRALNE ZABEZPIECZENIE 
UPŁYWOWE
Cyfrowe centralne zabezpieczenie upływowe 
przeznaczone jest do ochrony trójfazowych in-
stalacji elektroenergetycznych z izolowanym 
punktem neutralnym transformatora będących pod na-
pięciem od skutków pracy przy obniżonym stanie izolacji.   
Urządzenie przystosowane jest do pra-
cy w instalacjach zawierających przekształtni-
ki częstotliwości, generujące sygnał zasilają-
cy w zakresie częstotliwości od 5 Hz do 100 Hz.   
Działanie zabezpieczenia polega na pomiarze zastępczej 
rezystancji izolacji doziemnej chronionej instalacji stro-
ny DN transformatora głównego. Pomiar odbywa się po-
między punktem neutralnym transformatora a obwodem 
ochronnym. Czas zadziałania zabezpieczenia przy jedno-
torowym uszkodzeniu izolacji (wartość rezystancji izola-
cji doziemnej ≤ 1 kΩ) i częstotliwości 50 Hz wynosi ≤ 70 ms.   
Obniżenie rezystancji izolacji poniżej wartości granicznej 
powoduje zadziałanie zabezpieczenia poprzez wyłącze-
nie przekaźników wykonawczych i sygnalizację zadzia-
łania. Kolejne załączenie przekaźników wykonawczych 
możliwe jest po odblokowaniu zabezpieczenia przewi-

dzianym do tego  celu przyciskiem kasującym pod wa-
runkiem, że rezystancja izolacji doziemnej jest większa 
od wartości granicznej. 
Urządzenie posiada wbudowany wskaźnik lite-
rowo-cyfrowy wskazujący wartość rezystan-
cji izolacji lub wewnętrzne stany zakłócenio-
we oraz diody LED sygnalizujące stan pracy 
urządzenia. Zabezpieczenie wyposażone jest w interfejs 
szeregowy umożliwiający monitorowanie stanu izolacji 
chronionej instalacji. Monitoring umożliwia zdalne od-
czytywanie wartości rezystancji izolacji, tryb pracy, w ja-
kim znajduje się zabezpieczenie oraz historię zdarzeń.   
Układy elektroniczne zabezpieczenia posiadają rozbu-
dowany system autokontroli sprawności. W przypadku 
wykrycia nieprawidłowości w działaniu zabezpieczenia, 
sygnalizowany jest błąd poprzez zaświecenie żółtej dio-
dy LED „awaria”. Numer błędu wskazywany jest na wy-
świetlaczu. 
Przekaźnik samokontroli centralnego zabezpieczenia 
upływowego zapewnia możliwość wprowadzenia blo-
kady w obwodzie sterowniczym styczników obwodów 
głównych współpracujących z chronioną instalacją.   
W celu sprawdzenia poprawności działania zabezpiecze-
nia należy nacisnąć przycisk „PRÓBA ZAB. CENTRALNE-
GO”, dostępny z zewnątrz urządzenia.

UKŁAD TRANSMISJI DANYCH Stacje wyposażone są w wewnętrzny układ transmisji 
danych, za pomocą którego możliwa jest wizualizacja 
stanów pracy podzespołów oraz parametrów mierzo-
nych na urządzeniu kontrolno-sygnalizacyjnym.




