
Dopuszczenia WUG: GE- 45/08   GE- 46/08   GE- 47/08
                                     GE- 48/08   GE- 49/08   GE- 50/08

   Stacja Transformatorowa przewidziana jest do  

zasilania z sieci kopalnianej i mo¿e byæ wykonana

na napiêcie zasilania  6kV  lub 10kV, a  po stronie 

NN mo¿e  byæ wykonana na  napiêcia  3x400V,  

3x500V  lub  3x1000V z  izolowanym  punktem  

neutralnym transformatora. 

   Stacja  Transformatorowa  przeznaczona 

jest do stosowania w zak³adach górniczych

w  wyrobiskach  niezagro¿onych wybuchem 

albo  niezagro¿onych  wybuchem  metanu

i  zaliczanych  do  klasy  „A”  zagro¿enia 

wybuchem  py³u  wêglowego.
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Wyposa¿enie podstawowe odp³ywu

Dane techniczne

Wyposa¿enie podstawowe odp³ywu

Dane techniczne

Iloœæ odp³ywów: od 1 do 5
Stycznik powietrzny lub pró¿niowy:  400A lub 200A
PrzekaŸnik termiczny lub MICOM P211

- odp³ywy dodatkowe                  
           24VAC  - 2A                  
           42VAC  - 5A                  
- pomiar obci¹¿enia stacji
- pomiar pr¹dów fazowych
- pomiar napiêæ miêdzyfazowych
- bezpieczniki po stronie GN
- ograniczniki  przepiêæ  po stronie  GN
- ograniczniki  przepiêæ  po stronie  DN

.
.
.

Stopieñ ochrony IP 54
Mo¿liwoœæ przewo¿enia w ³y¿ce ³adowarki
System ch³odzenia-p³aszczowy
- komora transformatora szczelna IP54
  bez wymiany powietrza
- obwód zewnêtrzny-bez filtrów

Wymiary zewnêtrzne:
szerokoœæ 3025 mm
wysokoœæ 1755 mm (800kVA i 1000kVA 1860mm) 
g³êbokoœæ 1610 mm
Waga:
630kVA       4300 kg + (1-5) x 110 kg
800kVA       4800 kg + (1-5) x 110 kg
1000kVA     6000 kg + (1-5) x 110 kg

ST-E-6/0,4              ST-E-10/0,4
ST-E-6/0,5               ST-E-10/0,5
ST-E-6/1                  ST-E-10/1

630kVA      800kVA    1000kVA
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