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      گازي گیرهايسوئیچ از برداري بهره و اندازي راه ، نصب ، حمل براي دستورالعمل این

RMU برند اب NBP این از اطمینان قابل و ایمن استفاده جهت .باشدمی                

  شرایطی در RMU گیرهايسوئیچ .الزامیست دستورالعمل این از استفاده گیرها سوئیچ

  و حمل عملیات کلیه .نشوند برده کار به ، است شده ذکر دستورالعمل این در آنچه از غیر

    و دارصالحیت افراد توسط بایستمی نگهداري و سرویس و برداريبهره و نصب

  گونههیچ شرکت این دستورالعمل این از پیروي عدم صورت در . شود انجام دیدهآموزش

.داشت نخواهد تجهیزات  آسیب خصوص در مسئولیتی

  

کنترل رسید -2-1

.کنترل شود Packing Listتجهیزات دریافت شده با   -

مشخصات روي پالك تجهیز با مشخصات سفارش داده شده اولیه کنترل شود  -

)1-2تصویر (  

 1 -2تصویر 



  زمان از روز دو تا حداکثر بایست می بندي بسته کردن باز زمان در تجهیز به آسیب هرگونه

شود اعالم فروشنده به تجهیزات دریافت

  تجهیز آن سریال شماره یا و سفارش شماره بایست می تجهیزات از کدام هر ِ آسیب صورت در - 

                                             . شود اعالم فروشنده به

  کردن انبار - 2- 2

  صورتی در .باشند می دارا را چوبی پالت به شدن پیچ قابلیت که داشته فلزي پایه تجهیزات این

  کاور یک توسط بایست می باشند داشته شدن انبار به نیاز کوتاهی مدت براي گیرها سوئیچ که

  در قرارگیري از .نگیرند قرار خورشید نور مستقیم معرض در همچنین و شوند پوشیده آب ضد

.)گراد سانتی درجه +60 باالي و -25 زیر ( .شود خودداري پایین خیلی یا باال دماهاي و باران

اخطارهاي روي بسته بندي محصول توجه شودبه 

.شود نگهداري شیمیایی عوامل و خاك و گرد بدون ، خشک محیطی در میبایست دستگاه این -
.گیرند قرار مناسب ساپورت با و افقی سطحی در بایستمی گیرهاسوئیچ -
. گیرند قرار مجاز غیر افراد دسترس از دور و بسته فضایی در بایست می گیرهاسوئیچ -



جاییجا به  -2-3

 توسط یا و شوند حمل لیفتراك توسط و شده محکم خود جاي در بایست می گیرهاسوئیچ

)3-2 تصویر( . شوند جابجا مطمئن جرثقیل

   3-2تصویر 

  RMUگیر هاياز سوئچبعضی وزن و ابعاد  -2-4

Approximate net Weight and dimension
KgH(mm)D(mm)V(mm)Type
1501335754325C
1501335754371V
3001335754696CV
45013357541021CCV
60013357541346CCCV
60013357541342CCVV



هامعرفی ماژول  -3

:هاي موجودانواع ماژول -3-1

سکسیونر قابل قطع زیر بار: Cماژول با حرف اختصاري   -

Cماژول با حرف اختصاري 

)دیژنکتور(کلید قدرت :  Vماژول با حرف اختصاري  -

Vماژول با حرف اختصاري 



گیرهاانواع سوئیچ -3-2

  متفاوتی هايآرایش و داده قرار هم کنار را موجود هايماژول توانمی مشتري سفارش به توجه با

C(T) روتین هايگیرسوئیچ از تعدادي مثال براي . نمود تولید را ,V(T) , CV, CCV  

CCV/E , CCVV, CCCV توانمی مشتري سفارش با مطابق آنها بر عالوه و باشندمی  

  .نمود تولید نیز دیگري هايآرایش

مشخصات فنی -4

Technical Data Unit

Module
C

Module
V

Load
switch

Vacuum
circuit

breaker

Disconnector 
and 

earthing switch
Rated Voltage kV 24

Rated frequency Hz 50
Rated current A 630 630

Rated breaking cable charging current A 20 -
Rated short circuit making current 

(peak) kA 50 40

Rated short circuit breaking current kA - 16 -
Rated short circuit breaking current kA 20 16
Rated short time withstand current

(main circuit) s 3 3

Rated short time withstand current
(ground loop) s 3 -

Rated short time power 
frequency withstand

voltage

Phase to
Phase

Phase to
earth

kV/1min 50

Open
contact kV/1min 50

Rated lighting impulse
withstand voltage

Phase to
Phase

Phase to
earth kV/1min

95

Open
contact 110

Mechanical life Times 5000
Mechanical life of earthing switch Times more than 2000

SF6 pressure in seal enclosure Mpa .04 -.045
SF6 annual leakage rate - less than %.02



نصب  -5
شوند ولی محل نصب  در فضاي آزاد و هم در فضاي بسته نصب میهم NBPگیرهاي سوئیچ

کمپکت  هاي پستهاي ساختمانی و یا ها ، بیشتر در فضاي بسته و داخل پستگیراین سوئیچ

.  باشد می و غیرفلزي فلزي

نصب در فضاي آزاد -5-1

موضوع  این ، تابلو در فضاي آزاد می بایست حتما در درخواست استفاده  ودر صورت نصب  -

. براي آن ساخته شود کاور مخصوص  اعالم شود ،  تا 

هاي ساختمانینصب در پست -5-2

گیر توسط پیچ و مهره در جاي خود محکم  بایست عمل شود و سوئیچمطابق با نقشه زیر می -

.شود

  ، باشد طرف دو هر یا و راست یا چپ سمت از آینده در گیرسوئیچ توسعه قصد که مواردي در

  .شود گرفته نظر در کوپلینگ عملیات براي گیرهاسوئیچ بین فضا مترمیلی 200 حداقل



 

گیر را به آن متصل  سوئیچو را تهیه توان یک نگهدارنده فلزي در بعضی از مواقع می

.نمود

نصب در پستهاي کمپکت فلزي -4-3

توسط پیچ و  کمپکت کف پست به بر روي یک نگهدارنده فلزي گیرها را توان این سوئیچمی  

.مهره متصل نمود 

درجه سانتیگراد و ماکزیمم رطوبت   55ي  محیط  داخلی بایست ماکزیمم درجهبراي نصب می( 

. )درصد باشد  90محیط 

اتصال کابل -6
که جهت باز  ) 5-1تصویر (گیر واقع شده گیر در جلو و پائین سوئیچمحفظه اتصال کابل به سوئیچ

الك گیرد زیرا یک اینترقرار (I)بایست  سکسیونر گراند در وضعیت وصل نمودن درب آن می 

.گرددمکانیکی در قسمت باالي درب وجود دارد که مانع باز شدن درب  می

گيرد  قرار  Iسکسيونر گراند بايد در وضعيت وصل 



بایست  آمپر می باشند لذا می 630هاي رزینی مجهز به بوشینگ  NBPهاي تمامی سلول

آمپر براي اتصال کابل به آنها استفاده   630 (Plug-In Terminations)چپقی ازسرکابلهاي

نمود

2-5تصویر 

هاي آموزش دیده انجام گردد بایست توسط تکنسیننصب سرکابل می

.و حتماً به نکات و دستورالعمل سر کابل انتخاب شده ، توجه شود

.قبل از ارت کردن ، از بی برق بودن خط ورودي اطمینان حاصل شود  

برگشته و به   ويحلقاز ترانس جریان  (a)بایست شیلد کابل مطابق با تصویر حتماً می: نکته 

.ي ارت وصل گرددشینه



ترانسفورماتور جریان حلقوي–7
گیرهاي  در  سوئیچ) اتصال کوتاه ، جریان زیاد و خطاي زمین ( گانه هاي سهبراي حفاظت

NBP  نیومریک هاي می توان ازانواع رلهSelf-power   استفاده نمود.

بایست ابتدا ترانسفورماتور  با توجه به نوع رله و قدرت ترانسفورماتور نصب شده در پست ، می

.نمود و قبل از اتصال کابل در جاي خود محکم  را انتخاب جریان حلقوي متناسب 

گیرهايسوئیچ NBP و رله به مجهز CT باشندمی مخصوص .  

اجزا و قسمتها -8
تصاویر به شما کمک خواهد     NBPگیرهاي  برند هاي مختلف سوئیچجهت آشنائی با قسمت-

.نمود تا قسمت هاي مختلف را شناخته تا بتوانید بهتر با نحوه عملکرد آنها آشنا شوید

گازنشانگر فشار  -1

ولتاژگر نشان -2

سکسیونرنشانگر وضعیت  -3

نشانگر وضعیت سکسیونر گراند -4

شستی قطع و وصل دیژکنتور -5

رله ثانویه-6

نشانگر وضعیت دژنکتور  -7

سکسیونرنشانگر وضعیت  -8

نشانگر وضعیت سکسیونر گراند -9

پوشش استانداراد فضاي کابلها -10

1

2

3
4 5

6

7

8

9

10



8-2تصویر 8-1تصویر 

8-4تصویر 8-3تصویر 

بهره برداري   -9

بایست توسط افراد آموزش دیده انجام شود زیرا آموزش نامناسب  گیر ها میبهره برداري از سوئیچ
گیر شده و خرابی دستگاه و  برداري غلط از سوئیچمسئول باعث بهرهگیري از افراد غیرو بهره

را در بر خواهد داشت  بینیحوادث غیر قابل پیش

.  خواندن این دستورالعمل نافی آموزش هاي عملی استفاده از این دستگاه نمی باشد : نکته 

و پس  ) 8-1تصویر (گیر استفاده شود مخصوص همراه سوئیچ) اهرم ( براي قطع و وصل از دسته 
اپراتور ، براي قطع یا وصل  ) . 8-2تصویر (از استفاده حتماً به طور کامل در جاي خود قرار گیرد 

نسبت به افق را داشته باشد تا با کمترین   45روبروي دستگاه قرار گرفته و دسته مذکور زاویه 
. انرژي نسبت به قطع و یا وصل اقدام شود  

براي قطع و وصل  ) 8-3تصویر (اهرم یک آچار دوکاره می باشد که سمت شش ضلعی آن این 
براي شارژ فنر دیژنکتور مورد استفاده قرار می  ) 8-4تصویر (سکسیونر بوده و سمت شیاردار آن 

. گیرد 



) بار زیر قطع قابل سکسیونر ( C ماژول از برداري بهره -9-1

وصل

.  از بسته بودن پیچ درهاي محفظه کابل مطمئن شوید -1

.باز کنیدرا  EARTHING SWITCH CLOSEقفل  -2

)5-8در تصویر Aقسمت (

هاي ساعت بچرخانید  تا کلید از وارد کنید و در جهت خالف عقربهB اهرم را در قسمت  -3

)از وضعیت یک به وضعیت صفر . ( حالت ارت خارج شود

)8-5تصویر در Cقسمت .(را باز کنیدSWITCH OPENقفل  -4

وارد کرده و در جهت عقربه هاي ساعت  بچرخانید تا سکسیونر وصل  Dاهرم را در قسمت  -5

)از وضعیت صفر به وضعیت یک. ( شود

B

A

C

D

5-8تصویر 



ماژول در Cتصویر( . شودمی استفاده اهرم گوش 6  سمت از a (

aتصویر 

  حتماً نمود مکانیزم وارد نتوان را اهرم و باشد نرفته کنار اینترالك پرده کهصورتی در :نکته

  را پرده رفتن کنار اجازه مربوطه مکانیکی اینترالك زیرا نمائید کنترل را گراند سکسیونر وضعیت

  و وصل یا و قطع وضعیت دیدن براي . )8- 6 تصویر( نمود مکانیزم وارد را اهرم توان نمی و نداده

  روي بر متحرك و ثابت خطی تک شماي از تجهیزات صحیح عملکرد از اطمینان حصول

. شود استفاده گیرسوئیچ

به علت وصل بودن سکسيونر گراند پرده اينرتالک کنار نرفته است 

8-6تصویر 

8-7تصویر 

که  . گر ولتاژ خازنی است هاي خروجی هر ماژول مجهز به نشانبوشینگ  
.  گر مربوطه روشن خواهد بوددر صورت برقرار بودن بوشینگ نشان

)8-7تصویر (



قطع  

SWITCH  قفل  - 1 CLOSE  قسمت( .کنید باز را C5-8 تصویر در(

    ساعت هايعقربه جهت خالف  در و کرده وارد )5- 8 تصویر(D قسمت در را اهرم -   2

  )صفر وضعیت به یک وضعیت از ( .شود  قطع سکسیونر تا بچرخانید

گیر از قطع کلید باالدست ِ کابل ِ  صورت نیاز به گراند نمودن سوئیچدر 

به ماژول اطمینان حاصل نمائید و سپس اقدام به گراند نمودن  متصل 

  .نمائیدگراند سکسیونر 

هاي ساعت  بچرخانید تا سکسیونر گراند    وارد کرده و در جهت عقربهBرا در قسمت اهرم  -3

)5-8تصویر ) (از وضعیت صفر به وضعیت یک. (وصل شود

ي  ورود  باشد صفحه اینترالك دریچهزیر بار ، وصل در صورتیکه سکسیونر قابل قطع : یادآوري

)8-6تصویر . (نخواهد داد را گراند ، اجازه ورود اهرم به داخل دریچه به مکانیزم سکسیونر اهرم 

A

C

5-8تصویر 

B

D



)دیژنکتور خالء (  Vبهره برداري از ماژول  -9-2

Energy( شارژي صورت به دژنکتور عملکرد مکانیزم stored( و قطع انجام براي و باشدمی  

.گردد شارژ مربوطه فنر ابتدا بایستمی وصل

   وصل
. شوید مطمئن کابل محفظه درهاي پیچ بودن بسته از - 1
EARTHING قفل- 2 SWITCH CLOSE کنید باز را.
)2-8 تصویر درA قسمت(  

هاي ساعت بچرخانید تا کلید از  وارد کنید و در جهت خالف عقربهBرا در قسمت اهرم  -3

)2-8در تصویر Bقسمت . (حالت ارت خارج شود

)2-8در تصویر Cقسمت . (باز کنیدرا  SWITCH OPENقفل  -

بچرخانید تا  Iهاي ساعت به سمت وارد کرده و در جهت عقربهDاهرم را در قسمت  -5

)2-8تصویر . (سکسیونر وصل شود

هاي ساعت بچرخانید تا فنر مکانیزم شارژ  وارد کرده و در جهت عقربهEاهرم رادر قسمت  -6

)2-8تصویر . (شود

2-8تصویر 

F

E

D
C

B

A



- نمی را  دیژنکتور فنر شارژ اجازه مکانیکی اینترالك نباشد وصل  سکسیونر کهصورتی در :نکته

دهد

. .نمایید وصل را دژنکتور کلید میتوانید )F(سبز دکمه  دادن فشار توسط -7

میشود و می توان پس از وصل  قطع و وصل شارژ در ضمن فنر دژنکتور جهت یک عملیات  -
.دکمه قرمزدژنکتور را قطع نمودتوسط 

قطع

)2-8تصویر (شاسی قرمز را فشار دهید   -1

قرار داده و از حالت یک به سمت حالت صفر بچرخانید تا سکسیونر    Dاهرم را در قسمت  -2

)2-8تصویر ( قطع شده و مدار باز گردد

در صورت نیاز به گراند نمودن ، ابتدا از بی برق بودن کابل متصل به ماژول اطمینان حاصل   -3

.نماید

مجهز به نشان دهنده خازنی ولتاژ می باشد که در صورتیکه کابل متصل به آن  Vماژول  -4

)8-7تصویر (برقدار باشد نشان دهنده مذکور روشن خواهد شد  

2-8تصویر 

F

E

D

C

B
A



 در ماژول V  تصویر . (شود استفاده میاهرم شیاردار از سمتb (

bتصویر 

داد نخواهد را D قسمت به اهرم ورود اجازه اینترالك پرده نباشد قطع بریکر صورتیکه در :نکته

SF6فشار گاز  -

و داراي یک  بوده درجه سانتیگراد  20بار در دماي  NBP   ،1.4هايفشار گاز نرمال در ماژول

)cتصویر (نشاندهنده وضعیت گاز می باشد 

که  ي مطلوب بودن فشار گاز و در صورتیناحیه سبز باشد نشانهعقربه نشانگر در در صورتیکه  -  

.باشدناحیه قرمز باشد نشانه وضعیت خطر و کاهش فشار گاز مینشانگر در عقربه 

cتصویر 

در صورتی که عقربه ي نشانگر در ناحیه قرمز باشد هرگز اقدام به قطع و  
.  یا وصل سکسیونرها و دژنکتور ننمائید 


