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Wstęp /

Bezpieczeństwo /

Solidna konstrukcja /

.

Wyposażenie /

Katalog przedstawia aktualny program produkcji stacji transformatorowych oferowanych przez grupę Ormazabal. Nowoczesność
oferowanych rozwiązań wynika z zastosowania najnowszych technologii oraz dostosowania się do wymagań Zakładów Energetycznych i
innych odbiorców. O wysokiej jakości naszych wyrobów świadczy uzyskany przez nas certyfikat ISO 9001:2000.
Produkujemy stacje w dwóch podstawowych typach:
- typ BEK z obsługą wewnętrzną (dla sieci do 30 kV i mocy transformatora do 1600 kVAlub 2 x 1600 kVA) - z korytarzem obsługi
- typ NZ z obsługą zewnętrzną (dla sieci do 20kV i mocy transformatora 630kVA) tzw. kompaktowe. Na życzenie możemy wykonać stacje
z obsługą od zewnątrz z dwoma transformatorami do 630kVA każdy.

, a w tym w zakresie Oznacza to, że konstrukcja stacji
zapewnia bezpieczeństwo osób postronnych (np. przechodniów) znajdujących się w jej pobliżu w czasie wystąpienia stanów zakłóceniowych,
jakim jest zwarcie łukowe. W stacjach z obsługą z zewnątrz typu NZ zapewnione jest również bezpieczeństwo obsługi przy drzwiach
otwartych. Rozprężenie gazów powstałych w czasie trwania zwarcia w stacjach NZ odbywa się w metalowej chłodnicy gazów umieszczonej
pod rozdzielnicą SN, a w stacjach BEK przez nieznaczne (kilkucentymetrowe) uniesienie dachu. Po zmniejszeniu się ciśnienia w stacji BEK
dach opada na swoje normalne położenie dzięki odpowiednim prowadnicom. Potwierdzone jest to badaniami niezależnych instytutów
zgodnymi z wytycznymi normy IEC 1330, jak również niemieckich instytutów IPH oraz PEHLA. Stacje posiadają również atesty Instytutu
Energetyki w Warszawie i Aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej. Zdjęcia zamieszczone poniżej przedstawiają stacje NZ i BEK w trakcie badań.

Wszystkie stacje wykonane są z żelbetonu B 45, co zapewnia bardzo dużą wytrzymałość i trwałość, a także zapobiega powstawaniu zjawiska
rosy Konstrukcja stacji sprawia, że nie ma konieczności wykonywania fundamentów pod stację (oszczędność czasu i kosztów). Elementy
stacji przewidziane do umieszczenia na stałe w ziemi wykonane są taki sposób, że zapewniona jest wodo- i olejo-szczelność w obu
kierunkach.

Wszystkie elementy zbrojenia oraz elementy metalowe nie będące pod napięciem podłączone są do wspólnej szyny wyrównawczej
potencjału, która z kolei ma połączenie z uziemieniem zewnętrznym stacji.
- Instalacja oświetlenia stacji wykonana jest w rurkach izolacyjnych umieszczonych w betonie.
- Stacje zostały standardowo zaprojektowane dla transformatorów o mocy do 630 kVA, zaś w stacjach BEK o szerokościach 300 cm możliwe
jest umieszczenie dwóch transformatorów po 1600 kVA każdy. Projektujemy i wykonujemy także budynki dla transformatorów dużych mocy
do 2000 kVA. Na życzenie klienta możliwe jest wyposażenie stacji w transformator(y) żywiczny(e) po uprzedniej konsultacji z producentem
stacji. Celem zapewnienia większego bezpieczeństwa obsługi do podłączenia aparatury preferujemy połączenia izolowanymi

Stacje spełniają najnowsze wymagania norm Unii Europejskiej łukoochronności.

Preface

Safety:

Solid structure:

Internal equipment:

The catalogue presents current offer of transformer substations manufactured by Ormazabal Group. The solutions are based on the most
novel technology and flexibility in terms of housing dimensions and constructional details of equipment with purpose to customize the products
and fully meet customer's requirements. ISO 9001:2000 certificate is a proof of our concern about the quality of offered products.
Ormazabal Group substations are divided into two types:
- BEK type inside serviced, equipped with 1 or 2 transformers (up to 1600 kVAeach); application: up to 30 kV networks
- NZ type outside serviced, equipped with 1 transformer (up to 630 kVA); application: up to 20 kV networks. On request an outside serviced
substation with two transformers (up to 630 kVA) is available .

. It means that their structure ensures full safety for both servicemen and
by-passers in case of fault arching. Outside serviced substations (NZ) ensure also safe maintenance while doors are open. In NZ substations
vent for gases expanding during the fault is given through metal made gas cooler located under MV switchgear while in BEK substations
through slit made after its roof going upwards (several cm) during the failure. After the internal pressure decreases the roof goes down to the
normal position due to guide bolts. These tests have been proved by independent research institutes according to IEC 1330 standard as well as
requirements of German institutes: IPH and PEHLA. Substations have been certified by Warsaw located “Instytut Energetyki” and approved by
“Instytut Techniki Budowlanej”. Pictures below show NZ and BEK substations during tests.

Housings are made of B 45 reinforced concrete, which ensures high durability and protects the housing from dew-fall. Due to the special
housing structure no extra foundation is needed (cost-effective and time-saving solution). Underground part of the housing is water and oil-
proof.

Substations are compliant with EU regulations regarding arc protection

Stacje transformatorowe Informacje ogólne
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kablami miedzianymi z zastosowaniem głowic konektorowych i klem z osłonami izolacyjnymi.

Misy olejowe przedziałów transformatorowych mogą pomieścić 100 % zawartości oleju z transformatorów. Do produkcji stacji używa się
wyłącznie materiałów i surowców podlegających powtórnemu przetworzeniu i przyjaznych środowisku. Wszystkie materiały wykorzystywane
w procesie produkcyjnym posiadająAtesty Państwowego Zakładu Higieny.

W roku 2003 zostały opracowane „Oceny w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego” dla stacji z obsługą zewnętrzną typu
NZ, jak i dla stacji z obsługą wewnętrzną typu BEK. Zgodnie z w/w ocenami zewnętrzne ściany pełne oraz stropy produkowanych przez nas
stacji posiadają 120-minutową odporność ogniową (REI 120). Ściana stacji transformatorowej spełnia wymagania oddzielenia pożarowego
jeśli jest pełna, bądź posiada otwory (wentylacyjne) o powierzchni nie większej niż 15% powierzchni ściany, zabezpieczone odpowiednimi
klapami przeciwpożarowymi. Wysoka odporność ogniowa ścian umożliwia ustawienie stacji ścianą pełną w granicy działki (dostawienie do
istniejącego budynku, którego ściana „graniczna” spełnia wymagania ściany oddzielenia pożarowego). Poniżej przedstawione zostały
przykładowe odległości minimalne stacji od sąsiadującej ściany lub ganicy działki.

Ochrona środowiska naturalnego /

Odporność ogniowa /

- All metal elements of the reinforcement and other that are not live are connected to the potential levelling system combined with external
earthing.
- Lighting system is installed in piping made in housing's concrete walls.
- Substations are designed for 630 kVA transformer as standard; exceptions are: BEK 300 cm wide (2 x transformers of up to 1600 kVA)
and specially designed housings for transformers of up to 2000 kVA. Cast resin transformers can be applied on request after consulting
producer of substations. In order to ensure safety for servicemen and the surroundings copper cables and high quality accessory (elbow
connectors and clamps with isolating covers) is preferred to make cable connections.

Oil pans in transformer compartments are designed to contain 100% of the transformer oil. Substations are made from recyclable and
environment friendly materials that have been certified by “Państwowy Zakład Higieny”.

It has been proved by due authorities that walls without openings and roofs of Ormazabal Group substations have 120 minutes fire resistance
(REI 120 standard). It allows to locate the substation directly along the border of the ground parcel. Below there are different examples of
minimum distances between the housing and neighbouring building or border of ground parcel.

Environment protection:

Fire resistance:

Kolorem czerwonym zaznaczono ściany pełne.
Kolorem różowym zaznaczono ściany z otworami spełniające wymagania oddzielenia przeciwpożarowego.

Atesty Stacje transformatorowe
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Estetyka wykonania /
Stacje są architektonicznie dopasowane do swego przyszłego otoczenia, co jest możliwe dzięki różnorodnym formom i kolorystyce elewacji
zewnętrznej np. tynk mineralny, cegła klinkierowa, imitacja muru pruskiego itp., jak i różnym rodzajom dachów np. dach płaski, dach dwu- lub
czterospadowy. Standardowe zestawienia kolorów obrazują rysunki poniżej (inna kolorystyka dostępna na życzenie klienta).

Nice appearance:

Substations can be easily adjusted to the surroundings in terms of their appearance due to diverse façade finishing possibilities (plaster work,
clinker brick, post and pan). There is also wide selection of roofs available (flat / ridge / hip roof). Standard colours are shown below (other
colours available on request).

Przykłady zastosowanej kolorystyki / Examples of applied colours

Elewacja
RAL 1013

Elewacja
RAL 9003

Elewacja
RAL 7032

Drzwi, Dach, Rynna
w kolorze elewacji

Drzwi, Dach, Rynna
RAL 8014

Drzwi, Dach, Rynna
RAL 3003

Drzwi, Dach, Rynna
RAL 5005

Drzwi, Dach, Rynna
RAL 6016

Stacje transformatorowe Informacje ogólne
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TECHNOLOGIANZ /

Zastosowanie /

Budowa /

Stacje transformatorowe z obsługą zewnętrzną typu NZ przystosowane są do pracy w kablowej i napowietrznej sieci rozdzielczej zarówno
energetyki zawodowej, jak i przemysłowej. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom są doskonałym rozwiązaniem na osiedlach mieszkaniowych,
w pobliżu ciągów pieszych, dróg, jak również w miejscach trudnodostępnych, gdzie niemożliwa jest praca ciężkiego sprzętu.

Obudowę stacji transformatorowych typu NZ stanowi monolityczny, żelbetowy korpus zapewniający wodo i olejo-szczelność oraz żelbetowy
dach. Korpus posiada trzy (przedzielone niskimi ściankami) części funkcjonalne: przedział rozdzielnicy SN, przedział rozdzielnicy nn i komorę
transformatora. Dach przykręcony jest do ścian korpusu stacji poprzez profile nad drzwiami oraz kątowniki. Do obsługi poszczególnych
przedziałów stacji przewidziano oddzielne drzwi wyposażone w kratki wentylacyjne zapewniające chłodzenie urządzeń i wentylację
pomieszczenia stacji. Elementy te wykonane są z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej lub z aluminium i lakierowane proszkowo w
określonym przez zamawiającego kolorze. Dolna część komory transformatora pomalowana jest olejoodporną farbą i tworzy szczelną misę
olejową zdolną pomieścić 100% oleju z transformatora, uniemożliwiając zanieczyszczenie wód gruntowych i gleby w wypadku uszkodzenia
transformatora. Wprowadzenie kabli SN do stacji odbywa się przez szczelne przepusty kablowe umiejscowione w dolnej części korpusu pod
rozdzielnicą SN (patrz strona 34). Wyprowadzenie kabli nn odbywa się przez otwór w dolnej części korpusu. Uziemienie zewnętrzne
przeprowadzane jest przez ściany budynku poprzez śrubowe przepusty uziemiające (patrz str. 34). W celu kontrolowanego rozprężania
gazów powstałych w wypadku zwarcia w rozdzielnicy SN w ściance pod rozdzielnicą zainstalowano metalową kratę chłodzącą.

NZ TECHNOLOGY

Application

Structure

NZ outside serviced substations are designed for cable and overhead networks utilized by power distribution companies or industry. Due to
small dimensions NZ substation is an excellent solution for places like housing estates or hard-to-reach localizations not available for heavy
construction equipment.

Housing of NZ substation consists of main body and roof - both of them made of reinforced concrete. Main body is divided by low partitions into
three functional compartments containing: MV switchgear, LV switch panel and transformer. The roof is screwed to the main body through
profiles installed above doors and angle plates. Each compartment has an individual door with ventilation grates enforcing internal equipment
cooling and proper ventilation of the substation. These elements are made of hot galvanized steel sheet or aluminium and are powder
varnished in requested colour. Bottom part of transformer compartment is an oil pan covered with oil-proof paint preventing leakage and
environment pollution in case of transformer failure. MV cables are led into the housing through sealed cable channels located under the MV
switchgear (see page 34). LV cables are led through the opening in the bottom part of the main body of the substation. External earthing is led
through walls of the housing by means of water and gas-tight channels for earthing (see page 34). A cooling grate made of metal is installed in
the panel under the MV switchgear in order to ensure controlled expansion of explosion gases in case of fault in MV section.

Zawiesia korpusu
Lifting loops for main body

Zawiesia korpusu
Lifting loops for main body

Zawiesia dachu
Lifting loops for roof

Stacje transformatorowe Technologia NZ
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Wyposażenie /

Transport i posadowienie /

Wykonania dachów /

Stacje transformatorowe typu NZ zaprojektowano do wyposażenia w olejowy hermetyczny transformator o mocy do 630kVA, rozdzielnicę SN
w izolacji SF lub opcjonalnie w izolacji powietrznej oraz rozdzielnicę nn. Wielkość stacji uzależniona jest od warunków technicznych i potrzeb
energetycznych klienta. Wymiana urządzeń odbywa się przy pomocy dźwigu po zdjęciu dachu.

Ze względu na swoje małe wymiary stacje typu NZ transportowane są do miejsca przeznaczenia w stanie gotowym do posadowienia. W celu
zabezpieczenia ładunku w czasie transportu stacja powinna być przymocowana do naczepy pasami. W ramach przygotowań do
posadowienia stacji typu NZ należy wykonać wykop o głębokości 900mm, a długości i szerokości o 1000mm większej od wymiarów stacji.
Następnie należy ułożyć podsypkę żwirową o grubości ok. 100mm lub zgodnie z wymaganiami lokalnymi. Zalecana grubość ziarna wynosi 16-
32 mm. Należy pamiętać o odpowiednim wypoziomowaniu podsypki przed posadowieniem stacji. Posadowienie stacji NZ (korpus z dachem)
odbywa się przy pomocy dźwigu o nośności co najmniej dwukrotnie większej od całkowitej masy stacji. Kotwy zawiesi transportowych znajdują
się w dolnej części korpusu poniżej wysokości zagłębienia.

W celu dostosowania wyglądu stacji do otoczenia oferujemy różne warianty dachów stacji. Standardowo stacja przykryta jest dachem
czterospadowym niskim wykonanym z jednego elementu betonowego, który pomalowany jest farbą wodoodporną. W przypadku dachu
dwuspadowego lub czterospadowego na płycie betonowej zabudowana jest konstrukcja dachu spadzistego i pokryta w zależności od
wymagań klienta gontem bitumicznym, dachówką ceramiczną lub blachodachówką.

6

Internal equipment

Transport and foundation

Roofs

NZ substations are designed to contain 630 kVA oil transformer, SF or air insulated MV switchgear as an option and an openwork LV switch
panel. Dimensions of the housing depend on technical requirements and power requested by the customer. Replacement of the internal
equipment is made by means of a crane after removal of the roof.

Due to small dimensions NZ substations are transported to destination in one piece, ready for foundation. In order to ensure safety of the load
the housing should be fastened to the semitrailer with belts during transportation. A 900mm deep foundation trench of width and length 1000mm
bigger than dimensions of housing has to be made prior to foundation of NZ substation. The foundation trench should be filled with 100mm
deep and properly leveled gravel bedding (recommended gravel thickness should range between 16 and 32 mm). Foundation of the substation
should be made by means of a crane of load capacity at least twice as big as the total weight of the substation.Anchor ties for lifting loops of the
main body are located in the underground section of the housing.

In order to adjust substations appearance to the surrounding various types of roofs are offered. Standard roof is a low hip roof made of a
concrete slab covered with waterproof paint. In case of a ridge or hip roof the slab is topped with a roof construction covered with bituminous
shingle, ceramic tiles, metal tiles or other requested material.

6

Dach czterospadowy niski; kąt nachylenia: 1°

Dach dwuspadowy; kąt nachylenia: 27°

Dach czterospadowy; kąt nachylenia: 27°

Low hip roof; gradient: 1°

Ridge roof; gradient: 27°

Hip roof; gradient: 27°

Technologia NZ Stacje transformatorowe
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Stacja transformatorowa

NZ 173/283
obsługa z zewnątrz / outside serviced

rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear6 6

Dane budynku stacji / Technical data of housing

Wyposażenie / Internal equipment

Szerokość zewnętrzna /
Długość zewnętrzna /
Wysokość całkowita /
Wysokość nad powierzchnią gruntu /
Głębokość wkopania /
Masa obudowy /
W tym masa dachu /

Width
Length
Height total

Height above ground
Depth

Weight of complete housing
Roof weight

Rozdzielnica SN /
Rozdzielnica nn /
Transformator /

MV switchgear
LV switch panel

Transformer

Kolorem niebieskim zaznaczone zostały rozwiązania opcjonalne.
Optional equipment in blue.

1730 mm
2830 mm
2415 mm
1615 mm
800 mm
6,9 t
1,5 t

3 pola
max.16pól
max. 630 kVA

CGMCosmos
RTS-z
olejowy / oil type

630A, 16kA/1s
1 2 3

630A, 16kA/1s
1 2 3

Stacje transformatorowe NZ173/283

8



Szerokość zewnętrzna /
Długość zewnętrzna /
Wysokość całkowita /
Wysokość nad powierzchnią gruntu /
Głębokość wkopania /
Masa obudowy /
W tym masa dachu /

Width
Length
Height total

Height above ground
Depth

Weight of complete housing
Roof weight

Rozdzielnica SN /
Rozdzielnica nn /
Transformator /

MV switchgear
LV switch panel

Transformer

* wyposażenie wersji dwudrzwiowej / * equipment of two-doors option

Dane budynku stacji / Technical data of housing

Wyposażenie / Internal equipment

Stacja transformatorowa

NZ 210/240
obsługa z zewnątrz / outside serviced

rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear6 6

Kolorem niebieskim zaznaczone zostały rozwiązania opcjonalne.
Optional equipment in blue.

Wariant / Option II

Wariant / Option I
Rozwiązania alternatywne /

Alternative solutions:

Wariant / Option III

2100 mm
2400 mm
2400 mm
1600 mm
800 mm
7,2 t
1,7 t

CGMCosmos
RTS-z
olejowy / oil type

4(3*) pola
16(8*)pól
max. 630 kVA

630A, 16kA/1s
1 2 3 4

630A, 16kA/1s
1 2 3 4

NZ 210/240 Stacje transformatorowe
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Stacja transformatorowa

NZ 210/290
obsługa z zewnątrz / outside serviced

rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear6 6

Szerokość zewnętrzna /
Długość zewnętrzna /
Wysokość całkowita /
Wysokość nad powierzchnią gruntu /
Głębokość wkopania /
Masa obudowy /
W tym masa dachu /

Width
Length
Height total

Height above ground
Depth

Weight of complete housing
Roof weight

Rozdzielnica SN /
Rozdzielnica nn /
Transformator /

MV switchgear
LV switch panel

Transformer

Dane budynku stacji / Technical data of housing

Dane budynku stacji / Technical data of housing

* wyposażenie wariantu IIIb /
** wyposażenie wariantu IIIa /

option IIIb
option IIIa

Kolorem niebieskim zaznaczone zostały rozwiązania opcjonalne.
Optional equipment in blue.

Wariant /

Wariant / Option I
Rozwiązania alternatywne /

Alternative solutions:

Wariant / Option IIIa

Wariant / Option IIIb

CGMCosmos
RTS-zmax.
olejowy / oil type

4(3*) pola
16(13*)(9**) pól
max. 630 kVA

2100 mm
2900 mm
2400 mm
1600 mm
800 mm
7,2 t
1,7 t

630A, 16kA/1s
1 2 3 4

630A, 16kA/1s
1 2 3 4

Stacje transformatorowe NZ 210/290
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Stacja transformatorowa

SBS
obsługa z zewnątrz / outside serviced

SBS 40...160/15 jest wolnostojącą stacją transformatorową
SN/nn przystosowaną do obsługi z zewnątrz. Stanowi doskonałą,
estetyczną alternatywę dla stacji słupowej, zapewniając
jednocześnie bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska naturalnego.
Stacja przystosowana jest do pracy w kablowej, jak i napowietrznej
sieci elektroenergetycznej SN.
Wyposażenie elektryczne stanowi transformator olejowy o mocy
max. 160kVA oraz rozdzielnica nn. Zabezpieczenie transformatora
zrealizowane jest po stronie SN przy pomocy bezpieczników
zabudowanych w jego konstrukcji. Doprowadzenie zasilania oraz
wyjście obwodów odbiorczych odbywa się przez szczelne przepusty
umieszczone w dolnej części budynku. Kable SN podłączone są do
transformatora przy pomocy kątowych głowic konektorowych. Do
obsługi transformatora i rozdzielnicy nn przewidziano oddzielne
drzwi umieszczone od przodu (dla transformatora) i w lewej ścianie
stacji (dla rozdzielnicy nn). Dzięki zabudowaniu bezpieczników nie
jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie po stronie SN. Aby
zapewnić możliwość bezpiecznych czynności konserwacyjnych i
naprawczych stację należy zasilić z odłącznika lub rozłącznika np.
słupowego.

SBS 40...160/15 - a detached, outside serviced MV/LV transformer
substation is designed for both cable and overhead MV networks.
With its design ensuring full safety for servicemen and environment
as well as smart appearance it poses a competitive alternative for
pole-mounted solutions.

SBS 40...160/15 is equipped with max. 160 kVA oil type
transformer and low voltage switch panel. The transformer is
protected with built-in MV fuses. Incoming and outgoing cables enter
the housing from the bottom through watertight channels. Medium
voltage cables are connected with the transformer by means of elbow
connectors. There are two separate doors giving access to
transformer and LV switch panel respectively. Due to internal MV
fuses there is no need for additional protection in MV section. In order
to enable safe and easy servicing the substation should be fed from
disconnector or load break switch (pole mounted type for example).

Szerokość zewnętrzna /
Długość zewnętrzna /
Wysokość całkowita /
Wysokość nad powierzchnią gruntu /
Głębokość wkopania /
Masa obudowy /
W tym masa dachu /

Width
Length
Height total

Height above ground
Depth

Weight of complete housing
Roof weight

Dane budynku stacji / Technical data of housing

Rozdzielnica SN /
Rozdzielnica nn /
Transformator /

MV switchgear
LV switch panel

Transformer

Wyposażenie / Internal equipment

Kolorem niebieskim zaznaczone zostały rozwiązania opcjonalne.
Optional equipment in blue.

1100 mm
1730 mm
2415 mm
1615 mm
800 mm
3,2 t
0,7 t

-
szkieletowa /
olejowy /

openwork
oil type

-
max. 5pól
max. 160 kVA

1 2 3

SBS Stacje transformatorowe
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Węzły sieciowe SN
MV switching stations

Szerokość zewnętrzna /
Długość zewnętrzna /
Wysokość całkowita /
Wys. nad powierzchnią gruntu /
Głębokość wkopania /
Masa obudowy /
W tym masa dachu /
Wyposażenie /

Width
Length
Height total

Height above ground
Depth

Weight of complete enclosure
Roof weight

Internal equipment

650 mm
1730 mm
2415 mm
1615 mm
800 mm

2,4 t
0,45 t

Złącze konektorowe SN/

1100 mm
1730 mm
2415 mm
1615 mm
800 mm

3,2 t
0,7 t

CGMCosmos6 (3 pola / )functions

1170 mm
2100 mm
2400 mm
1600 mm
800 mm

4 t
0,9 t

CGMCosmos6 (4 pola / )functions

Dane techniczne / Technical data: NZ 65/173 NZ 110/173 NZ 117/210

MV deadbreak connector

630A, 16kA/1s
1 2 3

630A, 16kA/1s
1 2 3

630A, 16kA/1s
1 2 3 4

630A, 16kA/1s
1 2 3 4

Stacje transformatorowe Węzły sieciowe SN
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Stacje transformatorowe
z obsługą wewnętrzną
Technologia BEK

Inside serviced
transformer substations
BEK technology

Technologia BEK Stacje transformatorowe
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TECHNOLOGIABEK /

Zastosowanie /

Budowa /

Stacje transformatorowe z obsługą wewnętrzną (z korytarzem obsługi) typu BEK przystosowane są do pracy w kablowej i napowietrznej sieci
rozdzielczej zarówno energetyki zawodowej, jak i przemysłowej. Dzięki specyficznej konstrukcji możliwe jest zaprojektowanie niemal
dowolnego wariantu stacji. Wielkość stacji oraz rozmieszczenie urządzeń uzależnione jest jedynie od ich ilości i typu, dzięki czemu stacje BEK
doskonale wpisują się w wymagania stawiane na terenach osiedli mieszkaniowych, jak i zakładów przemysłowych, które charakteryzują się
większym zapotrzebowaniem na energię i często koniecznością stosowania skomplikowanych układów automatyki. W dalszej części
katalogu znajdują się najbardziej typowe rozwiązania stacji transformatorowych typu BEK, które jednak nie stanowią całości rozwiązań jakie
oferujemy.

Stacje typu BEK posiadają budowę elementową, co oznacza, że obudowa stacji składa się z trzech wykonywanych oddzielnie, a następnie
składanych ze sobą elementów: szczelnej, monolitycznej piwnicy kablowej, korpusu oraz dachu. Typowa stacja transformatorowa składa się z
pomieszczenia rozdzielnic SN i nn oraz komory transformatora. Dodatkowo pomieszczenie rozdzielnic może być wydzielone w przypadku
kilku użytkowników stacji umożliwiając dostęp tylko osobom do tego upoważnionym. Dach (w przeciwieństwie do stacji NZ) nie jest na stałe
skręcony ze ścianami. Rozwiązanie takie umożliwia jego nieznaczne uniesienie w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych skutkujących
wzrostem ciśnienia wewnątrz stacji. Do obsługi poszczególnych części stacji przewidziano oddzielne drzwi. Dostęp do piwnicy kablowej
możliwy jest dzięki włazowi umieszczonemu w podłodze. Chłodzenie urządzeń oraz wentylacja pomieszczeń stacji możliwa jest dzięki
kratkom wentylacyjnym umieszczonym w drzwiach i ścianach stacji, a także odpowiednio zabezpieczonej szczelinie pomiędzy ścianami a
dachem. Drzwi i kratki wykonane są z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej lub z aluminium i lakierowane proszkowo w określonym przez
zamawiającego kolorze. Ściany ze stropem podłogi ustawione są na piwnicy kablowej, w której pod transformatorem wydzielono szczelną
misę olejową zdolną pomieścić 100% oleju z transformatora w wypadku jego uszkodzenia. W piwnicy kablowej znajdują się również szczelne
przepusty kablowe umożliwiające przeprowadzenie kabli SN i nn jak również przewodów uziemiających (patrz str. 34).

BEK TECHNOLOGY

Application

Structure

Inside serviced BEK substations are designed for cable and overhead networks utilized by power distribution companies and industry. Due to
its specific structure it is possible to design wide variety of versions. Size of substation and arrangement of internal devices depends on their
number and type. Therefore BEK substations are excellent for housing estates and industry where more power is needed and complicated
power supply redundancy systems are applied. Further on in this catalogue there are the most typical solutions of the offered BEK transformer
substations. However they do not include all the possibilities that can be designed and manufactured.

Housing of BEK substation consists of three elements: water and gas-tight cable cellar, main body and roof. Typical substation is divided into
compartments for MV switchgear, LV switch panel and transformer.Additionally MV compartment can be partitioned in case more than one customer
should have access to MV section. Roof of BEK substation is not screwed to walls which allows it to go slightly up when high gas pressure inside

Zawiesia korpusu
Lifting loops for main body

Bolce stabilizujące
Leading bolts

Zawiesia piwnicy
Lifting loops for cable cellar

Zawiesia piwnicy
Lifting loops for cable cellar

Bolce stabilizujące
Leading bolts

Zawiesia korpusu
Lifting loops for main body

Zawiesia dachu
Lifting loops for roof

Stacje transformatorowe Technologia BEK
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housing during failure occurs. Each compartment has an individual door. Hatch in the floor facilitates access to the cable cellar. Electrical
equipment cooling and ventilation of the substation is made by means of ventilation grates placed in doors and walls of the housing as well as
through a special slit between walls and the roof. Doors and grates are made of hot galvanized steel sheet or aluminium and are powder
varnished in requested colour. Walls and floor are mounted upon cable cellar which contains an oil pan located under the transformer
compartment. The pan is oil-proof and capable of containing all oil contents of the transformer should it fail. Water and gas-tight cable channels
enable MV and LV cables as well as earthing to be led inside housing of the substation (see page 34).

BEK substations are designed to contain 630 kVA transformer, SF or air insulated MV switchgear and an openwork LV switch panel as
standard equipment. Dimensions of the housing depend on technical requirements and power requested by the customer. Replacement of the
internal equipment is made through doors or by means of a crane after removal of the roof.

For transportation purposes housing of BEK substation is divided into two parts: cable cellar and main body covered with roof. These elements
are fastened during transport to the semitrailer with belts to ensure safety of the load. A 860mm deep foundation trench of width and length
1000mm bigger than dimensions of housing has to be made prior to foundation of BEK substation. The foundation trench should be filled with
100mm deep and properly leveled gravel bedding (recommended gravel thickness should range between 16 and 32 mm). Foundation of the
substation should be made by means of a crane of load capacity at least twice as big as the total weight of the substation. Main body equipped
with power distribution equipment and covered with roof should be installed after foundation of cable cellar . Lifting loops are screwed through
the roof into the walls after removal of 70 mm plugs.

In order to adjust substations appearance to the surrounding various types of roofs are offered. Shed roof made of concrete slab and covered with
waterproofpaint (attic is covered with elevationpaint) is a standard. It is additionally equipped with a roofgutter madeof plastics. In case of a ridge or
hip roof the concreteslab is toppedwitha roof construction covered withbituminous shingle, ceramic tiles, metal tiles orother requested material.

Internal equipment

Transport and foundation

Roofs

6

Wyposażenie /

Transport i posadowienie /

Wykonania dachów /

Stacje transformatorowe typu BEK w wersji standardowej zaprojektowano dla transformatora o mocy do 630kVA, rozdzielnicy SN w izolacji
S powietrznej oraz rozdzielnicy transformatorowej nn. Wielkość stacji uzależniona jest od warunków technicznych i potrzeb
energetycznych klienta. Wymiana urządzeń odbywa się przez drzwi, bądź przy pomocy dźwigu po zdjęciu dachu.

Aby umożliwić transport stacji typu BEK zgodnie z obowiązującymi przepisami budynek stacji dzielony jest na piwnicę kablową i korpus
przykryty dachem. W celu zabezpieczenia ładunku w czasie transportu elementy te powinny być przymocowane do naczepy pasami. W
ramach przygotowań do posadowienia stacji należy wykonać wykop o głębokości 860 mm, a długości i szerokości o 1000mm większej od
wymiarów stacji. Następnie należy ułożyć podsypkę żwirową o grubości ok. 100mm lub zgodnie z wymaganiami lokalnymi. Zalecana grubość
ziarna wynosi 16-32 mm. Należy pamiętać o odpowiednim wypoziomowaniu podsypki przed posadowieniem stacji. Posadowienie stacji BEK
odbywa się przy pomocy dźwigu o nośności co najmniej dwukrotnie większej od masy stacji. W pierwszym rz dzie nale y posadowi piwnic
kablow , a nast pnie przykryty dachem korpus wyposa ony w urz dzenia elektroenergetyczne. Zawiesia transportowe wkr

W celu dostosowania wyglądu stacji do otoczenia oferujemy różne warianty dachów. Standardowo stacje typu BEK przykryte są niskim
dachem betonowym, którego lekko nachylona połać otoczona jest attyką. Połać pomalowana jest środkiem wodoodpornym, a attyka farbą
elewacyjną. Do odprowadzenia wody z dachu przewidziano rynnę wykonaną z tworzywa sztucznego. W przypadku dachu dwuspadowego lub
czterospadowego na płycie betonowej zabudowana jest konstrukcja dachu spadzistego i pokryta w zależności od wymagań klienta gontem
bitumicznym, dachówką ceramiczną lub blachodachówką.

ę ż ć ę
ą ę ż ą ęcane są poprzez

dach w ściany stacji po uprzednim wyjęciu z dachu zaślepe

F lub6

k 70 mm.

Dach niski nachylony; kąt nachylenia: 0,5°

Dach czterospadowy; kąt nachylenia: 23°

Dach czterospadowy wysoki; kąt nachylenia: 35°

Dach dwuspadowy; kąt nachylenia: 35°

Low shed roof; gradient: 0,5°

Hip roof; gradient: 23°

roof; gradient: 35°

Ridge roof; gradient: 35°

High hip

Technologia BEK Stacje transformatorowe
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Stacja transformatorowa

BEK 250/270
obsługa od wewnątrz / inside serviced

rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear6 6

Szerokość zewnętrzna /
Długość zewnętrzna /
Wysokość całkowita /
Wysokość nad powierzchnią gruntu /
Głębokość wkopania /
Masa obudowy /
W tym masa dachu /
W tym masa piwnicy /

Width
Length
Height total

Height above ground
Depth

Weight of complete housing
Roof weight
Cable cellar

Rozdzielnica SN /
Rozdzielnica nn /
Transformator /

MV switchgear
LV switch panel

Transformer

Dane budynku stacji / Technical data of housing

Wyposażenie / Internal equipment

Kolorem niebieskim zaznaczone zostały rozwiązania opcjonalne.
Optional equipment in blue.

Wariant / Option I
Rozwiązania alternatywne /

Alternative solutions:

2500 mm
2700 mm
3600 mm
2840 mm
760 mm
13,2 t
2,5 t
3,9 t

CGMCosmos6
RTS-w
olejowy / oil type

3 pola
max.10 pól
max. 630 kVA

630A, 16kA/1s
1 2 3

630A, 16kA/1s
1 2 3

Stacje transformatorowe BEK 250/270
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Stacja transformatorowa

BEK 250/300
obsługa od wewnątrz / inside serviced

rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear6 6

Szerokość zewnętrzna /
Długość zewnętrzna /
Wysokość całkowita /
Wysokość nad powierzchnią gruntu /
Głębokość wkopania /
Masa obudowy /
W tym masa dachu /
W tym masa piwnicy /

Width
Length
Height total

Height above ground
Depth

Weight of complete housing
Roof weight
Cable cellar

Dane budynku stacji / Technical data of housing

Rozdzielnica SN /
Rozdzielnica nn /
Transformator /

MV switchgear
LV switch panel

Transformer

Wyposażenie / Internal equipment

Kolorem niebieskim zaznaczone zostały rozwiązania opcjonalne.
Optional equipment in blue.

Wariant / Option II

Wariant / Option I
Rozwiązania alternatywne /

Alternative solutions:

2500 mm
3000 mm
3600 mm
2840 mm
760 mm
14,3 t
2,7 t
4,2 t

CGMCosmos6
RTS-w
olejowy / oil type

max. 3 pola
max.12 pól
max. 630 kVA

630A, 16kA/1s
1 2 3

630A, 16kA/1s
1 2 3

BEK 250/300 Stacje transformatorowe
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Stacja transformatorowa

BEK 250/330
obsługa od wewnątrz / inside serviced

rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear6 6

Szerokość zewnętrzna /
Długość zewnętrzna /
Wysokość całkowita /
Wysokość nad powierzchnią gruntu /
Głębokość wkopania /
Masa obudowy /
W tym masa dachu /
W tym masa piwnicy /

Width
Length
Height total

Height above ground
Depth

Weight of complete housing
Roof weight
Cable cellar

Wyposażenie / Internal equipment

Dane budynku stacji / Technical data of housing

Rozdzielnica SN /
Rozdzielnica nn /
Transformator /

MV switchgear
LV switch panel

Transformer

Kolorem niebieskim zaznaczone zostały rozwiązania opcjonalne.
Optional equipment in blue.

Wariant / Option II

Wariant / Option I
Rozwiązania alternatywne /

Alternative solutions:

2500 mm
3300 mm
3600 mm
2840 mm
760 mm
15,5 t
3 t
4,5 t

CGMCosmos
RTS-w
olejowy / oil type

max. 4 pola
max.16 pól
max. 630 kVA

630A, 16kA/1s
1 2 3 4

630A, 16kA/1s
1 2 3 4

Stacje transformatorowe

18

BEK 250/350

CGMCosmos(3LP) CGMCosmos(3LV)



Rozdzielnica SN /
Rozdzielnica nn /
Transformator /

MV switchgear
LV switch panel

Transformer

Dane budynku stacji / Technical data of housing

Wyposażenie / Internal equipment

Szerokość zewnętrzna /
Długość zewnętrzna /
Wysokość całkowita /
Wysokość nad powierzchnią gruntu /
Głębokość wkopania /
Masa obudowy /
W tym masa dachu /
W tym masa piwnicy /

Width
Length
Height total

Height above ground
Depth

Weight of complete housing
Roof weight
Cable cellar

Stacja transformatorowa

BEK 250/350
obsługa od wewnątrz / inside serviced

rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear6 6

Kolorem niebieskim zaznaczone zostały rozwiązania opcjonalne.
Optional equipment in blue.

Wariant / Option II

Wariant / Option I
Rozwiązania alternatywne /

Alternative solutions:

2500 mm
3500 mm
3600 mm
2840 mm
760 mm
16,1 t
3,1 t
4,7 t

CGMCosmosM6
RTS-w
olejowy / oil type

max. 3 pola
max.12 pól
max. 630 kVA

630A, 16kA/1s
1 2 3

630A, 16kA/1s
1 2 3

BEK 250/350 Stacje transformatorowe
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Stacja transformatorowa

BEK 250/420
obsługa od wewnątrz / inside serviced

rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear6 6

Dane budynku stacji / Technical data of housing

Szerokość zewnętrzna /
Długość zewnętrzna /
Wysokość całkowita /
Wysokość nad powierzchnią gruntu /
Głębokość wkopania /
Masa obudowy /
W tym masa dachu /
W tym masa piwnicy /

Width
Length
Height total

Height above ground
Depth

Weight of complete housing
Roof weight
Cable cellar

Rozdzielnica SN /
Rozdzielnica nn /
Transformator /

MV switchgear
LV switch panel

Transformer

Wyposażenie / Internal equipment

* wyposażenie wersji z rozdzielnicami ustawionymi naprzeciwko /
in version with switch panels positioned opposite each other

Kolorem niebieskim zaznaczone zostały rozwiązania opcjonalne.
Optional equipment in blue.

Wariant / Option II

Wariant / Option I
Rozwiązania alternatywne /

Alternative solutions:

Wariant / Option IIIa

Wariant / Option IIIb

2500 mm
4200 mm
3600 mm
2840 mm
760 mm
18,8 t
3,7 t
5,4 t

CGMCosmos
RTS-w
olejowy / oil type

max. 4 pola
max.12 (*16) pól
max. 630 kVA

630A, 16kA/1s
1 2 3 4

630A, 16kA/1s
1 2 3 4

Stacje transformatorowe
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Stacja dwutransformatorowa

BEK 250/600
obsługa od wewnątrz / inside serviced

rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear6 6

Szerokość zewnętrzna /
Długość zewnętrzna /
Wysokość całkowita /
Wysokość nad powierzchnią gruntu /
Głębokość wkopania /
Masa obudowy /
W tym masa dachu /
W tym masa piwnicy /

Width
Length
Height total

Height above ground
Depth

Weight of complete housing
Roof weight
Cable cellar

Rozdzielnica SN /
Rozdzielnica nn /
Transformator /

MV switchgear
LV switch panel

Transformer

Dane budynku stacji / Technical data of housing

Wyposażenie / Internal equipment

Kolorem niebieskim zaznaczone zostały rozwiązania opcjonalne.
Optional equipment in blue.

2500 mm
6000 mm
3600 mm
2840 mm
760 mm
25,8 t
5,2 t
7,4 t

CGMCosmos6
RTS-w
olejowy / oil type

max. 4 pola
max.2 x 12 pól
max. 2 x 630 kVA

630A, 16kA/1s
1 2 3 4

630A, 16kA/1s
1 2 3 4

BEK 250/600 Stacje transformatorowe
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Stacja dwutransformatorowa

BEK 300/450
obsługa od wewnątrz / inside serviced

rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear6 6

Dane budynku stacji / Technical data of housing

Wyposażenie / Internal equipment

Szerokość zewnętrzna /
Długość zewnętrzna /
Wysokość całkowita /
Wysokość nad powierzchnią gruntu /
Głębokość wkopania /
Masa obudowy /
W tym masa dachu /
W tym masa piwnicy /

Width
Length
Height total

Height above ground
Depth

Weight of complete housing
Roof weight
Cable cellar

Rozdzielnica SN /
Rozdzielnica nn /
Transformator /

MV switchgear
LV switch panel

Transformer

Kolorem niebieskim zaznaczone zostały rozwiązania opcjonalne.
Optional equipment in blue.

3000 mm
4500 mm
3600 mm
2840 mm
760 mm
23,2 t
4,8 t
6,7 t

CGMCosmos
RTS-w
olejowy / oil type

max. 4 pola
max. 2 x 12 pól
max. 2 x 630 kVA

630A, 16kA/1s
1 2 3 4

630A, 16kA/1s
1 2 3 4

Stacje transformatorowe BEK 300/450
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Stacja dwutransformatorowa

BEK 300/600
obsługa od wewnątrz / inside serviced

rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear6 6

Dane budynku stacji / Technical data of housing

* wyposażenie wariantu II; ** wyposażenie wariantów III i IV
* option II; ** option III & IV

Wyposażenie / Internal equipment

Szerokość zewnętrzna /
Długość zewnętrzna /
Wysokość całkowita /
Wysokość nad powierzchnią gruntu /
Głębokość wkopania /
Masa obudowy /
W tym masa dachu /
W tym masa piwnicy /

Width
Length
Height total

Height above ground
Depth

Weight of complete housing
Roof weight
Cable cellar

Rozdzielnica SN /
Rozdzielnica nn /

Transformator /

MV switchgear
LV switch panel

Transformer

Kolorem niebieskim zaznaczone zostały rozwiązania opcjonalne.
Optional equipment in blue.

Wariant / Option II

Wariant / Option I
Rozwiązania alternatywne /

Alternative solutions:

Wariant / Option III

Wariant / Option IV

3000 mm
6000 mm
3600 mm
2840 mm
760 mm
29,3 t
6,2 t
8,4 t

4 (*3) (**4) pola
max. 2x9 (*2x12)

CGMCosmos
RTS-w

olejowy/oil type max. 630 kVA
(**2x12) pól

630A, 16kA/1s
1 2 3 4

630A, 16kA/1s
1 2 3 4

BEK 300/600 Stacje transformatorowe
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CGMCosmos(LLVL)

CGMCosmos(LLVL)



Stacja transformatorowa

BEK 250/420
obsługa od wewnątrz / inside serviced

rozdzielnica SN w izol. powietrznej /air insulated MV switchgear

Dane budynku stacji / Technical data of housing

Rozdzielnica SN /
Rozdzielnica nn /
Transformator /

MV switchgear
LV switch panel

Transformer

Wyposażenie / Internal equipment

Szerokość zewnętrzna /
Długość zewnętrzna /
Wysokość całkowita /
Wysokość nad powierzchnią gruntu /
Głębokość wkopania /
Masa obudowy /
W tym masa dachu /
W tym masa piwnicy /

Width
Length
Height total

Height above ground
Depth

Weight of complete housing
Roof weight
Cable cellar

Kolorem niebieskim zaznaczone zostały rozwiązania opcjonalne.
Optional equipment in blue.

Wariant / Option II

Wariant / Option I

Wariant / Option IIIa

Wariant / Option IIIb

2500 mm
4200 mm
3600 mm
2840 mm
760 mm
18,8 t
3,7 t
5,4 t

max. 3 pola
max.16 pól (*12 pól)
max. 630 kVA

EA20
olejowy / oil type

* wyposażenie wariantu IIIa i IIIb
* option IIIa and IIIb

Rozwiązania alternatywne /
Alternative solutions:

630A, 16kA/1s
1 2 3

Stacje transformatorowe
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BEK 250/420

EA20 (ZA, ZA, TA)



Stacja transformatorowa

BEK 250/450
obsługa od wewnątrz / inside serviced

rozdzielnica SN w izol. powietrznej /air insulated MV switchgear

Dane budynku stacji / Technical data of housing

Wyposażenie / Internal equipment

Rozdzielnica SN /
Rozdzielnica nn /
Transformator /

MV switchgear
LV switch panel

Transformer

Szerokość zewnętrzna /
Długość zewnętrzna /
Wysokość całkowita /
Wysokość nad powierzchnią gruntu /
Głębokość wkopania /
Masa obudowy /
W tym masa dachu /
W tym masa piwnicy /

Width
Length
Height total

Height above ground
Depth

Weight of complete housing
Roof weight
Cable cellar

Kolorem niebieskim zaznaczone zostały rozwiązania opcjonalne.
Optional equipment in blue.

Wariant / Option II

Wariant / Option I
Rozwiązania alternatywne /

Alternative solutions:

2500 mm
4500 mm
3600 mm
2840 mm
760 mm
20 t
3,9 t
5,7 t

EA20
RTS-w
olejowy / oil type

max. 4 pola
max. 12 pól
max. 630 kVA

630A, 16kA/1s
1 2 3 4

BEK 250/450 Stacje transformatorowe
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EA20 (ZA, ZA, ZA, TA)



Rozdzielnica SN /
Rozdzielnica nn /
Transformator /

MV switchgear
LV switch panel

Transformer

Szerokość zewnętrzna /
Długość zewnętrzna /
Wysokość całkowita /
Wysokość nad powierzchnią gruntu /
Głębokość wkopania /
Masa obudowy /
W tym masa dachu /
W tym masa piwnicy /

Width
Length
Height total

Height above ground
Depth

Weight of complete housing
Roof weight
Cable cellar

Dane budynku stacji / Technical data of housing

Wyposażenie / Internal equipment

Stacja dwutransformatorowa

BEK 250/650
obsługa od wewnątrz / inside serviced

rozdzielnica SN w izol. powietrznej /air insulated MV switchgear

Kolorem niebieskim zaznaczone zostały rozwiązania opcjonalne.
Optional equipment in blue.

2500 mm
6500 mm
3600 mm
2840 mm
760 mm
27,1 t
5,6 t
7,9 t

max. 4 pola
max. 2 x 12 pól
max. 2 x 630 kVA

EA20
RTS-w
olejowy / oil type

630A, 16kA/1s
1 2 3 4

Stacje transformatorowe
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BEK 250/650

EA20 (TA, ZA, ZA, TA)



Rozdzielnica SN /
Rozdzielnica nn /
Transformator /

MV switchgear
LV switch panel

Transformer

Szerokość zewnętrzna /
Długość zewnętrzna /
Wysokość całkowita /
Wysokość nad powierzchnią gruntu /
Głębokość wkopania /
Masa obudowy /
W tym masa dachu /
W tym masa piwnicy /

Width
Length
Height total

Height above ground
Depth

Weight of complete housing
Roof weight
Cable cellar

Dane budynku stacji / Technical data of housing

Wyposażenie / Internal equipment

Stacja transformatorowa

BEK 300/400
obsługa od wewnątrz / inside serviced

rozdzielnica SN w izol. powietrznej /air insulated MV switchgear

Kolorem niebieskim zaznaczone zostały rozwiązania opcjonalne.
Optional equipment in blue.

Wariant / Option II

Wariant / Option I
Rozwiązania alternatywne /

Alternative solutions:

3000 mm
4000 mm
3600 mm
2840 mm
760 mm
20,7 t
4,3 t
6,1 t

EA20

olejowy / oil type

max. 4 pola
max.16 pól
max. 630 kVA

630A, 12,5kA/1s
1 2 3 4

BEK 300/400 Stacje transformatorowe
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EA20 (ZA, ZA, ZA)

EA20 (TA)



Stacja transformatorowa

BEK 250/450
obsługa od wewnątrz / inside serviced

pomiar energii po stronie SN / energymeasurement in MV section

Rozdzielnica SN /
Rozdzielnica nn /
Transformator /

MV switchgear
LV switch panel

Transformer

Szerokość zewnętrzna /
Długość zewnętrzna /
Wysokość całkowita /
Wysokość nad powierzchnią gruntu /
Głębokość wkopania /
Masa obudowy /
W tym masa dachu /
W tym masa piwnicy /

Width
Length
Height total

Height above ground
Depth

Weight of complete housing
Roof weight
Cable cellar

Dane budynku stacji / Technical data of housing

Wyposażenie / Internal equipment

Kolorem niebieskim zaznaczone zostały rozwiązania opcjonalne.
Optional equipment in blue.

Wariant / Option II

Wariant / Option I
Rozwiązania alternatywne /

Alternative solutions:

2500 mm
4500 mm
3600 mm
2840 mm
760 mm
20 t
3,9 t
5,9 t

EA20
RTS-w
olejowy / oil type

3 pola
max. 12 pól
max. 630 kVA

630A, 16kA/1s
1 2 3

Stacje transformatorowe
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BEK 250/450

EA20 (ZA, GA, TA)



Rozdzielnica SN /
Rozdzielnica nn /
Transformator /

MV switchgear
LV switch panel

Transformer

2500 mm
5300 mm
3600 mm
2840 mm
760 mm
22,6 t
4,6 t
6,5 t

Dane budynku stacji / Technical data of housing

Wyposażenie / Internal equipment

Stacja transformatorowa

BEK 250/530
obsługa od wewnątrz / inside serviced

pomiar energii po stronie SN / energy measurement in MV section

Kolorem niebieskim zaznaczone zostały rozwiązania opcjonalne.
Optional equipment in blue.

Wariant / Option II

Wariant / Option I
Rozwiązania alternatywne /

Alternative solutions:

Szerokość zewnętrzna /
Długość zewnętrzna /
Wysokość całkowita /
Wysokość nad powierzchnią gruntu /
Głębokość wkopania /
Masa obudowy /
W tym masa dachu /
W tym masa piwnicy /

Width
Length
Height total

Height above ground
Depth

Weight of complete housing
Roof weight
Cable cellar

RP-24
RTS-w
olejowy / oil type

4 pola
max.12 pól
max. 1000 kVA

630A, 16kA/1s
1 2 3 4

BEK 250/530 Stacje transformatorowe
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Stacja transformatorowa

BEK 250/600
obsługa od wewnątrz / inside serviced

pomiar energii po stronie SN / energymeasurement in MV section

Wyposażenie / Internal equipment

Szerokość zewnętrzna /
Długość zewnętrzna /
Wysokość całkowita /
Wysokość nad powierzchnią gruntu /
Głębokość wkopania /
Masa obudowy /
W tym masa dachu /
W tym masa piwnicy /

Width
Length
Height total

Height above ground
Depth

Weight of complete housing
Roof weight
Cable cellar

Dane budynku stacji / Technical data of housing

Rozdzielnica SN /
Rozdzielnica nn /
Transformator /

MV switchgear
LV switch panel

Transformer

Kolorem niebieskim zaznaczone zostały rozwiązania opcjonalne.
Optional equipment in blue.

Wariant / Option II

Wariant / Option I
Rozwiązania alternatywne /

Alternative solutions:

2500 mm
6000 mm
3600 mm
2840 mm
760 mm
26 t
5,2 t
7,2 t

CGMCosmos + RP-24
RTS-w
olejowy / oil type

3 + 3 pola
max. 12 pól
max. 630 kVA

630A, 16kA/1s
1 2 3

630A, 16kA/1s
1 2 3

Stacje transformatorowe
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BEK 250/600



Stacja dwutransformatorowa

BEK 300/600
obsługa od wewnątrz / inside serviced

pomiar energii po stronie SN / energy measurement in MV section

Wyposażenie / Internal equipment

Szerokość zewnętrzna /
Długość zewnętrzna /
Wysokość całkowita /
Wysokość nad powierzchnią gruntu /
Głębokość wkopania /
Masa obudowy /
W tym masa dachu /
W tym masa piwnicy /

Width
Length
Height total

Height above ground
Depth

Weight of complete housing
Roof weight
Cable cellar

Rozdzielnica SN /
Rozdzielnica nn /
Transformator /

MV switchgear
LV switch panel

Transformer

Dane budynku stacji / Technical data of housing

Kolorem niebieskim zaznaczone zostały rozwiązania opcjonalne.
Optional equipment in blue.

Wariant / Option II

Wariant / Option I
Rozwiązania alternatywne /

Alternative solutions:

3000 mm
6000 mm
3600 mm
2840 mm
760 mm
29,3 t
6,2 t
8,4 t

RP-24
RTS-w
olejowy / oil type

max. 5 pól
max. 2 x 12 pól
max. 2 x 630 kVA

630A, 16kA/1s
1 2 3 4 5

BEK 300/600 Stacje transformatorowe
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Rozwiązania modułowe
Complexes

Elastyczność systemu obudów stacji z obsługą wewnętrzną typu BEK pozwala na wykonywanie niestandardowych, złożonych systemów
zasilania wykorzystujących również transformatory dużych mocy (do 1600kVA), agregaty prądotwórcze oraz układy automatyki SZR. Dzięki
zestawieniu kilku budynków (o szerokości 250cm lub 300cm) możliwe jest stworzenie odpowiedniej przestrzeni do zainstalowania całego
systemu zasilania. Układy takie są indywidualnie projektowane przez naszych pracowników spełniając założone przez klienta wymagania.
Posadowienie kilku budynków obok siebie wymaga wcześniejszego wykonania odpowiednio wypoziomowanych ław fundamentowych w celu
eliminacji ich tzw. ”klawiszowania”. Po posadowieniu połączenia pomiędzy budynkami są uszczelniane, a na złączeniach dachów
wykonywane są obróbki blacharskie.
Stacje z obsługą zewnętrzną typu NZ mogą być również łączone w zespoły, co umożliwia konstrukcję małogabarytowych budynków
wyposażonych w dwa transformatory i urządzenia rozdzielcze.
Poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązania modułowe zbudowane na bazie stacji typu BEK i NZ oraz stację dwutransformatorową z
obsługą zewnętrzną typu NEK.
BEK concrete housings can be combined to enable construction of complexes for power supply systems equipped with such devices as:
transformers of up to 1600 kVA, power generators or redundant power supply systems. Combination of housings of width 250cm or 300 cm
provides enough space to install various power supply equipment. Each project is individually customized according to client's requirements.
Foundation of several housings combined with each other requires previous construction of properly levelled continuous footings. After the
foundation of housings, gaps between them are sealed and their roofs are combined with ridge tiles.
Outside serviced transformer substations (NZ) can also be combined into complexes. It enables construction of small dimension buildings
equipped with two distribution transformers and switchgears.
Below there are examples of modular solutions made of both BEK and NZ housings as well as outside serviced substation with two
transformers - NEK type.

Zespoły stacji BEK / BEK complexes

Stacje transformatorowe
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Zespoły stacji NZ /

Stacja dwutransformatorowa z obsługa zewnętrzną typu NEK 250/350

NZ complexes

Outside serviced substation with two transformers - NEK 250/350

Zespoły stacji Stacje transformatorowe
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Szczelne przepusty kablowe
Water and gastight cable channels

W stacjach systemu BEK i NZ stosowane są szczelne przepusty typu HSI składające się z przepustu zabetonowanego w ścianie oraz pokrywy
systemowej dobieranej w zależności od ilości i średnicy przeprowadzanych kabli. Pokrywa systemowa montowana jest ręcznie poprzez
umieszczenie w przepuście, obrócenie do momentu zatrzaśnięcia oraz dokręcanie pierścienia dociskającego. Kable przeprowadzone przez
przepust uszczelniane są przy pomocy rur termo lub zimnokurczliwych. Przez jeden przepust przeprowadzone mogą być różne ilości kabli o
różnych średnicach w zależności od zastosowania pokrywy systemowej:
- HSI 90 - rednica wew.: 84 mm; mo liwo uszczelnienia 1 kabla 25-73 mm, 3 kabli 12-30 mm lub 6 kabli 8-18 mm.
- HSI 150 - rednica wew.: 150 mm; mo liwo uszczelnienia 1 kabla 34-100 mm, 3 kabli 24-58 mm lub 7 kabli 17-32 mm.
Przepusty są łączone w bloki umożliwiające przeprowadznie wymaganej ilości kabli.

ś ż ść
ś ż ść

BEK and NZ substations are equipped with HSI cable channels. The system consists of packing piece positioned in concrete wall and a cover
adjusted to number and OD of cables. The cover is inserted into the packing piece, rotated till “click” sound and tightened by a nut. Cables are
led through the packing piece and the cover and are subsequently shrink-sealed (hot or cold finished). Due to wide range of covers various types
and number of cables can be applied:
- HSI 90 - ID: 84 mm; for 1 cable OD: 25-73 mm or 3 cables OD: 12-30 mm or 6 cables OD: 8-18 mm
- HSI 150 - ID.: 150 mm; for 1 cable OD 34-100 mm or 3 cables OD: 24-58 mm or 7 cables OD: 17-32 mm
Cable channels can be combined in order to enable application of requested number of cables.

HDE - Szczelne przepusty do uziemień /
Water and gastight channels for earthing

HRD - Wkłady uszczelniające dla kabli / Sealing inserts for cables

Dla zapewnienia szczelności wprowadzenia przewodów uziemiających oraz dla instalacji wyrównawczej potencjału
oferowane stacje wyposażone są standardowo w wodo i gazoszczelne systemy przepustów HDE. Jest to rozwiązanie
bardzo proste pod względem montażu. Podłączenie bednarki uziemiającej do przepustu jest realizowane poprzez
zacisk krzyżowy dołączany do stacji. W zależności od sytuacji przepusty systemu HDE mogą być zabetonowywane w
budynkach nowopowstających, jak też instalowane „pomontażowo” w budynkach istniejących.

In order to ensure water and gas-tightness of channels for earthing and potential compensating system NZ and BEK substations are equipped with
solution called HDE. Connection of HDE to the hoop iron is made by means of cross clamp combined with the substation enclosure. There are also
versions of HDE channels that can also be installed in already existing substations.

Wkłady uszczelniające HRD w wersji dzielonej umożliwiają pomontażowe uszczelnienie przepustów kablowych
w stacji transformatorowej. Wodo i gazoszczelność tego rozwiązania wynosi 2 lub 5 barów w zależności od
grubości wkładu, który dobierany jest odpowiednio do grubości i ilości przeprowadzanych kabli. Uszczelnienie
realizowane jest poprzez dokręcenie śrub dociskających elementy stalowe, co powoduje rozprężenie gumy w
otworze przepustowym.

HRD split sealing inserts enable cables that had been already laid and installed in the substation to be sealed. Water and gas tightness is 2 or 5 bars
according to the thickness of the insert. The insert is selected accordingly do the number and OD of cables. The tightness is made through tightening
nuts on steel elements which causes rubber insert to expand in the cable channel.

Przepust / Packing piece Pokrywa systemowa / Cover

Stacje transformatorowe
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KLIENT / CUSTOMER
Nazwa / Adres /Name Address

OSOBA PROWADZĄCA /
PERSON HELD
RESPONSIBLE Imię i Nazwisko / tel./fax e-mailFirst name and Surname

TYP OBUDOWY / HOUSING TYPE:
Kolor drzwi, kratek, rynny i attyki /

(RAL):
Colour of doors,

grates, gutter and attic
Nr fabryczny / Serial no *: Data realizacji / Date of delivery: Dot. zamówienia nr / Order no:

Rozdzielnica SN typu / MV switchgear: Ilość pól / No of cubicles: Dostawa / Delivery: Tak /
Yes

Ilość pól / No of cubicles: Dostawa / Delivery:

Dostawa / Delivery:

Nie /
No

Tak /
Yes

Nie /
No

Tak /
Yes

Nie /
No

Tak /
Yes

Nie /
No

Tak /
Yes

Nie /
No

Kolor elewacji /
(RAL):

Elevation colour

Rozdzielnica nn typu / LV switch panel:

Transformator typu / Transformer: Moc / Power:

Konfiguracja stacji i usytuowanie elementów /
Configuration of housing and internal equipment:

Instalacja oświetleniowa /
Internal lighting
Montaż elektryczny /
Electrical installation
Przepusty SN /
typ / ilość /
Typ pokrywy systemowej /

Packing piece for MV cables
type: pcs:

Cover type:
Przepusty nn /
typ / ilość /
Typ pokrywy systemowej /

Packing piece for LV cables
type: pcs:

Cover type:

Przepusty do uziemień /
typ / ilość /

Earthing channels:
type: pcs:

Drzwi pełne /
szt. /

Doors without grates:
pcs:

Drzwi z 1 kratą /
szt. /

Doors with 1 grate:
pcs:

Drzwi z 2 kratami /
szt. /

Doors with 2 grates:
pcs:

Kratki went. /
szt. /

Ventilation grates:
pcs:

Typ zamka /

Yeti Abloy

Inny/

Lock type:

Other:

Miejsce posadowienia lub Zakład Energetyczny / Destination or Power Distribution Company:

Dodatkowe wyposażenie /
Wskaźnik zwarcia /
Tablica licznikowa / Pomiar prądu obciążenia /
Bezpieczniki typ........ / Głowice pól liniowych /

Additional equipment:
Fault passage indicator:
Measurement panel: Load measurement:

Fuse type ….. Terminals for outgoing cables:

Inne wymagania \ uwagi / Other requirements \ remarks:

Zamawiający (data i podpis) /
Orderer (date and signature)

Skierował do Przygotowania Produkcji (data i podpis) /
Person comissioning production (date and signature):

Odebrał / Received by:
Przygotowanie Produkcji (data i podpis):
Production preparation (date and signature):

Szef Produkcji (data i podpis):
Production manager (date and signature):

*Pola szare wypełnia producent / Grey fields to be filled by the producer

Atesty




