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PRODUKTBESKRIVNING
Byggnad:
Väggar, tak och dörrar är tillverkade i galvaniserad och förlackad plåt typ Granite HDX® med korrosionsklass C5.
Byggnaden är indelad i tre separata rum. Ett för vardera mellanspänning, lågspänning och transformator.
Taket är skjutbart och avlyftbart för att förenkla i- och urlyft av transformator. SatELIT kan levereras direkt till stationsbädd med transformator inmonterad.
Dörrarna har tvåpunktslåsning och är utrustade med dörrstoppar. I standardutförandet är dörrarna utrustade för hänglås.
Byggnaden har betongfundament. Betongfundamentet borgar för en stabil grund för stationen samt förhindrar uppkomsten av korrosion. Demonterbara plåtar framför mellan- och lågspänningsställverken medför ett förenklat kabelmontage. Det i betongfundamentet
integrerade oljeuppsamlingskärlet, rymmer 100% av transformatoroljan vid eventuellt läckage.
Transformatorrum:
Transformatorutrymmet är dimensionerat för upp till 315 kVA hermetiskt sluten, oljeisolerad transformator.
Observera att transformatorers dimensioner varierar, och kontroll måste göras att vald transformator passar i stationen.
Ventilation sker genom ventilationsgaller av labyrinttyp i transformatorrumsdörrarnas övre och nedre del. För SatELIT gäller temperaturklass K15.
Mellanspänningsutrustning:
SatELIT är seriesatellitstation för 12 kV med lastfrånskiljare alt. enkel frånskiljare*) och standard HSP-säkring mot trafo.
Levereras som standard med två kabelanslutningar (in- och utgående kablar) med delbara kopparlaskar alt. rörlaskar.
Jordning via kulbult 20mm. Mellanspänningskablarna till transformatorn är som standard 50mm2 Al.
*) OBS! vid enkel frånskiljare måste stationens transformator var obelastad mot lågspänning innan manövrering av frånskiljare sker.
Lågspänningsutrustning:
Stationen är avsedd för lågspänningsskena max 630A. Lågspänningsskenan levereras förberedd för- eller inklusive lister av fabrikat
ABB Kabeldon alt. Cewe.
Lågspänningsutrymmet kan förses med kundanpassad mätutrustning och lokalkraft. Kontakta KL Industri för mer information.
Exempel på RK-förband;
För en 315 kVA transformator är RK-förbandet 1 x 240 mm2 per fas inkl. erf. kabelskor.
Testning och standarder:
SatELIT är tillverkad och testad enligt IEC 62271-202.
Stationerna uppfyller även alla krav och rekommendationer enl. EBR KJ59:08.
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MÅTT, VIKTER, UTRYMMEN OCH ANTAL HSP-FACK
Måttuppgifter:
Stationstyp
SatELIT-O
SatELIT-EF

Yttermått
LxBxH

Höjdmått ovan mark
H

Vikt*) exkl. transformator (ca Kg)

Sadeltak
taklutning

2310 x 1545 x 2306

1926

1400

14,5 °

*) Vikt inkl. standard HSP- och LSP utrustning men exkl. transformator

Transformatorutrymme:
Stationstyp
SatELIT-O
SatELIT-EF

Mått
LxBXH

Max transformator

Lyft inkl. transformator

800 x 1230 x 1990

315 kVA

Ja

Antal fack med delbar
Cu-lask alt. rörlask

Typ av frånskiljare

Säkringshållare

12 kV

12 kV

12 kV

Mellanspänningsutrustning:
Stationstyp
SatELIT-O
SatELIT-EF

2

Lastfrånskiljare OM
Enkel frånskiljare *)

Ja

*) OBS! vid enkel frånskiljare måste stationens transformator var obelastad mot lågspänning innan manövrering av frånskiljare sker.
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UTSEENDE
Färg:
Alla plåtdetaljer - väggar, dörrar och tak - är av förlackad plåt typ Granite HDX® med korrosionsklass C5.
De ljusgråa hörnen (NCS S3502-Y) finns som tillval.
Som tillval kan stationen målas i annan färgtyp (ange NCS eller RAL kod), då helmålas alltid stationerna.
Andra typer av fasad- och takbeklädnader kan erbjudas på förfrågan, kontakta KL Industri för mer information.
Följande standardfärger finns i förlackad plåt typ Granite HDX®:
Röd - NCS S6030-Y80R / RAL 3009
Grön - NCS S6005-G50Y / RAL 7009
Gråsvart - NCS S7005-B20G / RAL 7011
Gråvita partier:
NCS S3502-Y - endast som tillval
Takfärg:
NCS S9000-N Svart
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