
PRODUKTBESKRIVNING
Byggnad:
Fundament, tak, ytterväggar och kabelkällare är tillverkade i prefabricerad betong. Taket är som standard platt kuverttak med 4 gr. lu-
tning. Dörrar till ställverks- och transformator utrymmen är som standard tillverkade i aluminium men kan som alternativ fås i aluzink. 
Dörrarna är förberedda för cylinderlås. Dörr till ställverksrum är försedd med panikregel.
För inomhusbetjänade betongstationer typ TSB så är hög- och lågspänningsutrustning placerade i gemensamt ställverksrum. 
Golvet i ställverksrummet är ett mellangolv typ “ställverksgolv”. Transformator är placerad i separat rum med egen dörr. 
Tranformatorrum är försett med oljegrop inkl. singel och singelgaller.
TSB stationerna är försedda med kabelkällare med kabelintag för enkel installation och kabelrangering. 
Ställverksutrymme är som standard försett med belysning, uttag och värme. Transformatorrum är som standard försett med belysning.

Transformatorutrymme:
Transformatorutrymmet är dimensionerat för max 1250 kVA hermetiskt sluten, oljeisolerad transformator. Observera att transforma-
torers dimensioner varierar, och kontroll måste göras att vald transformator passar i stationen. 
Ventilation sker genom ventilationsgaller av labyrinttyp i transformatorrummmets sidoväggar. Ventilationsgaller är försedda med 
brandspjäll. För samtliga TSB stationer gäller temperaturklass K10.

Mellanspänningsutrustning:
Vi utrustar stationerna med högspänningsdel efter kundens behov och önskemål. 
För TSB stationer används RMU-ställverk typ unerRING® och solidRING® samt alternativ av andra fabrikat. 
OBS! Endast enfasisolerade ställverk eller ställverk med snabbjordslutare/ljusbågsdräpare får användas.
Mellanspänningskablarna till transformatorn är som standard AXCE 3x1x50/16 mm2. 

Lågspänningsutrustning:
Stationen är avsedd för lågspänningsställverk av typen LKL som finns i 1600A och 2500A utförande. Skenor/ställverk levereras för-
beredda för- eller inklusive lister av fabrikat ABB Kabeldon alt. Cewe.
LKL kan förses med kundanpassad mätutrustning och lokalkraft. Kontakta KL Industri för mer information.

Exempel på RK-förband;
För en 800 kVA transformator är RK-förbandet 2 x 400 mm2 per fas inkl. erf. kabelskor.
För en 1250 kVA transformator är RK-förbandet 3 x 400 mm2 per fas inkl. erf. kabelskor.

Testning och standarder:
TSB stationerna är tillverkade enligt IEC 62271-202. 
Stationerna uppfyller även alla krav och rekommendationer enl. EBR KJ59:08.
Samtliga prefabricerade betongelement enligt NORDCERT.
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MÅTT, UTRYMMEN OCH ANTAL HSP-FACK
Måttuppgifter:

Stationstyp
Yttermått
L x B x H

Höjdmått ovan mark
H

Kuverttak
taklutning

Vikt exkl. transformator 
*)

TSB1 5285 x 2560 x 3580 2825 4° 22000 kg

TSB2 5695 x 3675 x 3620 2840 4° 34500 kg

TSB3E 7660 x 4160 x 3620 2840 4°       45000 kg **)
*) Inkl. Standard HSP- och LSP utrustning

**) Vid leverans kommer byggnad (35 ton) och tak (10 ton) separerade. Taket monteras på byggnaden vid leveransplatsen.

Ställverks- och transformatorrum:

Stationstyp
Mått

L x B X H
Max transformator Lyft inkl. transformator

TSB1 2250 x 1700 x 2500 1250 kVA Ja

TSB2 2250 x 1600 x 2500 2 x 1250 kVA *) Ja

TSB3E 2100x 1645 x 2500   3 x 1250 kVA **)    Nej
*) Alternativt utförande med max 1 x 1250 kVA + optorum

**) Alternativt utförande med max 2 x 1250kVA + optorum

Mellanspänningsställverk:

Stationstyp
Antal fack RMU

12 och 24 kV

TSB1 5

TSB2 7

TSB3E 9
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UTSEENDE
Fasadval och Färger:
Stationens väggar och dörrar kan anpassas till kundens önskemål (matrisgjuten träpanelsimitation, frilagd ballaststen m.fl.). 
Som standard levereras TSB stationerna med fasader i infärgad puts, som kan färgsättas i valfri NCS kulör. 
Taket är som standard omålat platt kuverttak med 4 gr. lutning, men kan fås som sadeltak med falsad plåt eller tegelimitation.
För mer information angående val av olika färger, fasadtyper och tak, kontakta KL Industri. 
Nedan ett urval av standardfärger.

Infärgad puts:

Gul - NCS S1510-Y20R
Grå - NCS S2502-Y
Svart - NCS S9000-N
Röd - NCS S5040-Y80R 
Grön - NCS S6005-G50Y 
Vit - NCS S0500-N 
 
 

TILLVAL
Filterkasetter till ventilationsgaller
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