
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Zestaw zasilający typu ZZ-2/2 jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w podziemnych 
wyrobiskach zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem.  

Zestaw zasilający typu ZZ-2/2 przeznaczony jest do łączenia i załączania odbiorników (przy czym odpływy 
stycznikowe przeznaczone są do łączenia i załączania silników napędowych) w sieci kopalnianej 3-fazowej z 
izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (system IT) na napięcie znamionowe 12kV. 

 
DANE TECHNICZNE: 
 
 
 
Stopień ochrony obudowy IP54 
Napięcie znamionowe 12kV 
Prąd znamionowy zestawu 630A 
Częstotliwość 50Hz 
Liczba faz 3 
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 16kA 
Czas znamionowy trwania zwarcia 1s 
IAC AFLR 
Prąd łukowy 16kA 
Czas trwania zwarcia łukowego 0,1s 
Gabaryt zestawu             1872mmx1416mmx3953mm(wys. x szer. x dł.) 
Masa zestawu 3100kg 
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BUDOWA 
 
Obudowa zestawu zasilającego ZZ posiada konstrukcję modułową i składa się z następujących części: 

  

- Komora rozdzielnicy Safe Ring (2 lub 4 pola);  

- Komora pola stycznikowego (wyposażona w 2 pola);  

- Komora pola pomocniczego (wyposażona w 1 pole);  

- Komora pola sterowniczego (wyposażona w 1 pole).  

 

Konstrukcja pól zestawu zasilającego poprzez oddzielenie komór, zastosowanie bezpiecznika wydmuchowego 
(z wyłącznikiem krańcowym, działającym na wyłączenie pola zasilającego zastawu typu ZZ), wzmocnioną 
konstrukcję pokryw drzwi oraz zastosowanie bezpieczników w polach stycznikowych i polu pomocniczym 
zapewnia bezpieczeństwo obsługi w przypadku powstania łuku. 
 

 
OPIS DZIAŁANIA  
 
Załączanie i wyłączanie pól rozdzielnicy typu Safe Ring odbywa się ręcznie za pomocą jednej dźwigni 
napędowej. Rozdzielnica wyposażona jest w dwa pola rozłącznikowe i dwa pola wyłącznikowe. Pole 
wyłącznikowe wyposażone jest w zabezpieczenia: nadprądowe zwłoczne i zwarciowe, przeciążeniowe i 
ziemnozwarciowe. Załączanie i wyłączanie pola stycznikowego odbywa się w trzech trybach: System (z 
zewnętrznego sytemu sterowania), Próba (z elewacji pola stycznikowego), Zdalny (przyciskami z zewnętrznego 
pulpitu sterowniczego). Pole stycznikowe wyposażone jest w cyfrowy zespół zabezpieczeń (MICOM P225) 
silnika asynchronicznego średniego napięcia. Załączanie i wyłączanie pola pomocniczego odbywa się ręcznie 
za pomocą jednej dźwigni napędowej. Pole to wyposażone jest w rozłącznik bezpiecznikowy i przekładniki 
napięciowe służące do zasilania obwodów wtórnych zestawu zasilającego ZZ.  W polu sterowniczym znajduje 
się sterownik oraz listwy zaciskowe do połączeń zewnętrznych wraz z modemem do komunikacji z zewnętrznym 
systemem sterowania. 
 

SCHEMAT IDEOWY 
 

 
 

 

       Zamówienia należy składać pisemnie lub faxem na adres:    

 


