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Generelt
Fellesbetegnelsen på våre innvendig betjente
nettstasjoner er SiNETT I. Stasjonene leveres
komplett montert fra vår fabrikk, og kan settes
rett ned i frostsikret og drenert byggegrop, ev.
på en støpt betongplate. SiNETT I leveres
enten med et påmontert
aluminiumsfundament eller for en ringmur av
betong. Betongelementene leveres sammen
med stasjonen eller på forhånd. Du kan velge
traforom for maks. 630 kVA trafo eller for
maks.1250 kVA og i tillegg betjeningsrom
tilpasset størrelsen SF6-anlegget du vil velge.
Dermed oppnår man en optimal størrelse på
stasjonen i forhold til bestykningen. Utover
standardstørrelsene kan SiNETT I leveres i
mange forskjellige størrelser og utrustes etter
behov. Spesielle ”miljøtak” kan leveres. Hvis du
ønsker det, kan vi levere SiNETT I med
innmontert og ferdig tilkoblet transformator
opptil 315 kVA. Vi kan også utstyre stasjonen
med et eget rom med låsbar dør, for eksempel
til gatelys, fiberutstyr e.l.

Robust konstruksjon
Vegger og tak er laget av korrosjonsfast
stålplate som i tillegg er pulverlakkert – bedre
utseende og vesentlig bedre
korrosjonsholdfasthet. Trekledningen er
trykkimpregnert og kan leveres beiset i valgfri
farge. Trekledningen er distansert fra
stålplatene for å oppnå god tørk og ekstra
kjøling. SiNETT I leveres med
aluminiumsfundament eller
betongfundament. Aluminiumsfundamentet er
delvis påmontert; langsidene er svingt opp
under huset ved levering. Betongfundamentet
leveres som løse elementer og monteres i
byggegropen før stasjonen settes på plass. For
begge løsningene medleveres seks
betongklosser som skal settes opp under
fundamentelementene. På den måten blir det
åpning for å legge inn kabler rundt hele
stasjonen.
Impregnert trekledning som kan beises i ulike
farger, trekledningen er distansert fra
stålplatene.

SiNETT 1250 I plassert ved Bybanen på
Sandsli i Bergen.
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Alternative tak:
· Sort planja
· Tretak impregnert
· Forberedt for torvtak

Gulvet er oppdelt i seksjoner som er enkle å
fjerne for kablemontasje, både på lavspent- og
mellomspenningssiden

Enkel montasje
Stasjonene settes opp i en drenert og telesikret
byggegrop. Den kan løftes etter fire løfteører
som sitter i hjørnene på taket. De samme
løfteørene brukes også til å løfte av taket i
forbindelse med transformatormontasje eller
utskifting av anlegg eller transformator. Under
kabelmontasje kan deksler i fundamentet
fjernes slik at kablene kan rulles inn.

SF6-isolert bryteranlegg
Som høyspenningsanlegg benyttes SF6-isolerte
bryteranlegg 8DJH eller 8DJH Compact, som
finnes i varianter fra en transformatorbryter og

en kabelbryter, til forskjellige kombinasjoer av
kabel- og transformatorbrytere.

Rommelig lavspenningsfordeling
Lavspenningsfordelingen er godt tilrettelagt
for kabelmontasje, kontroll av 0-punktsikring,
montasje av gatelysutstyr og lignende.
Eventuelt ledige modulplasser er forberedt for
ettermontering av sikringslastskillebrytere. Det
benyttes sikringslastskillebrytere av type SL
produsert av Jean Müller. Det kan leveres
effektbrytere som kan integreres i
samleskinnesystemet.
Lavspenningsfordelingen kan leveres som 230
V IT/TT-system eller som 400 V TNC-system.
Samleskinnene, trafoforbindelsen og ev.
ventilasjonen blir dimensjonert i forhold til
maksimal trafoytelsen som stasjonen er
konstruert for. Dette går fram av stasjonens
dataskilt. I lavspenningsfordelingen kan det
også settes inn en spesiell innmatelist
beregnet på tilkobling av nødstrømkabel.
Øverst på fundamentet sitter en avtakbar luke

Høyre : 8DJH Compact RRT
Under : 8DJH RRT
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for å ta inn slike kabler. Stasjonen har også en
luke øverst på veggen for mindre kabler.

Personsikker
Alle spenningsførende deler både på høy- og
lavspenningssiden er godt beskyttet mot
tilfeldig berøring - deksler foran kabelrom og
sikringsrom i SF6-anleggene er forriglet slik at
tilhørende jordslutter må legges i stilling "Jord"
før deksler kan fjernes. Alle SF6-anleggene har
en enkel og sikker trykkovervåkning.

Normert
Alle nettstasjonene våre er konstruert ifølge
aktuelle REN anbefalinger.
Ventilasjonsåpningene for
transformatorkjølingen er dimensjonert ut fra
varmeprøver. Vi kan gi informasjon om ev.
tilleggsventilasjon ved drift under unormale
forhold.

Dimensjonering av nettstasjon
Hvilken type nettstasjon som skal velges er
avhengig av størrelse på transformatoren,

anlegget og ønsket lavspenttavle. Siemens sin
veiledning for valg av type nettstasjon er vist
bakerst i denne brosjyren.

Kundeløsning
Siemens tilbyr også såkalte Kundeløsninger når
det er behov for andre løsninger. Noen
eksempler på disse er beskrevet i en egen
brosjyre.
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