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Retrofit pro VN
Rozvaděč 8BK20

Co je retrofit?
Náhrada vakuového vypínače první generace typu 3AG, 3AF, 3AH1 a 3AH5 moderním vypínačem SION.

Technické údaje

    Jmenovité napětí od 7.2 kV do 17.5 kV
  Jmenovitý proud vypínače 1250 A, 2500 A
  Jmenovitý zkratový vypínací proud do 31.5 kA
     Typové zkoušky dle IEC 62271-1 a IEC 62271-200 

Typové zkoušky obsahují:  
zkouška elektrické pevnosti izolace, měření elektrického 
odporu obvodů, zkoušky krátkodobým a dynamickým 
výdržným proudem, zkouška zapínací a vypínací schop-
nosti, zkouška mechanické funkce.

   Zkouška obloukovým zkratem dle IEC 60298

Benefity

   Prodloužení životnosti rozvaděče 8BK20
   Upgrade vypínače pomocí moderního VN vypínače 

typu SION M
  Rychlá instalace díky řešení „Plug-and-Play“ 
  Nízké investiční náklady
   Garance dodávky náhradních dílů pro další období
  Koncepce ovládaní rozvaděče zůstává stejná

Životní cyklus

1983
Uvedení na trh

2007
Ukončení sériové
výroby vypínačů
typu 3AH

1998
Ukončení sériové
výroby vypínačů
typu 3AF & 3AG

2008
Ukončení dodávky
náhradních dílů
pro vypínače 3AF & 3A

2020
Ukončení sériové
výroby vypínačů
typu 3AH5

Říjen 2020
Očekávané uvedení
na trh 24 kV verze
retrofitu SION M

2017
Ukončení dodávky
náhradních dílů
pro vypínač 3AH1

Dodávka náhradních dílů

Dodávka náhradních dílů Dodávka náhradních dílůKvěten 2020
Uvedení na trh retrofitu
s moderním vypínačem
typu SION M (3AES)



Rozvaděč typu 8BK20
Díky retrofitu s moderním vypínačem SION M není nutné měnit celý rozvaděč, ale jen vakuový vypínač.

Globální kompetence poskytovaná lokálně
Servisní oddělení společnosti Siemens vám poskytne technickou podporu, dostupnost strategických dílů a mnoho dalších 
výhod dle vašich potřeb.

Změny a chyby jsou vyhrazeny. Informace uvedené 
v tomto dokumentu obsahují pouze obecný popis a/nebo 
výkonové vlastnosti, které nemusí vždy přesně odrážet 
ty, které jsou popsány, nebo které mohou podléhat 
úpravám v průběhu dalšího vývoje produktů. Požadované 
funkce plnění jsou závazné, pouze pokud jsou výslovně 
dohodnuty v prováděné smlouvě.

Všechna označení produktů mohou být ochrannými 
známkami nebo jinými právy společnosti Siemens AG, 
jejich přidružených společnosti, jejich použití třetími 
stranami pro vlastní účely by mohlo porušit práva 
přislušného vlastníka.
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Vakuový vypínač 3AF, 3AG Vakuový vypínač 3AE5, SION M

Vaše výzvy Naše nabídka

Dostupnost
Udržet vaše aktiva v chodu

Transparentnost
Mít rozpočet pod kontrolou

Management řízení
Aplikovat efektivní řízení

Výkon
Udržet krok s technickým pokrokem

Školení Management 
aktiv a konzultace

Zákaznická  
podpora 24/7

Modernizace  
a retrofit

Rekonstrukce Prodloužení 
životního cyklu

Upgrade  
a uprate

Monitoring  
a diagnostika

Dálkové  
služby

Audity  
aktiv

Zákaznická  
podpora 24/7

Opravy Preventivní  
údržba

Náhradní  
díly

Pohotovostní  
služba


