SiNett U
for utvendig
betjening
SiNett 315U og SiNETT 800U
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Robust hus
Vegger og tak lages av korrosjonsbestandig
galvanisert stålplate som pulverlakkeres.
Dørene har rustfrie stålhengsler og robust
trepunkts stanglås for hengelås. Fundamentet
er av ”sjøvannbestandig” aluminium.

Alternative veggkledninger:
Impregnert trekledning som kan beises i ulike
farger, trekledningen er distansert fra
stålplatene.
Villmarkspanel

Alternative tak:
Sort plannja
Tre
Forberedt for torv
Huset kan også leveres med et ekstra rom for eksempel fiberkabel.

Til høyre : anlegg 8DJH RRT
Under: anlegg 8DJH Compact
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Mellomspenningsanlegg
Som mellomspenningsanlegg benyttes SF 6isolerte bryteranlegg 8DJH eller 8DJH
Compact, som finnes i varianter fra en
transformatorbryter og en kabelbryter, til
forskjellige kombinasjoer av kabel- og
transformatorbrytere.

Det er mulig å bruke luftisolerte alternativer
som NALF, sikringsunderdeler eller
støtteisolatorer for direkte tilkobling på
transformatoren.

Praktisk 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
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kan leveres som 230 V IT/TT-system eller som
400 V TNC-system. tillegg kan tavla leveres
delt med en 230V IT/TT og en 400V TNC.
Dimensjonering etter REN’s anbefalinger.
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Transformator
SiNETT U kan leveres med innmontert
transformator, opptil 315kVA, ferdig tilkoplet.
Alternativt kan Siemens forberede montasjen

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.

ved å gjøre ferdig alle kabler for tilkopling av
egenlevert transformator.
Personsikker
Alle spenningsførende deler både på
høyspennings- og lavspenningssiden er godt
beskyttet mot tilfeldig berøring.

Tekniske spesifikasjoner:
Mål og vekt:
Nettstsjonstype
Vekt ekskl. anlegg

SiNETT 315 U

750 kg

Innvendig mål i
transformatorrom
<i mm>
1400 x 930

SiNETT 800 U

950 kg

1700 x 930

Disponibel høyde i
transf. Rom
<i mm>
2250
2250

Aktuelle anlegg:
Nettstasjonstype Max.
transformator

SF6 Anlegg
8DJH

SF6 Anlegg
8DJH Compact

SiNETT 315 U

315 kVA

RRT

SiNETT 800 U

800 kVA

RRT
RRRT

RRT
RRRT
RRT
RRRT
RRT-RRT
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Antall
lavspenning
moduler
5 eller 8
5 eller 8
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Målskisse SiNETT 315U

Grunnriss SiNETT 315 U
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Målskisse SiNETT 800 U

Grunnriss SiNETT 800 U
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