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Опитувальний лист КРЗА № 
 

Назва організації, підприємства Замовника_______________________________________ 

Контактні дані:  Тел.(моб) ____________________ Тел.(роб.) ________________________ 

Адреса ел. пошти __________________  Поштовий індекс підприємства ____________ 

ПІБ  _______________________________________ ________________________________ 

Посада _____________________________________________________________________ 

Дата заповнення _____________________________________________________________  

Параметри комплекта захисту + / - 
1. Вкажіть об’єкт встановлення:  
ТП, РП  
ПС 110-10 кВ  
ПС 110-35-10(6) кВ  
ПС 35-10(6) кВ  
інший ___________  
2. Клас напруги  
6кВ  
10кВ  
20кВ  
35кВ  
Ваш варіант  
3. Вкажіть призначення КРЗА:  
Ретрофіт комірки ввода   
- комірки секційного вимикача   
- відхідної повітряної лінії  
- відхідної кабельної лінії  
- відхідної кар’єрної лінії   
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- комірки трансформатора напруги  
- трансформатора власних потреб  
- РЗА БСК   
- високовольтного двигуна  
- блока «трансформатор-високовольтний двигун»  
інше___________________  
4. Вкажіть обладнання, яке підлягає модернізації:  
Подкреслити існуючий тип високовольтної комірки:   
К-104, КМ-1Ф, К-ХХVІ, К-37, К-104, КРН-10-У1, КСО-266, 272, 292,298,2УМ, K-XXVI, К-
37, КСО-2У, КСО-2УМ, КСО-266, КСО-272, КРН-10, К-47; К-59; К-104; К-104М; КМ-1М; 
КРУН-6(10), СSIM, ЯКУ-1, КМ-МП, КРУ2-10, КСО-2000, КРУП, КРУП-2 

 

інший тип комірки (вкажіть) ______________________  
Вкажіть тип вимикача (при необхідності і тип блока керування)  
- вакуумний виробництва «АМПЕР»  
- вакуумний виробництва «РЗВА»  
- вакуумний виробництва «Таврида Електрик»  
- вакуумний виробництва «АВВ»   
- вакуумний виробництва «Siemens»  
- вакуумний виробництва «Susol»  
- вакуумний виробництва «CHINT»  
- вакуумний виробництва _________  
- елегазовий виробництва _________  
Другий тип масляного вимикача  
Тип привода масляного вимикача  
Необхідність шунтування/дешунтування котушки вимикача  
5. Оберіть тип конструктивного виконання КРЗА  
відкриті з жорстким закріпленням (панель)  
відкриті з поворотною частиною «під праву руку або ліву руку» (панель)  
закриті з поворотною частиною «під праву руку» (шафа)  
закриті з поворотною частиною «під ліву руку» (шафа)  
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6. Характеристика об’єкта  
Розміщення використовуємої комірки  
зовнішнє  
внутрішнє  
Коефіцієнт трансформації трансформаторів струму     
Наявність трансформатора струму нульової послідовності  
Коефіцієнт трансформації трансформатора напруги (ТН)  
Кількість вимірюваних фаз (кількість трансформаторів струму)   
2 фази (А і С)  
3 фази (А, В, С)  
Схема з’єднання  вторинних кіл трансформаторів струму   
- з’єднання за схемою «зірка»  
-  з’єднання за схемою «неповна зірка» (за замовчуванням)  
- з’єднання за схемою  «різниці струмів»   
- з’єднання за схемою «трикутник»  
Ваш варіант ________  
Характер оперативного струму на об’єкті:  
Постійний оперативний струм (живлення реле, пристрою РЗА та дискретних входів 
пристрою РЗА виконується від джерел ЩПС, ШОС і т.д.)  

Інший тип_____________________  
Змінний оперативний струм (живлення реле, пристрою РЗА та дискретних входів 
пристрою РЗА виконується тільки від ТВП секції шин )  

Змінний оперативний струм з ДБЖ (живлення реле, пристрою РЗА та дискретних 
входів пристрою РЗА виконується від ТВП секції шин та від ДБЖ)  

 
Фірма-виробник, потужність і тип використовуємого ДБЖ/ШОС  

  
Вкажіть номінальну напругу оперативного струму   
ЩПС:_________________В                                ШОС:_________________В  
ДБЖ: _________________В                                ТВП: _________________В  
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Необхідність додаткового блока живлення для пристрою РЗА  

Так, додатковий блок живлення необхідний  
Ні, необхідності у додатковому блоці живлення немає  
Необхідність живлення пристрою РЗА від трансформаторів струму (ТС)  
Так, живлення пристрою РЗА від ТС необхідне  
Ні, необхідності живлення пристрою РЗА від ТС немає  
Максимальний вторинний аварійний струм фаз  
до 150 А  
до 200 А  
до 250 А  

до 500А  
Робочий діапазон температур пристрою РЗА  
-20/+55  
-40/+60  
Тип та кількість інтерфейсів у пристрої РЗА   
Так, інтерфейс USB + RS 485 (Modbus RTU)  
Так, інтерфейс USB + RS 485 +Ethernet (Modbus RTU + Modbus TCP)  
Так, інтерфейс USB + RS 485 +Ethernet (Modbus RTU + IEC 61850)  
Ваш варіант ______________  
Необхідність пристрою РЗА з вільно-програмованою логікою (ВПЛ)  
Так, пристрій РЗА необхідний з ВПЛ  
Ні, необхідності у пристрої РЗА з ВПЛ немає   
Необхідність заводської прошивши пристрою РЗА з ВПЛ «під об’єкт»  
Так, заводське програмування пристрою РЗА з ВПЛ необхідне  
Ні, заводське програмування пристрою РЗА з ВПЛ  непотрібне  
Вкажіть тип МСЗ (СВ)  
Направлений МСЗ   
Не направлений МСЗ   
МСЗ с вольтметровим блокуванням  
Вкажіть необхідність і тип ЗНЗ   
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Направлений ЗНЗ (3I0+3U0 )  
Не направлений ЗНЗ (3I0 )  
Виміряний ЗНЗ (з підключенням ТСНП)  
Розрахунковий ЗНЗ  (без підключення ТСНП)  
Ні, у ЗНЗ немає необхідності  
Необхідність захистів по напрузі:  
- захист по мінімальній/максимальній напрузі   
- захист по напрузі «розімкнутого трикутника» ТН (3U0)  
Ні, у захисті по напрузі немає необхідності  
Необхідність організації на об’єкті логічного захисту шин (ЛЗШ)  
Так, ЛЗШ необхідний і має бути реалізований за паралельною схемою  
Так, ЛЗШ необхідний і має бути реалізований за послідовною схемою   
Ні, у ЛЗШ немає необхідності  
Необхідність організації функції пристрою резервного вимкнення вимикача 
(ПРВВ) для пристрої РЗА  

Так, функція ПРВВ необхідна і має бути реалізована  
Ні, функція ПРВВ не потрібна  
Необхідність запису у пристрої РЗА (до журналу подій і журналу аварій) захистів 
по напрузі  

Необхідність організації на об’єкті функції АВР   
Так, АВР необхідне і має бути виконане на базі простих реле  
Так, АВР необхідне і має бути виконане на базі пристрою РЗА  
Ні, АВР непотрібне  
Необхідність організації на об’єкті функції відновлення нормального режиму 
(ВНР)  (при можливості контролю напруги на живильній лінії – лінійний ТН/ТВП)  

Так, ВНР необхідна і має бути реалізована  
Ні, ВНР непотрібна  
Необхідність організації на обєкті функції АЧР(ЧАПВ)  
Та, АЧР(ЧАПВ) необхідне і має бути реалізовано  по дискретному вході (АЧР по ДВ)  
Та, АЧР(ЧАПВ) необхідне і має бути реалізовано  через пристрій РЗА  
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Ні, АЧР(ЧАПВ)  непотрібне  
Необхідність функції дугового захисту для пристрою РЗА  
Так, дуговий захист необхідний і має бути реалізований за допомогою трьох 
волоконно-оптичних датчиків (3*ВОД)  з контролем струму та контролем напруги(Umin)  

Так, дуговий захист необхідний і має бути реалізований за допомогою трьох 
волоконно-оптичних датчиків (3*ВОД)  з контролем струму  

Так, дуговий захист необхідний (фототиристори на дискретний вхід з контролем 
струму)  

Ні, дуговий захист непотрібен  
Необхідність функції блокування від струмів намагнічування (БСН) для 
пристрою РЗА  

Так, функція БСН необхідна   
Ні,  функція БСН непотрібна  
Необхідність захистів по температурі для пристрою РЗА  
Так, захист по температурі потрібен  
Ні, захист по температурі непотрібен  
Необхідність функції вимкнення від зовнішніх захистів для пристрою РЗА  
Так, функція  вимкнення від зовнішніх захистів необхідна   
Ні, функція  вимкнення від зовнішніх захистів непотрібна  
Необхідність функції  обліку електроенергії для КРЗА  
Так, функція  обліку електроенергії необхідна і має бути реалізована пристроєм РЗА 
(технічний облік електроенергії)  

Так, функція  обліку електроенергії необхідна і має бути реалізована лічильником 
електричної енергії (комерційний облік електроенергії)  

Ні, обліку електричної енергії непотрібно  
Вкажіть тип і виробника лічильника електричної енергії  
NiK  
Енергоміра  
Ваш варіант_________________________________________________________  
Вкажіть необхідність реле вказівних у колах сигналізації  
Так, реле вказівні необхідні  
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Ні, вказівні непотрібні, достатньо світлодіодів на лицевій панелі пристрою РЗА  
Тип реле вказівних: Наприклад :   РУ-21___________,   РЭПУ-12М_________  
 РЭУ-11_____________,          Інший тип реле__________________________  
Необхідність додаткового вимірювального обладнання  
Амперметр, для індикації струму навантаження  
Амперметр непотрібен, достатньо індикації струмів на дисплеї пристрою РЗА  
Вольтметр, для індикації напруги  
Вольтметр непотрібен, достатньо індикації напруги на дисплеї пристрою РЗА  
Вкажіть тип вимірювального обладнання (амперметрів і вольтметрів)  
Аналогові  
Цифрові:       однофазні______________; трифазні _______________  
Необхідність освітлення в шафі/на панелі  
Тип світильника  
Лампа накалювання_____; Люмінісцентний _____; Світлодіодний______  
Необхідність обігріву в шафі  
Тип елемента нагріву:  
Резистор обігріву____; Конвекційний нагрівач ____; Конвекційний з вентилятором____  
Необхідність охолодження в шафі  
Необхідність розетки живлення приладів в шафі/на панелі КРЗА  
Тип шафи/панелі КРЗА  
Металевий(а) з порошковим покриттям  
Металевий із нержавіючої сталі (для зовнішнього встановлення та об’єктів з 
агресивним середовищем)  

Із ударостійкого пластику (для зовнішнього встановлення та об’єктів з агресивним 
середовищем)  

Ступінь захисту шафи (IP) згідно ГОСТ 14254  
IP-21  
IP-54  
Ваш варіант ______________  

Габаритні розміри шафи/панелі КРЗА: ВхШхГ,мм:__________________________  
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7. Додаткове обладнання   
ЗІП-комплект  
Перелік необхідного ЗІП-комплекту  
  
  
Ноутбук  
Сумка для ноутбука  
USB-маніпулятор (USB мишка)  
  
Перетворювач USB на RS-232/RS-485   
Перетворювач RS-232/RS-485 на Ethernet   
8. Додаткові види робіт  
Проектно-вишукувальні роботи  
Монтаж-налагоджувальні роботи  
Авторський нагляд за монтажем і пуско-налагоджувальними роботами (ПНР)  
АСУТП «SCADA-RELSiS»  
Додаткові роботи і авторський нагляд непотрібен  
9. Вибір фірми виробника комплектуючих  
АВВ_______; Schneider Electric_______ ; ETI_________;Ваш варіант____________  
  
10. Додаткові вимоги  
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Опитувальний лист РЗШТ № 
 

Назва організації, підприємства Замовника_______________________________________ 

Контактні дані:  Тел.(моб) ____________________ Тел.(роб.) ________________________ 

Адреса ел. пошти __________________  Поштовий індекс підприємства ____________ 

ПІБ  _______________________________________ ________________________________ 

Посада _____________________________________________________________________ 

Дата заповнення _____________________________________________________________  

Параметри комплекта захисту + / - 
1. Вкажіть об’єкт реконструкції:  
ТП, РП  
п/ст 110-10 кВ  
п/ст 110-35-10(6) кВ  
п/ст 35-10(6) кВ  
інший ___________  
2.Вкажіть призначення РЗШТ:  
Шафа/панель захисту і автоматики відхідної лінії РЗШТ-14   
Шафа/панель захисту і автоматики секційного вимикача РЗШТ-15  

Шафа/панель захисту і автоматики ввідного вимикача РЗШТ-16  

Шафа/панель збору і реєстрації інформації, сигналізації (телемеханіки) РЗШТ-17  

Шафа/панель протиаварійної частотної автоматики РЗШТ-18  

Шафа/панель захисту і автоматики двигуна, генератора, насоса  РЗШТ-19  

Шафа/панель захисту, автоматики,керування, сигналізації та РПН двухобмоткового  
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(триобмоткового) силового трансформатора  РЗШТ-20 

 Шафа/панель  контролю і захисту трансформатора напруги РЗШТ-21  

 Шафа/панель  центральної сигналізації і автоматики РЗШТ-22  

Інше ___________________  
3. Вкажіть обладнання, яке встановлене на об’єкті:  
Тип привода високовольтного вимикача (далі «ВВ»)  
Масляний______; Вакуумний ______; Елегазовий _____.  
Тип привода ВВ  
Номінальна напруга керування 
= 110 В ____; = 220 В _____; 127 В, 50 Гц _____;   220 В, 50 Гц _____  

Наявність соленоїдів вимкнення по схемі  з дешунтуванням:   
 так ______; ні _______  

Номінальна напруга соленоїда вимкнення із незалежним живленням 
= 110 В _____; = 220 В _____  

Номинальний струм соленоїдів вимкнення по схемі з дешунтуванням (5 А)  
Вкажите тип трансформаторів  струму   
Номінальний струм трансформаторів струму, А  
Кількість трансформаторів струму (2; 3)  
4. Вкажіть тип конструктивного виконання РЗШТ  
РЗШТ- В (Внутрішнього встановлення з цоколем/без, ВхШхГ,мм: 2200х800х600, 
ІР31)  

РЗШТ-Н (зовнішнього встановлення ВхШхГ,мм 1000х1000х600, ІР-54 із 
сонцезахисною панеллю)  

Ваш варіант  ______________  
5. Характеристика об’єкта  
Вкажіть розміщення шафи/панелі РЗШТ   
Зовнішнє (Наприклад: ВРП 110кВ, ВРП 35кВ)  
Внутрішнє  (Наприклад: ЗРП 110кВ, ЗРП 35 кВ)  
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Вкажіть коефіцієнт трансформації трансформаторів струму     
Вкажіть наявність трансформатора струму нульової послідовності  
Вкажіть схему з’єднання вторинних кіл трансформаторів струму  
- з’єднання за схемою «зірка»  
-  з’єднання за схемою «неповна зірка» (за замовчуванням)  
- з’єднання за схемою  «різниці струмів»   
- з’єднання за схемою «трикутник»  
Ваш варіант ________  
Вкажіть номінальну напругу оперативного струму для живлення пристрою 
РЗА, допоміжних реле, пристроїв сигналізації  

220В АС _________; 220В DС _________  
110В АС_________; 110В DС_________  
Вкажіть коефіцієнт трансформації трансформатора напруги (ТН)  
  
Вкажіть характер оперативного струму на об’єкті:  
Постійний оперативний струм (живлення реле, пристрою РЗА та дискретних 
входів пристрою РЗА виконується від джерел ЩПС, ШОС і т.д.)  

Змінний оперативний струм (живлення реле, пристрою РЗА та дискретних входів 
пристрою РЗА виконується тільки від ТВП секції шин )  

Змінний оперативний струм з ДБЖ (живлення реле, пристрою РЗА та дискретних 
входів пристрою РЗА виконується від ТВП секції шин та від ДБЖ)  

Фірма-виробник, потужність і тип використовуємого ДБЖ/ШОС  
Інший тип_____________________  
Вкажіть номінальну напругу оперативного струму   
ЩПС:_________________В                                ШОС:_________________В  
ДБЖ: _________________В                                ТВП: _________________В  
Необхідність додаткового блока живлення для пристрою РЗА  
Так, додатковий блок живлення необхідний  
Ні, необхідності у додатковому блоці живлення немає  
Необхідність живлення пристрою РЗА від трансформаторів струму (ТС)  
Так, живлення пристрою РЗА від ТС необхідне  
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Ні, необхідності живлення пристрою РЗА від ТС немає  
Максимальний вторинний аварійний струм фаз  
до 150 А  
до 200 А  
до 250 А  

до 500А  
Робочий діапазон температур пристрою РЗА  
-20/+55  
-40/+60  
Тип та кількість інтерфейсів у пристрої РЗА   
Так, інтерфейс USB + RS 485 (Modbus RTU)  
Так, інтерфейс USB + RS 485 +Ethernet (Modbus RTU + Modbus TCP)  
Так, інтерфейс USB + RS 485 +Ethernet (Modbus RTU + IEC 61850)  
Ваш варіант ______________  
Необхідність пристрою РЗА з вільно-програмованою логікою (ВПЛ)  
Так, пристрій РЗА необхідний з ВПЛ  
Ні, необхідності у пристрої РЗА з ВПЛ немає   
Необхідність заводської прошивши пристрою РЗА з ВПЛ «під об’єкт»  
Так, заводське програмування пристрою РЗА з ВПЛ необхідне  
Ні, заводське програмування пристрою РЗА з ВПЛ  непотрібне  
Вкажіть тип МСЗ (СВ)  
Направлений МСЗ   
Не направлений МСЗ   
МСЗ с вольтметровим блокуванням  
Вкажіть необхідність і тип захисту від «замикання на землю» (ЗНЗ)  
Направлений ЗНЗ (3I0+3U0 )  
Не направлений ЗНЗ (3I0 )  
Виміряний ЗНЗ (з підключенням ТСНП)  
Розрахунковий ЗНЗ  (без підключення ТСНП)  
Ні, у ЗНЗ немає необхідності  
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Необхідність захистів по напрузі:  
- захист по мінімальній/максимальній напрузі   
- захист по напрузі «розімкнутого трикутника» ТН (3U0)  
Ні, у захисті по напрузі немає необхідності  
Необхідність дистанційного захисту (ДЗ):  
Так, ДЗ необхідний і має бути реалізований за круговою характеристикою  
Так, ДЗ необхідний і має бути реалізований за полігональною характеристикою  
Ні, у ДЗ немає необхідності  
Ваш варіант  необхідного захисту________  
  
Необхідність організації на об’єкті логічного захисту шин (ЛЗШ)  
Так, ЛЗШ необхідний і має бути реалізований за паралельною схемою  
Так, ЛЗШ необхідний і має бути реалізований за послідовною схемою   
Ні, у ЛЗШ немає необхідності  
Необхідність організації функції пристрою резервного вимкнення вимикача 
(ПРВВ) для пристрої РЗА  

Так, функція ПРВВ необхідна і має бути реалізована  
Ні, функція ПРВВ не потрібна  
Необхідність запису у пристрої РЗА (до журналу подій і журналу аварій) 
захистів по напрузі  

Необхідність організації на об’єкті функції АВР   
Так, АВР необхідне і має бути виконане на базі простих реле  
Так, АВР необхідне і має бути виконане на базі пристрою РЗА  
Ні, АВР непотрібне  
Необхідність організації на обєкті функції АЧР(ЧАПВ)  
Та, АЧР(ЧАПВ) необхідне і має бути реалізовано  по дискретному вході (АЧР по 
ДВ)  

Та, АЧР(ЧАПВ) необхідне і має бути реалізовано  через пристрій РЗА  
Ні, АЧР(ЧАПВ)  непотрібне  
Необхідність функції вимкнення від зовнішніх захистів для пристрою РЗА  
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Так, функція  вимкнення від зовнішніх захистів необхідна   
Ні, функція  вимкнення від зовнішніх захистів непотрібна  
Необхідність функції  обліку електроенергії для КРЗА  
Так, функція  обліку електроенергії необхідна і має бути реалізована пристроєм 
РЗА (технічний облік електроенергії)  

Так, функція  обліку електроенергії необхідна і має бути реалізована лічильником 
електричної енергії (комерційний облік електроенергії)  

Ні, обліку електричної енергії непотрібно  
Вкажіть тип і виробника лічильника електричної енергії  
NiK  
Енергоміра  
Ваш варіант_________________________________________________________  
Вкажіть необхідність реле вказівних у колах сигналізації  
Так, реле вказівні необхідні  
Ні, вказівні непотрібні, достатньо світлодіодів на лицевій панелі пристрою РЗА  
Тип реле вказівних: Наприклад :   РУ-21___________,   РЭПУ-12М_________  
 РЭУ-11_____________,          Інший тип реле__________________________  
Номінальний струм вказівних реле для схеми з «підривом»  
(0,16; 0,25 А)  

Необхідність додаткового вимірювального обладнання  
Амперметр, для індикації струму навантаження  
Амперметр непотрібен, достатньо індикації струмів на дисплеї пристрою РЗА  
Вольтметр, для індикації напруги  
Вольтметр непотрібен, достатньо індикації напруги на дисплеї пристрою РЗА  
Вкажіть тип вимірювального обладнання (амперметрів і вольтметрів)  
Аналогові  
Цифрові:       однофазні______________; трифазні _______________  
Необхідність освітлення в шафі/на панелі  
Тип світильника  
Люмінісцентний _____; Світлодіодний______  
Необхідність обігріву в шафі  
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Тип елемента нагріву:  
Резистор обігріву____; Конвекційний нагрівач ____  
Необхідність розетки живлення приладів в шафі/на панелі РЗШТ  
Тип шафи/панелі РЗШТ  
Металевий(а) з порошковим покриттям  
Металевий із прозорою лицевою поворотною панеллю (для внутрішнього 
встановлення зі склом)  

Ваш варіант ____  
Вкажіте ступінь захисту шафи (IP) згідно ГОСТ 14254  
IP-31  
IP-54  
Ваш варіант ____  
7. Додаткове обладнання   
ЗІП-комплект  
Перелік необхідного ЗІП-комплекту  
  
Ноутбук з програмним забезпеченням та необхідним обладнанням (сумка, USB-
маніпулятор (USB мишка) та ін.)  

Перетворювач USB на RS-232/RS-485   
Перетворювач RS-232/RS-485 на Ethernet   
8. Додаткові види робіт  
Проектно-вишукувальні роботи  
Монтаж-налагоджувальні роботи  
Авторський нагляд за монтажем і пуско-налагоджувальними роботами (ПНР)  
Додаткові роботи і авторський нагляд непотрібен  
9. Вибір фірми виробника комплектуючих  
АВВ_______; Schneider Electric_______ ; ETI_________;Ваш варіант____________  
  
10. Додаткові вимоги  
  
  

 













 

 

Опитувальний лист на шафу оперативного постійного струму  

типу   ШОТ  -           -          -           -           -          -          - 

Замовник       « »      201     р. 
Назва організації ______________________________________________________________ 
Назва об’єкта _______           
Адреса             
Контактна особа       посада     
Контактний телефон     E-mail      
факс               
Вхідні параметри 

Кількість вводів 1 2 3 
Кількість фаз 1 2 3 
Вхідна напрга, В 110 220 380 
Система заземлення TN-C TN-S  
Наявність АВР Так Ні  
Переріз вхідних кабелів, мм2    

 
Вихідні параметри 

Кількість випрямних модулів 2 3   
Вихідний струм зарядного пристрою, загальний, А 20 30   
Виходна напруга постійного струму, В 110 220  
Кількість відхідних секцій 1 2  
Контроль ізоляції шин постійного струму Так Ні  

 



Акумуляторна батарея 
Ємність акумуляторної батареї, А*г 0 33 45 55 
Час автономної роботи від батареї, г 1    
Термін експлуатації акумуляторної 
батареї, років 5 10 15 20 

 
Вимоги до шафи 

Габаритні разміри, мм Висота Ширина Глибина  
    

Обслуговування Передн. Ззаду Зліва Зправа 
Ступінь захисту корпуса, IP 21  
Ввід/вивід кабелів Зверху Знизу 
Тип охолодження Природнє Примусове Кондиц. Підігрів 

    
 

Опції 
 

Наявність приладів контролю амперметр вольтметр 
  

Тип автоматичних вимикачів  АВВ Schneider ETI  

     
 
 
 
 

Сигналізація   Загальна несправність ШОТ Так Ні 
Відсутність вхідної змінної напруги Так Ні 
Напруга на виході не в нормі (підвищена, 
знижена, відсутня) Так Ні 

Земля в колах постійного струму (загальна) Так Ні 
Елемент мигаючого світла Так Ні 
Наявність додаткових контактів сигналу 
аварійного вимкнення автоматів Так Ні 

Вивід сигналізаторів на клемник Так Ні 
    



Номінальні значення автоматичних вимикачів  1 секції 

 
 

 

 

Номінальні значення автоматичних вимикачів 2 секції 

 
 
 
 
 
 

Додаткові вимоги  
              
              
               

                                     
   Підпис               ПІБ Замовника   Дата 
 
 
   М.П.: 

 
  Науково-виробниче підприємство «РЕЛСіC» 

          
              03134, Україна, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 9  
              тел.:  +38 044 500 61 51 
               +38 044 500 62 49 
               +38 044 500 62 37 
              факс: +38 044 500 61 54 
              e-mail: sales@relsis.ua 
              web: www.relsis.ua 

Номер фідера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Номінальний струм автоматів, А             
Переріз кабелів відх. ліній, мм2             
Наявність додаткових контактів 
спрацювання, (так/ні) 

            

Номер фідера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Номінальний струм автоматів, А             
Переріз кабелів відх. ліній, мм2             
Наявність додаткових контактів 
спрацювання, (так/ні) 

            

mailto:sales@relsis.ua
http://www.relsis.ua/


Структура умовного позначення  

 
Приклад найменування:  

ШОТ-220-20-33-Е-2-5-5 (шафа ШОТ на 220В постійного струму з двома модулями випрямлячів із загальним вихідним 
струмом 20А, акумуляторною батареєю ємністью 33А*г, із природнім охолодженням, двохсекційний, на 5 вихідних 
автоматів першої секції і на 5 вихідних автоматів другої секції). 





 

Опитувальний лист на шафу оперативного змінного струму 

типу   ШБП  -           -          -           -           -          -          - 

Замовник       « »      201     р. 

Назва організації___________          
Назва об’єкта _____________          
Адреса             
Контактна особа       посада     
Контактний телефон__     E-mail      
факс               
Вхідні параметри 

Кількість вводів 1 2 3 
Кількість фаз 1 2 3 
Вхідна напрга, В 110 220   
Система заземлення TN-C TN-S  
Наявність АВР Так Ні  
Переріз вхідних кабелів, мм2    

 
Вихідні параметри 

Кількість випрямних модулів 110 220  230 240   
Вихідний струм зарядного пристрою, 
загальний, А 1000 3000 5000 7000  

Виходна напруга постійного струму, В 1 2    
Кількість відхідних секцій Так Ні    
Контроль ізоляції шин постійного струму      

 
 



Акумуляторна батарея 
Ємність акумуляторної батареї, А*г 0 9 12 18 26 45 
Час автономної роботи від батареї, г 1      
Термін експлуатації акумуляторної батареї, 
років 5 10 15 20   

 
Вимоги до шафи 

Габаритні разміри, мм Висота Ширина Глибина  
    

Обслуговування Передн. Ззаду Зліва Зправа 
Ступінь захисту корпуса, IP 21  
Ввід/вивід кабелів Зверху Знизу 
Тип охолодження Природнє Примусове Кондиц. Підігрів 

    
Опції 

 

Наявність приладів контролю амперметр вольтметр 
  

Тип автоматичних вимикачів  
АВВ 

Schneider Тип 
автоматичних 
вимикачів  

АВВ 

Сигналізація     Загальна несправність Так Ні 
   
Відсутність вхідної змінної напруги Так Ні 
Напруга на виході не в нормі (підвищена, 
знижена, відсутня) Так Ні 

Земля в колах постійного струму (загальна) Так Ні 
Елемент мигаючого світла Так Ні 
Наявність додаткових контактів сигналу 
аварійного вимкнення автоматів Так Ні 

Вивід сигналізаторів на клемник Так Ні 
SNMP плата Так Ні 
Плата реле Так Ні 

    
    



     
 

Номінальні значення автоматичних вимикачів  1 секції 
 

 
 
 
 
 

Номінальні значення автоматичних вимикачів 2 секції 
 
 
 
 
 
 

Додаткові вимоги  
              
              
               

                                     
   Підпис               ПІБ Замовника   Дата 
 
   М.П.: 

 
   Науково-виробниче підприємство «РЕЛСіC» 

          
              03134, Україна, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 9  
              тел.:  +38 044 500 61 51 
               +38 044 500 62 49 
               +38 044 500 62 37 
              факс: +38 044 500 61 54 
              e-mail: sales@relsis.ua 
              web: www.relsis.ua 

Номер фідера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Номінальний струм автоматів, А             
Переріз кабелів відх. ліній, мм2             
Наявність додаткових контактів 
спрацювання, (так/ні) 

            

Номер фідера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Номінальний струм автоматів, А             
Переріз кабелів відх. ліній, мм2             
Наявність додаткових контактів 
спрацювання, (так/ні) 

            

mailto:sales@relsis.ua
http://www.relsis.ua/


 
Структура умовного позначення  

 

Приклад найменування:  

ШБП-220-45-05-Е-2-5-5 (шафа ШБП, вихідна напруга 220В, з акумуляторною батареєю ємністю 45Аг, 
выходной мощностью  9000 ВА, охлаждение естественное, двухсекционный, на 5 выходных автоматов 
первой секции и на 5 выходных автоматов второй секции). 
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