FDV dokument: Nettstasjoner fra Møre Trafo AS
Generell beskrivelse av husene
Stasjonene i denne serien består av de utvendige betjente typene FLEX2,
FLEX3, og FLEX10. De innvendig betjente stasjonene er Mini-Maxi og Maxi.
I stasjonene kan det innmonteres forskjellige type HS-utstyr og LS-utstyr samt
trafoer opp til 1250kVA.
Stasjonene er bygget opp av et rammeverk av 3mm varmforzinket stål med
kvalitet Z600. Veggene består av varmforzinkede, pulverlakkerte plater med
innhold av teflon som gjør overflaten avvisende for smuss. Alternativt (unntatt
FLEX2 og FLEX3) kan det leveres annen fasade. STENI-plater, aluminium eller
miljøvennlig Royal-impregnert treverk.
Taket er produsert i glassfiberarmert polyester. Mini-Maxi og Maxi kan alternativt
leveres saltak med shingel, stålpanner eller larvikspanel. Fundamentet er utført i
varmforzinket stål, og er en integrert del av nettstasjonen.
Nettstasjonene er produsert og levert på basis av egen konstruksjon og design.
Relevante IEC-normer er lagt til grunn. Disse normene er:
•
•
•

NEK 400 0g 440
NEK-EN 60 439-1 (tavlenormen)
IEC 62271-202

Utvendig vedlikehold av husene:
Det bør årlig utføres en visuell kontroll av selve huset. Skader på lakkoverflaten
utbedres med vanlig billakk. Våre standardfarger er grå RAL 7024, rød RAL
3005, grønn RAL 6009, blå RAL 5011og mørk grå RAL 7021. Vi leverer
reparasjonslakk.
Samme type lakk brukes ved mindre skader / riper i overflaten på glassfibertak
RAL 7024.
Treverk vil over tid bli grått da oljen blir vasket ut på overflaten. For å beholde en
fin overflate og unngå råteskade anbefaler vi 2 strøk med oljedekkbeis av god
kvalitet.
Fundamentet bør også visuelt sjekkes mot rustskader oppstått av skader under
transport og montering. Varmgalvaniseringen ”leger” små skader selv, men ikke
de store. Se etter deformeringer i tilfelle stasjonen ikke er montert på underlag
som er tilfredsstillende (underlaget har seget). I disse tilfellene kan det også
være at rammekonstruksjonen har vridd seg, slik at taket kan være vanskeligere
å få av og på igjen. Vi anbefaler å følge REN 6028 pkt. 2.2 for montasje av våre

stasjoner (betongplatting). Det er utarbeidet tegninger for betongplatting tilpasset
hver stasjonstype.
Ved skifte av trafo eller ved andre ønsker om å montere av taket, løsner man
muttrene (4 stk M20 / M24) og løfter av taket ved hjelp av 1-2 personer(FLEX2).
På større stasjoner benyttes løftekran. Minimum stropplengde er 3 meter, som
man fester i hvert løfteøye M12.
Innvendig vedlikehold av stasjonene
Se spesielt etter om det er spor etter salt / snødrev i stasjonen. Spesielt utsatt er
dette mellom vegger og tak, samt i ventilåpninger. I værharde strøk, på høyfjellet
eller ved havet, anbefales det at stasjonen blir levert med ekstra tetting / filt.
Rengjøring en gang pr år vil normalt sikre god driftssikkerhet. Legg spesielt
merke til isolatorer på LS-tavlen som ligger horisontalt bak samleskinnen. Er
stasjonen plassert i korrosive miljøer, kan såpe evt. kjemikalier brukes. En klut og
varmt vann vil være anvendelig nok i de fleste tilfeller. Husk i dette tilfellet å jorde
alle inngående kabler tilknyttet stasjonen. Ved arbeid under spenning (AUS)
vises til egne sikkerhetsrutiner.
For øvrig henvises det til interne prosedyrer mht for eksempel støvtørking på LSsamleskinner, HS-gjennomføringer, tilkoblinger både på HS- og LS-apparater.
Kontroller også om kabler internt har blitt utsatt for gnagere.
HS-utstyr
For vedlikehold av HS-anlegg med SF6 / Vakuum følges egen prosedyre /
beskrivelse for dette, som skal være innlagt i stasjonen. Ved slike anlegg er det
spesielt viktig at man sjekker gasstrykket på anlegget. Anlegget MÅ IKKE
betjenes hvis dette ikke er tilfredsstillende. Husk å sørge for nødvendig sikkerhet
/ jording før man iverksetter arbeid.
Vi anbefaler at man sjekker HS-anleggets funksjonalitet samt tørker støv, skitt
etc. av gjennomføringene en gang pr år. Les manualen til anlegget.
LS-utstyr
Tilkoblingene kan være utsatt forskjellige belastninger i løpet av året. Ved høye
belastninger vil temperaturen øke i skruforbindelsene. Når belastningen minker
og temperaturen synker, vil man kunne oppleve at skruforbindelsene blir
slakkere. En ny belastningstopp vil da føre til en enda høyere oppvarming i
skruforbindelsene. Det er derfor viktig at man trekker etter / sjekker tilkoblingene,
bruk momentnøkkel.
For øvrig vises det til dokumentasjonen tilhørende utstyret som er innmontert i
stasjonen.
Transformator
For vedlikehold og sjekk av transformatorer, vises det til egen manual for dette.
For alle trafoer er det i hovedsak viktig å tørke støv, skitt, salt og fett av

isolatorene. Sjekk også om det er lekkasje rundt omkobler og i forbindelse med
lokkpakningen. NB! Hermetisk tette trafoer må ikke åpnes!! Omkobleren kan bare
betjenes i spenningsløs tilstand. Hvis trafoen er utstyrt med termometer med
slepeviser, sjekk også om trafoen har vært overbelastet. Temperaturen bør ligge
under 95gr.C. Se egen vedlikeholdsmanual for transformatoren.
Diverse ekstrautstyr
Er stasjonen utstyrt med ekstra kjøling som f. eks ekstra ventilasjonsrister i
traforom, bør disse sjekkes for eventuelle ytre skader forårsaket av f. eks
hærverk. Disse skal være innstikksikre. Er stasjonene plassert i salt- / snø- /
støvutsatte miljø, bør ventilristene utstyres med filt. Ventilfilten må rengjøres/
skiftes etter behov, avhengig av lokale forhold. Intervallene for dette må vurderes
på stedet. Filtrene er laget av syntetiske fibrer og kan vaskes, eller rett og slett
bankes rene, men det må vurderes om filten må skiftes fordi den er for tett.
Filtertype er normalt Viledon PBS/290 S, testet etter DIN 24185. Dette må
uansett gjøres når trafoen evt. skal skiftes.

NB!
Finner man at komponenter på stasjonen må skiftes, les av stasjonens type /
modell samt stasjonsnummeret på skiltet festet på innsiden av døren, og kontakt
Møre Trafo AS.
Denne veiledningen er retningsgivende og vi tar forbehold om at det er gitt
anbefalinger og retningslinjer i denne som er forskjellig fra eiers egne
interne instrukser og prosedyrer.

Møre Trafo AS

