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Breedte (mm) Diepte (mm) Hoogte (mm) DA-voorziening 2 Gelijkspanningsinstallatie 3

Standaard AC5 a/b 1410 950 1365 n.v.t. n.v.t.

Standaard AC5 1410 950 1630 n.v.t. n.v.t.

Schakelbare AC5 a/b 1221 950 1480 Ja n.v.t.

Schakelbare AC5 1221 950 1630 Ja n.v.t.

Standaard AC5 a/b 1410 950 2400 n.v.t. n.v.t.

Standaard AC5 1410 950 2400 n.v.t. n.v.t.

Schakelbare AC5 a/b 1221 950 2400 Ja n.v.t.

Schakelbare AC5 1221 950 2400 Ja n.v.t.

AC6 a/b 1221 950 2400 n.v.t. Ja

Standaard AC5 a/b 1410 950 2400 n.v.t. n.v.t.

Standaard AC5 1410 950 2400 n.v.t. n.v.t.

Schakelbare AC5 a/b 1221 950 2400 Ja n.v.t.

Schakelbare AC5 1221 950 2400 Ja n.v.t.

AC6 a/b 1221 950 2400 n.v.t. Ja

Toelichting bij voetnoot

1 Bij betreedbare stations dient naast de ruimtebehoefte voor de MS-installatie en eventuele aanvullende voorzieningen ook rekening gehouden te worden met ruimte voor:
- Veilig werken afstanden, conform de NEN-EN-IEC 61936-1
- Aanwezigheid van een vloerluik, deze mag zich niet voor de toegangsdeur bevinden
- Vluchtwegen

2 Een DA-voorziening bestaat uit een DA-kast, een beveiligingskast en bekabeling voor de verbinding met de MS-installatie:
- Ruimtebehoefte DA-kast: B x D x H = 800 x 800 x 950 mm. Let op: deze ruimtebehoefte komt bovenop de opgegeven minimale ruimtebehoefte van de MS-installatie.
- Ruimtebehoefte beveiligingskast: B x D x H = 700 x 700 x 800 mm. Let op: deze ruimtebehoefte komt bovenop de opgegeven minimale ruimtebehoefte van de MS-installatie.
- Kenmerken DA-kast: Deze kast bevat de distributieautomatisering | Kale omvang B x D x H = 600 x 250 x 600 mm | Deur draait naar rechts open | Stekkers aan onderzijde
- Kenmerken beveiligingskast: Deze kast bevat de beveiligingsrelais | Kale omvang B x D x H = 500 x 250 x 500 mm | Deur draait naar links open | Stekkers aan onderzijde
- De DA-voorziening dient aan de linkerzijde van de MS-installatie geplaatst te worden, bij voorkeur DA-kast en beveiligingskast boven elkaar met de DA-kast boven

3 Een gelijkspanningsinstallatie voedt de beveiliging voor aansluitingen > 2 MVA die direct aangesloten worden op een station (OS/RS/SS) van Liander:
- Ruimtebehoefte gelijkspanningsinstallatie: B x D x H = 420 x 650 x 700 mm. Let op: deze ruimtebehoefte komt bovenop de opgegeven minimale ruimtebehoefte van de MS-installatie.
- Kenmerken gelijkspanningsinstallatie: Deze kast voedt de beveiliging | Kale omvang B x D x H = 400 x 210 x 500 mm | Deur draait naar links open | Aansluitrail aan onderzijde
- De gelijkspanningsinstallatie dient bij voorkeur aan de linkerzijde van de MS-installatie geplaatst te worden

Disclaimer

De informatie in dit document is met zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten bevat.  

Aan dit document kunnen geen rechten ten opzichte van Liander NV worden ontleend.
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