Power Xpert CX® - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie
IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center

Power Xpert CX®
Flexibele schakeloplossingen voor maximalisatie
van veiligheid en bedrijfszekerheid

Energie voor een
veeleisende wereld.
Wat wij leveren:
•

Elektrotechnische oplossingen die minder energie verbruiken, de
stroomvoorziening betrouwbaarder maken en ervoor zorgen dat de plaatsen
waar we wonen en werken veilig en comfortabel zijn

•

Hydraulische en elektrische oplossingen die machines
productiever maken zonder energie te verspillen

•

•

Oplossingen voor de luchtvaart die vliegtuigen lichter en goedkoper
in gebruik maken en die luchthavens in staat stellen efficiënter te werken
Oplossingen voor de aandrijflijn van voertuigen die meer
kracht leveren in auto’s, vrachtwagens en bussen, en ook het brandstofverbruik
en de uitstoot verminderen

Ontdek het Eaton
van vandaag.
Powering business worldwide
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Als wereldwijd opererende onderneming voor
powermanagement helpen wij klanten over de hele
wereld de energie te beheren die zij nodig hebben voor
gebouwen, vliegtuigen, vrachtwagens, auto’s, machines
en andere toepassingen.

Wij bieden geïntegreerde oplossingen die het gebruik van
energie, in al haar vormen, praktisch en doelmatig maken.

Eatons innovatieve technologieën helpen de klanten
elektrische, hydraulische en mechanische energie
betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer
te managen.

Eaton.com

Eaton boekte in 2013 een omzet van $ 22 miljard, telt
momenteel circa 100.000 medewerkers over de hele
wereld en verkoopt producten in meer dan 175 landen.

De technologie van
laagspanningsschakelsystemen
zit in ons DNA

De kennis en ervaring van Eaton met industriële
toepassingen, technologieën en producten zorgen voor
bedrijfszekere en technisch hoogwaardige oplossingen.
Eaton heeft steeds deel uitgemaakt van de technologische
ontwikkelingen voor laag- en middenspanning.
Die ervaring is verankerd in de onderneming.

Laagspanningssystemen die voldoen aan de eisen van iedere
toepassing
Laagspanningssystemen van Eaton zijn ontworpen om zo
doelmatig mogelijk om te gaan met ruimte en energie, terwijl
gemakkelijke toegang voor de installatie, de bediening of het
onderhoud gewaarborgd blijft. De schakelsystemen voor laagspanning van Eaton zijn waar mogelijk gestandaardiseerd in
toepassingsgerichte configuraties, ondersteund door snelle
offerten en levering op korte-termijn.
Het samenhangende pakket laagspanningssystemen van Eaton
is specifiek ontworpen om te voldoen aan de eisen van alle type
installaties. Dat uitgebreide pakket omvat energiedistributie,
bediening en monitoring, geïntegreerde onderstations, hoofd- en
onderverdeelinstallaties, railkokersystemen, motorbedieningssystemen, installaties voor arbeidsfactorverbetering en op maat
ontworpen en geassembleerde schakelsystemen.
Zoals verwacht mag worden van een dergelijk compleet pakket
zijn Eaton-laagspanningsinstallaties in gebruik in iedere denkbare
toepassing, zoals de waterbehandeling, farmaceutische en procesindustrie, voedingsmiddelenindustrie, utiliteitsgebouwen en infrastructuur, mijnbouw en staalindustrie, scholen, ziekenhuizen,
datacentra en stadions.

Bedrijfszeker en veilig in een gestandaardiseerd ontwerp
De Eaton-reeks van laagspanningssystemen biedt niet alleen
optimale mogelijkheden voor energiedistributie en motorbediening,
maar koppelt dat aan strikte eisen op het gebied van veiligheid van
flexibilitiet. Waar het aankomt op veiligheid bieden systemen van
Eaton het hoogste niveau.
Het is vaststaand beleid bij Eaton dat alle producten worden
onderworpen aan strenge testprogramma's, uitgevoerd door of
onder supervisie van erkende en gerespecteerde externe partijen,
waaronder KEMA, ASTA, LOVAG en Underwriters Laboratories.
In aanvulling op deze kwaliteitsverificiaties hebben veel laagspanningssystemen van Eaton ook speciale goedkeuringen, zoals
DNV, Lloyds, UL and KEMA.
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CX Een flexibele oplossing voor laagspanningsdistributie
Power Xpert CX® is Eatons nieuwste laagspanningsverdeelsysteem tot 5500 A volgens de IEC-61439. Het
systeem biedt betrouwbare functies voor motorbediening
en distributie van elektrische energie voor alle commerciële
en industriële toepassingen.
Het innovatieve ontwerp, in
combinatie met Eatons
expertise op het gebied van
laagspanningstoepassingen,
introduceert een platform dat
het hart vormt van elk energiedistributiesysteem en motor
control center. CX is een flexibel
systeem waarmee de veiligheid
en bedrijfszekerheid gemaximaliseerd worden. CX biedt
maximale flexibiliteit voor
afgaande velden. Diverse
uitvoeringsvormen, toegankelijk
aan voor- en/of achterzijde, zijn
mogelijk: vast, plug-in adapter,
plug-in en uittrekbaar. De
innovaties van Eaton bieden een
maximale bedrijfszekerheid door
ongeplande procesonderbrekingen te voorkomen en
uitvaltijd te beperken. Apparatuur
kan binnen enkele seconden of,
afhankelijk van de configuratie,
binnen enkele minuten worden
vervangen, zelfs gedurende
bedrijf. CX biedt het maximale
beschermingsniveau voor
personeel en apparatuur.

Power Xpert CX® paneel met vier open
vermogensautomaten, in IP42-configuratie.

CX is getest in overeenstemming met IEC EN 61439-2
zodat maximale bedrijfszekerheid gegarandeerd is. Bovendien
is het systeem ontworpen en
getest conform IEC/TR 61641:
de leidraad voor beproeven
tijdens vlambogen als gevolg
van een interne fout. De tests
zijn uitgevoerd volgens de
criteria voor bescherming van
het personeel en het verdeelsysteem tijdens een vlamboog.
Eaton staat in het laag-

spanningssegment bekend om
haar veilige en betrouwbare
producten en systemen zoals
Capitole, Tabula, Gemini, A300,
xEnergy, MEMForm en Modan.
CX is het resultaat van meer dan
een eeuw aan ervaring met het
ontwerpen en bouwen van
laagspanningssystemen. Deze
ervaring en expertise zijn
gebruikt bij de ontwikkeling van
de nieuwste generatie laagspanningsverdeelsystemen: CX.
Om een volledig geïntegreerde
en geteste oplossing te bieden,
heeft Eaton binnen het CXplatform gebruik gemaakt van
haar geavanceerde schakel- en
distributiecomponenten. Eaton’s
reputatie in de industrie is
gebaseerd op de erfenis van
merken als Cooper, CutlerHammer, Bussmann, CrouseHinds, Westinghouse, Holec,
MEM en Moeller. CX wordt
onder meer in Nederland
geproduceerd en is verkrijgbaar
bij alle Eaton-vestigingen over
de hele wereld. Met haar kennis
van lokale toepassingen,
steunend op een internationale,
veelzijdige industriële organisatie
en jarenlange ervaring, kan
Eaton een uitgebreide service
bieden op basis van klanteneisen, variërend van consultancy
en engineering tot totaal
projectmanagement. CX is een
geavanceerde oplossing met
functies voor de distributie van
elektriciteit en de aansturing van
motoren in één enkel laagspanningsplatform.

Complete reeks tot 5500 A
Power Xpert CX® is een complete reeks voor motorbediening en
energiedistributie tot 5500 A. In combinatie met Eatons middenspanningsschakelsystemen, noodstroomvoedingen (UPS-systemen),
railkokersystemen, schakelpanelen, verdeelsystemen, projectmanagement- en servicemogelijkheden maakt CX deel uit van
een complete turnkeyoplossing voor alle stroomverdelings- en
besturingstoepassingen.
Datacentra

Industrie
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Ziekenhuizen

Waterbehandelingsinstallaties

Infrastructurele projecten

Kenmerken en voordelen
Power Xpert CX® vormt een breed platform met meerdere mogelijkheden.
Betrouwbare werking

Veilig tijdens bedrijf

Systeemflexibiliteit

Totale kosten

• Het complete productontwerp is door een
onafhankelijke keuringsinstantie gecertificeerd
volgens IEC 61439-2
(Verificatie door testen).

• Compartimenten voor
uitrekbare laden en plug-in
velden kunnen gewijzigd
worden zonder dat het
volledige systeem
uitgeschakeld hoeft te
worden.

• Modulair ontwerp.

• Maar liefst 24 afgaande
velden (vermogenschakelaars of veiligheidslastscheiders, framegrootte
160 A) of 25 motorstarters
(15 kW, met directe
inschakeling) kunnen in één
paneel worden geïnstalleerd
voor een maximale dichtheid
en een minimaal vloeroppervlak.

• Ontworpen en getest
volgens IEC/TR 61641
criteria 1-7 (optioneel).
• Kwaliteitscontrole volgens
DIN EN 9001/ISO 9001.
• Routinematig getest in
ISO-gecertificeerde
productielocaties.
• De beschermingsgraad is
door een onafhankelijke
keuringsinstantie getest
voor IP31, IP42 en IP55
volgens IEC 60529.
• Volledige interne scheiding
van alle functionele
eenheden bij bouwvormen
2b, 3b, 4a en 4b.

• Automatische vergrendelingen van afgaande
velden in de bouwvormen
3b, 4a en 4b verhinderen
toegang tot apparaten bij de
IN-stand van de schakelaar.
• CX-assemblages worden
gefabriceerd in de fabrieken
van Eaton met Eatonproducten die zich in de
praktijk bewezen hebben.
• Alle bedienings- en
vergrendelingsmechanismen
kunnen met een hangslot
worden beveiligd.
• Een 3-punts vergrendelingsmechanisme is leverbaar op
alle deuren voor kabelcompartimenten om
maximale veiligheid te
garanderen.

• Minimaal vloeroppervlak.
• Vaste, plug-in en uitrekbare
voedingsvelden of voedingsvelden met plug-in adapters.
• Verschillende breedtes voor
het bekabelingscompartiment.
• Eenvoudig upgraden en
uitbreiden van panelen.
• Geschikt voor universeel
gebruik, afmetingen in
overeenstemming met de
belangrijkste industriële
normen (DIN VDE, CEI,
UNE, NF en BSEN).
• Optimale aansluiting boven
en/of onder voor het Power
Xpert™ railkokersysteem
van Eaton, dat voldoet aan
IEC 61439-6.
• Hoekpanelen maken flexibele
opstellingen mogelijk voor
een optimale benutting van
de bedrijfsruimte.

• Mogelijkheid van 4 open
vermogenschakelaars in één
800 mm breed veld.
• Compartimenten of
schakelaars kunnen snel
en eenvoudig worden
gewijzigd, om een maximale
operationele beschikbaarheid
te waarborgen.
• Door het gebruik van
hoogwaardige materialen en
componenten blijft onderhoud
tot een minimum beperkt.

• Meerdere posities voor het
hoofdrailsysteem maken
toegang voor en achter,
multi-stack toepassing van
ACB’s en verkleining van het
vloeroppervlak mogelijk.

Met Power Xpert CX® kunnen verschillende
functionaliteiten tot één configuratie gecombineerd worden
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Het basisontwerp
Power Xpert CX® is
modulair opgebouwd. Het
is een zelfdragende,
plaatstalen constructie
bestaande uit profielen,
plaatstalen zijwanden en
afdekplaten.

CX-panelen bestaan uit drie
hoofdcompartimenten:
1. Het railcompartiment
Het volledig gescheiden
hoofdrailcompartiment kan
aan de achterzijde
(boven/onder) van de
constructie geplaatst worden,
of is leverbaar als
bovenconfiguratie
(boven/midden/onder).

Configuratie met rail achter

2. Het kabelcompartiment
Een apart, geheel gescheiden
kabelcompartiment aan de
achterzijde of naast het
apparatuurcompartiment.
3. Het apparatuurcompartiment
Aan de voorzijde, waar zich
de functionele eenheden
bevinden. Het systeem is
ontworpen voor toepassingen
waarbij de kabels vanaf de

voorzijde toegankelijk zijn en de
panelen tegen een achterwand
geplaatst kunnen worden. Ook
kan het systeem voor toegang
aan de achterzijde opgesteld
worden, waarbij de constructies
in een lijn worden opgesteld en
de panelen aan alle zijden
toegankelijk zijn voor bediening
en bekabeling. Indelingen voor
configuraties 'rug-aan-rug' zijn
mogelijk.

Configuratie met rail boven

1
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Laagspanningspaneel (voorbeeld)

Laagspanningspaneel (voorbeeld)

Ontwerp met rail achter

Ontwerp met rail boven

1. Afgaand kabelcompartiment

1. Hoofdrails

2. Hoofdvoedingsveld

2. Voedingsveld of afgaand veld

3. Verzonken, met een sleutel afsluitbare deurgrepen

3. Afgaand veld

4. Sokkel

4. Hoofdrails

5. Dubbel afgaand veld voor hoge dichtheid

5. Stijgrailcompartiment

6. Afgaand kabelcompartiment

6. Sokkel

7. Afgaand veld
8. Leeg compartiment
9. Ventilatie
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Hoofdrailsysteem
De hoofdrails van de
Power Xpert CX® zijn
ondergebracht in een
afzonderlijk compartiment
om te zorgen voor de
juiste scheidingsvorm en
inwendige beschermingsgraad. Alle hoofd- en
distributierails zijn onderhoudsvrij. Er zijn twee
hoofdrailontwerpen
leverbaar: hoofdrail achter
en hoofdrail boven.

Het hoofdrailsysteem is
onderhoudsvrij en volledig
gescheiden van de apparatuuren kabelcompartimenten. De
rails hebben een capaciteit van
maximaal 5500 A - 100 kA/1 s.

Uitbreiding van het hoofdrailsysteem op locatie kan snel en
eenvoudig worden gerealiseerd
door gebruik te maken van de
bijbehorende railkoppelklemmen,
dit zonder het boren van gaten.

De materiaalspecificatie van de
rails is koper:
EN 13601-Cu-ETP-R250.

Hoofdrailsystemen

Railtype

Posities

Rail achter (BBB)
Rail boven (BBT)

Boven/onder
boven/midden/onder

Stroomsterkte
In
800 A - 5500 A
800 A - 4500 A

Framewaarde
tot 3200 A
tot 4000 A
tot 5500 A
tot 4500 A

Diepte
600 mm
800 mm
1000 mm
800 mm

Kortsluitvermogen
Icw (1s)
Icw (3s)
tot 100 kA
tot 50 kA
tot 105 kA
tot 66 kA

Ipk
tot 220 kA
tot 231 kA

Hoofdrailsystemen

Railtype
Rail achter (BBB)
Rail achter (BBB)
Rail achter (BBB)
Rail boven (BBT)

Configuratie met rail achter (BBB)
Vooraanzicht hoofdrails

Zijaanzicht hoofdrails

PE
N
L1
L2
L3

Twee posities:
boven en/of onder
L1
L2
L3
N
PE

Diepte 600 mm
tot 3200 A

Diepte 800 mm
tot 4000 A

Diepte 1000 mm
tot 5500 A

Configuratie met rail boven (BBT)
Vooraanzicht hoofdrails

Zijaanzicht hoofdrails

Voedingsveld
Diepte 800 mm
tot 4500 A

Vermogensdelen
met twee rails
Diepte 800 mm
tot 4500 A

Vermogensdelen
met drie rails
Diepte 800 mm
tot 4500 A
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Flexibele oplossingen voor de distributie van elektriciteit

NZM2 vermogenschakelaar
met verwijderbare nul- of
nulkoppeling.

NRX luchtgeïsoleerde
vermogenschakelaars.

Plug-in adapter.

Voedingsgvelden

Vaste afgaande velden

• Oplossingen voor inkomende, afgaande en koppelvelden

• Voedingsvelden met NZM vermogenschakelaars
tot 630 A

• Luchtgeïsoleerde vermogenschakelaars, gesloten
vermogenschakelaars en lastscheiders
• Veiligheid dankzij interne scheiding tot bouwvorm 4
• Flexibiliteit dankzij keuze van kabel- en
railkokeraansluiting aan boven- of onderkant

• Interne scheiding variërend van bouwvorm 2b
tot bouwvorm 4b
• Tuimel- en draaibediening
• Leverbaar met plug-in adapter

Uittrekbare lade.

Veilighedenlastscheider,
QSA 400 A, compartiment
volgens bouwvorm 4a.
Motorstarter met directe
inschakeling, 15 kW.

Dubbele veilighedenlastscheider, QSA 2 x160 A,
compartiment volgens
bouwvorm 4a.

Plug-in afgaande velden

Uittrekbare afgaande velden

Alleen configuratie met hoofdrail achter
• Voedingsvelden met plug-in NZM vermogenschakelaars
en QSA veilighedenlastscheiders tot 630 A
• Interne scheiding bouwvorm 4b
• Eenvoudig onderhoud en minder uitvaltijd

• Voedingsvelden met NZM vermogenschakelaars
tot 630 A
• Motorstarters tot 250 kW
• Laden kunnen vervangen worden terwijl het systeem
onder spanning staat om minimale uitvaltijden te
garanderen
• Interne scheiding bouwvorm 3b of 4b
• Bewaking en bediening op afstand met op SmartWire-DT
of ZEB motor beveiligingsrelais gebaseerde
communicatieoplossingen

8

Flexibel ontwerp
Modulair ontwerp en klein vloeroppervlak
Power Xpert CX® is een
oplossing die flexibel aan
de behoeften en vereisten
van projecten kan worden
aangepast. CX is de juiste
oplossing, ongeacht of
hiervoor toegang aan de
voorkant of achterkant,
met een rail aan boven- of
achterkant nodig is. Nu er
steeds meer aandacht is
voor kosten en ruimte,
biedt CX allerlei functies
en mogelijkheden om de
prestaties te maximaliseren
terwijl het vloeroppervlak
optimaal wordt benut.
Voorbeelden zijn de vier luchtgeïsoleerde vermogenschakelaars in één paneel of
de afgaande velden met hoge
dichtheid door dubbele
compartimenten met ofwel
gesloten vermogenschakelaars
ofwel veilighedenlastscheiders,
waardoor maar liefst 24 afgaande
velden (framegrootte 160 A) of
25 motorstarters (15 kW) in één
paneel passen. Afstandsbedienings- of plug-in adapters
voor gesloten vermogenschakelaars kunnen de functionaliteit en flexibiliteit met weinig
moeite aanzienlijk vergroten.
Energiedistributie en
motorbediening
Energiedistributie- en motorbedieningseenheden kunnen in
hetzelfde paneel worden
opgenomen. Een voedingsveld
met een gesloten vermogenschakelaar en een uittrekbare
motorstarter kunnen in dezelfde
constructie geplaatst worden.
Andere positie van hoofden distributierails
Met de twee hoofdrailontwerpen, rail achter en rail
boven, zijn 5 railposities mogelijk.
Distributierails worden achter en
aangrenzend aan de functionele
eenheden geplaatst.

Oplossingen met
smeltveiligheden en
vermogenschakelaars
Oplossingen voor de distributie
van elektriciteit met veilighedenlastscheiders en gesloten
vermogenschakelaars zijn
leverbaar voor CX. CX biedt het
beste van twee werelden wat
betreft de integratie van
componenten voor beveiliging
tegen kortsluiting en overstroom. Eaton is thuis in zowel
technologieën met vermogenschakelaars als met smeltveiligheden. Oplossingen met
smeltveiligheden bieden een
hoog uitschakelvermogen en
uitstekende stroombegrenzingseigenschappen en maken
coördinatie en selectiviteit van
meerdere in serie geschakelde
schakelaars mogelijk. Gesloten
vermogenschakelaars bieden
bedieningsgemak, zoals
eenvoudig te resetten en
gemakkelijk aan te passen
instellingen. Voor gesloten
vermogenschakelaars zijn geen
reserveonderdelen nodig en
verschillende functies (naast
schakelen en bescherming)
kunnen in één systeem
gecombineerd worden:
aardsluitbeveiliging, afstandsbediening en communicatie.

Geschikt voor kabel- en
railaansluitingen

Apparatuur voor veiligheid,
meting en cos phi-correctie

CX is ontworpen voor flexibele
aansluiting bij de klant: met
kabels of met de Power Xpert™
railkokersystemen van Eaton.
Zowel CX als de railkokersystemen vallen onder de
IEC 61439 en zijn getest
volgens IEC 61439-2 en
IEC 61439-6.

Maximale flexibiliteit in één
schakelsysteem.

Hoekpanelen maken flexibele
opstelling in de bedrijfsruimte
mogelijk
Omdat bedrijfsruimten heel
verschillend van afmetingen zijn,
kan CX met behulp van
hoekpanelen in diverse flexibele
vormen worden geproduceerd.
Naargelang de indeling van de
bedrijfsruimte zijn L-vormige,
U-vormige of rug-aan-rug
uitvoeringen leverbaar.
Directe kabelaansluiting op
voedingsvelden

• Gepatenteerd Arcflash
Reduction Maintenance
System™ van Eaton
• Zone selectieve
vergrendeling (ZSI)
• Seismische kwalificaties
volgens IEC, IEEE en IBC
• BreakerVisu – visualisatie- en
logsysteem
• Mechanische vergrendeling
voor beperkte toegang
• Automatische omschakeling
• Vlamboog bestendige
verdelers volgens
IEC/TR 61641 criteria 1 t/m 7
• Plug-and-play meetopties
• Beveiligingen tegen
overspanning
• Cos phi-correctie

Voor componenten met een
stroomsterkte boven 630 A
kunnen kabels rechtstreeks op
voedingsvelden via de voedingscompartimenten aan boven- of
onderzijde worden aangesloten.

Verschillende breedtes voor
het bekabelingscompartiment
Voor kabelinvoer aan de bovenen onderzijde zijn ruim bemeten
kabelroutes aanwezig.
Afhankelijk van de toepassing
zijn voor de bedrading kabelcompartimenten van 175 tot
600 mm breed leverbaar.
Eenvoudig upgraden en
uitbreiden van panelen
De panelen kunnen, indien
nodig, aan beide zijden worden
uitgebreid. Wanneer eisen
veranderen, is aanpassing en
toevoeging van panelen
mogelijk met minimale
bedrijfsonderbrekingen.

Power Xpert CX® uitgevoerd
met cos phi-correctie.

CX-oplossingen (zie pagina 8)

Vermogensvelden

Vast afgaand

Plug-in afgaand

Uittrekbaar afgaand

Scheidingsvorm
Bediening
Rail boven - posities
Rail achter - posities
Kabeltoegang

tot bouwvorm 4b
Tuimel / draai
Boven / midden / onder
Boven / onder
Voor / achter

tot bouwvorm 4b
Tuimel / draai
Boven
Boven / onder
Voor / achter

tot bouwvorm 4b
Tuimel / draai
Boven / onder
Voor

tot bouwvorm 4b
Tuimel / draai
Boven
Boven / onder
Voor / achter
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Betrouwbaar en veilig in het gebruik
van het systeem. CX is
ontworpen en getest volgens
de criteria voor bescherming
van personeel, zoals
beschreven in IEC/TR 61641.
CX systemen zijn getest met
optionele voorzieningen om
de veiligheid tijdens een
vlamboog te vergroten.

Normen en technologie
Naarmate normen verder ontwikkeld worden en
klanten om hogere betrouwbaarheids- en veiligheidsniveaus vragen, voldoet Eaton aan deze vereisten van
de markt met de nieuwste technologie.
Of het nu gaat om het voldoen
aan de nieuwste vereisten van
IEC 61439 voor laagspanningsschakelsystemen, persoonlijke
veiligheid onder boogvastheidsvoorwaarden volgens
IEC/TR 61641, het aanpakken
van veiligheidsproblemen bij
het werken in de buurt van
apparatuur, u kunt rekenen op
de kennis en ervaring die Eaton
in 100 jaar heeft opgedaan en
op het leiderschap van Eaton
op het gebied van ontwerp
van schakelsystemen.
Op het punt van systeem- en
procesintegriteit, zijn extra
functies om de veiligheid en de
bedrijfstijd te verbeteren
opgenomen in het ontwerp van
de Power Xpert CX®. Volledige
conformiteit en onafhankelijke
certificering voor boogvastheid
volgens IEC/TR 61641 criteria 1-7
of de toevoeging van het gepatenteerde Arcflash Reduction

Maintenance-systeem van Eaton.
Deze systeemfunctie verhoogt
de veiligheid van uw bedieningsen onderhoudspersoneel.
Gecertificeerd volgens
IEC 61439-2.
Eatons beproefde technologieën
zijn verwerkt in het ontwerp en
de ontwikkeling van de nieuwste
generatie CX laagspanningsschakelsystemen. Dit garandeert
een optimale flexibiliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van het
complete systeem:
• Onafhankelijke
IEC 61439-1/2-verificatie.
• De componenten voldoen aan
de eisen van IEC 60947 en
bijbehorende specifieke
componentnormen.
• De veiligheid van het
bedienend personeel staat
centraal in de productfilosofie

CX voldoet niet alleen aan de
strenge keuringseisen die zijn
vermeld in de norm IEC 61439,
maar is ook onderworpen aan
een uitgebreide reeks van
routinebeproevingen en een
strenge kwaliteitscontrole.
De compartimentgrootten
voor afgaande velden kunnen
zonder bedrijfsonderbreking
worden gewijzigd
Het ontwerp van de plug-in
velden en uittrekbare laden biedt
optimale bescherming voor het
personeel. Laden en velden
kunnen snel vervangen worden
zonder dat het gehele systeem
daarvoor geïsoleerd hoeft te
worden, conform de relevante
lokale voorschriften. Dit betekent
minimale stilstand bij het
vervangen of wijzigen van de
functionaliteit of een uitbreiding
op het systeem. De laden
kunnen tijdens het bedrijf veilig
en gemakkelijk worden gewijzigd
of vervangen.
Grotere robuustheid om aan
seismische omstandigheden te
voldoen
Voor een grotere robuustheid is
CX leverbaar in een seismische
uitvoering conform het niveau
AG5 van IEC 60068-3-3 en
IEEE 344.

Kwaliteitscontrole volgens
DIN EN 9001/ISO 9001 en
routinematig getest in voor
ISO 9001 gecertificeerde
productielocaties van Eaton
Tijdens de productie van het
systeem worden verschillende
routinebeproevingen uitgevoerd.
Om de kwaliteit te waarborgen
voldoen alle processen aan de
norm DIN EN 9001 / ISO9001.
Dit houdt in dat in ieder stadium
van de fabricage en productie,
alle panelen en componenten,
vermogenschakelaars, besturingscomponenten, stroomtransformatoren en logicacomponenten worden gecontroleerd en
getest in overeenstemming met
hun eigen specifieke IEC-norm.
Nadat de gehele installatie is
samengebouwd, wordt een
grondige visuele controle
uitgevoerd, samen met
mechanische, functionele en
elektrische controles. Minimaal
worden de routinetests die
vereist zijn volgens IEC 61439
op ieder paneel uitgevoerd.
Veilig door het gebruik van
gestandaardiseerde
componenten die zich in de
praktijk bewezen hebben voor
distributie- en regelsystemen
CX maakt gebruik van standaard
Eaton componenten en dit
programma omvat een groot
aantal distributiesystemen en
motorstarters voor diverse
toepassingen. Door de ervaring
met, en de toepassing van
componenten die zich in de
praktijk bewezen hebben, zoals
NRX, NZM, QSA, PKZ, PKE en
DIL, is CX een systeem waarop
u kunt rekenen.

Power Xpert™ XP - railkokersystemen
CX is ontworpen en gestandaardiseerd voor het gebruik met Power Xpert™ XP railkokersystemen van Eaton.
Door het sandwichontwerp van
XP is dit systeem geschikt voor
een breed scala aan toepassingen tot max. 6300 A. Het
Power Xpert™ XP programma
garandeert een aanzienlijk lager
vermogensverlies vergeleken
met het gebruik van kabels,
zodat u energie bespaart en
uw warmteverliezen verlaagt.
Het XP-systeem is leverbaar
voor stroomsterktes van 800 tot
6300 A. De XP-serie met lage
impedantie is opnieuw getest
volgens IEC 61439-6 en wordt
standaard met beschermingsgraad IP55 geleverd, met een
kortsluitvermogen tot 100 kA.
• Aluminium serie van 800 4000 A (getest volgens
IEC 61439-6)
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• Koperen serie van 800 - 6300 A
(getest volgens IEC 61439-6)
XP rails kunnen geleverd worden
in diverse railconfiguraties van
3 tot 6 rails. Dankzij de vele
uiteenlopende toebehoren is het
systeem voor ieder gebouwtype
aanpasbaar. Voor nominale
stroomsterktes van 800 tot 6300
A is er een eenvoudig te
monteren cassetteverbinding.
Er is een groot aantal hoek- en
kruisstukken leverbaar, tot drie
aftakaansluitingen per lengte van
3 m, en aftakeenheden kunnen
eenvoudig op de juiste plaats
worden ingestoken – een
populaire en beproefde oplossing
voor bedrijfssectoren waar
flexibiliteit en aanpasbaarheid
essentieel zijn.

Flexibiliteit en veiligheid - proceswijzigingen zonder bedrijfsonderbreking
Bij proceswijzigingen, zoals
het opwaarderen van motorvermogen of het verwisselen
van compartimenten, kan het
noodzakelijk zijn de motorstarter velden ter plaatse te
wijzigen of compartimenten
te vergroten of anders in te
delen. Met het CX ontwerp
kan aan deze eisen zonder
bedrijfsonderbreking
worden voldaan.

Bij panelen met een verticaal
distributierailsysteem worden
stroomvoerende delen goed
geïsoleerd met afschermplaten,
zodat compartimenten veilig
kunnen worden gewijzigd of
verwisseld zonder bedrijfsonderbreking. Met behulp van
distributierails kunnen
contacten over de gehele
lengte worden aangesloten.
Daarmee kan de compartimentgrootte van afgaande velden
veilig worden gewijzigd zonder
bedrijfsonderbreking.

Compartimentscheidingsplaten
worden aan de voorzijde van
het paneel bevestigd. Deze
scheidingsplaten zijn snel en
gemakkelijk te verwijderen en
op een andere hoogte te
plaatsen. Zo kan de
compartimentgrootte en indeling naar wens veilig
worden gewijzigd zonder
bedrijfsonderbreking.

Zoneselectieve vergrendeling
Eaton open vermogenschakelaars uitgerust met
zoneselectieve vergrendeling
(ZSI) zullen het energieniveau bij incidenten
aanzienlijk verlagen.
Met de ZSI-technologie wordt
een onnodige uitschakeling van
een volledige assemblage voorkomen in geval van kortsluiting.
ZSI is de bediening van de
vermogenschakelaars om selectiviteit te bieden met zeer korte
onderbrekingstijden voor de
schakelaar die zich het dichtst bij
de storingsbron bevindt. Met ZSI
in uw assemblage geïntegreerd
wordt extra communicatie tussen
de ACB-uitschakeleenheden tot
stand gebracht. Hierdoor kunnen
vermogenschakelaars bij een
kortsluiting sneller worden uitgeschakeld dan de instellingen van
de uitschakeleenheid, waardoor
de energieniveaus bij incidenten
aanzienlijk worden verlaagd.

Eaton ACB
ACB 1
tsd = 300 ms

Energievoorziening beïnvloed
door kortsluiting binnen de zone

ZSI

ZSI-aansluitklemmen
ZSI-bedrading en communicatie

1

Zone 1

ACB 2
tsd = 200 ms

ACB 3
tsd = 200 ms

ZSI

M

ZSI

2

Zone 2

ACB 4
tsd = 100 ms

Zone 3

ZSI

ACB 5
tsd = 100 ms

ZSI

3

Arcflash Reduction Maintenance System™
Eaton open vermogenschakelaars met Arcflash Reduction Maintenance System™

In de hedendaagse werkomgeving is veiligheid van
personeel van het allergrootste
belang. Zeer actueel is de kans
op ernstig letsel door blootstelling aan elektrische bogen.

Er is belangrijk onderzoek
verricht en er zijn onlangs
normen opgesteld in verband
met het gevaar van vlambogen
voor personeel dat aan of in de
buurt van spanningvoerende
elektrische apparatuur werkt.
Een open vermogenschakelaar
van Eaton uitgevoerd met het
Arcflash Reduction Maintenance
System™ (ARMS) kan meer
veiligheid bieden omdat de
uitschakeltijd bij storingen
eenvoudig en betrouwbaar
wordt verkort. Voordelen van
het Arcflash Reduction
Maintenance System™ zijn:
• Verhoogde veiligheid voor
personeel door de geringere
hoeveelheid vlamboogenergie.

• Eenvoudig te bedienen.
• Ingeschakeld wanneer de
deur van het vermogenschakelaarcompartiment
gesloten is met op de deur
een vergrendelbare
schakelaar of via
communicatie met de
uitschakeleenheid van de
hoofdschakelaar.
• Alleen ingeschakeld zolang
dit nodig is voor de uitvoering
van werkzaamheden.
• Overstroomcoördinatie blijft
onder normale omstandigheden behouden.

Het energieniveau bij incidenten
kan met een vermogenschakelaar
met het Arcflash Reduction
Maintenance System™ aanzienlijk
worden gereduceerd. Hierdoor
wordt bedienend of onderhoudspersoneel beter beschermd.
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De bedrijfstijd van uw verdeelsysteem maximaliseren
Geïntegreerde
meetoplossingen
Geïntegreerde meetoplossingen
voor realtime-bewaking, een
voorwaarschuwing bij overbelasting en een indicatie van
de schakelaarkwaliteit.
Automatische
omschakelsystemen (ATS)

Er worden meerdere kritische
bedrijfsservices gebruikt in
gebouwen, datacenters of
industriële locaties. Deze
services zijn kwetsbaar voor
netvoedingsproblemen, zowel
wat betreft de beschikbaarheid
als de kwaliteit van de
netvoeding. Om de maximale
bedrijfstijd te garanderen biedt
CX een groot aantal
verschillende oplossingen:

Verschillende
vergrendelingsmogelijkheden
Beperkte toegang om
menselijke fouten te vermijden.

Binnen CX speelt de integratie
van automatische omschakelsystemen een belangrijke rol bij
het maximaliseren van de
bedrijfstijd van een installatie.
De oplossingen die Eaton biedt,
variëren van gesynchroniseerd
schakelen tussen twee
voedingsbronnen met ATS-PWR
van Eaton tot het besturen van
meerdere transformator- en
generatorvoedingen, waarbij
talloze schakelaars worden
geschakeld met het Otonetsysteem.

Zoneselectieve vergrendeling
(ZSI)

Automatisering van
stroomvoorzieningssystemen
(PSA)

Om onnodige uitschakeling te
voorkomen bij kortsluiting (zie
pagina 11).

Met de oplossingen voor
automatisering van stroomvoorzieningssystemen van

Eaton worden de bedrijfstijd en
weerstand van een installatie
voor de distributie van
elektrische energie gemaximaliseerd. Automatisering van
stroomvoorzieningssystemen is
de automatische regeling van
het stroomvoorzieningssysteem
via instrumenten en regelapparatuur. De automatisering
van stroomvoorzieningssystemen kan in twee
standaardfuncties worden
onderverdeeld:
• Regeling van stroomvoorzieningssystemen en
energiebewaking. Tot de
regeling van stroomvoorzieningssystemen behoren
logica- en relaisregelsystemen met geïntegreerde
functionaliteiten als
Automatic Source Transfer,
generatortests, lastafschakeling, lastdeling,
pieklastbedrijf en visualisatie.
• Energiebewaking is het
verzamelen van nauwkeurige
gegevens, het geven van
informatie over trends,
inclusief alarm- en
gebeurtenisfuncties.

BreakerVisu - Monitoren
Monitoren van het
energieverbruik is een van de
belangrijkste elementen voor
asset management. BreakerVisu
ondersteunt deze taak door te
fungeren als een geïntegreerd
visualisatie- en logsysteem
binnen Power Xpert CX®
schakelsystemen. Het
BreakerVisu-systeem verzamelt
gegevens van apparatuur zoals
open vermogenschakelaars,
gesloten vermogenschakelaars
en veilighedenlastscheiders en
geeft de gegevens weer op een
bedieningspaneel (HMI) die op
het paneel is gemonteerd. De
bedrijfsgegevens van de
aangesloten apparatuur worden
doorgegeven aan het
BreakerVisu-paneel via Modbus

RTU of het innovatieve
SmartWire DT communicatiesysteem van Eaton. De
informatie is op locatie
afleesbaar via de BreakerVisu
HMI of op afstand wanneer het
systeem op uw netwerk of
besturingssysteem is aangesloten. BreakerVisu vergroot de
bedrijfszekerheid van het
energiedistributiesysteem door
niet alleen het energieverbruik in
een logbestand op te slaan en
op een display weer te geven,
maar ook door informatie over
voorspellend onderhoud te
geven om onverwachte
stroomuitval te beperken.
BreakerVisu geeft vooraf
waarschuwingen van overbelasting voordat schakelaars

uitgeschakeld worden, zodat
preventief onderhoud kan
worden verricht voordat er
sprake is van een storing. Bij de
nieuwe NZM gesloten
vermogenschakelaars geeft de
unieke functie BreakerHealth de
actuele status van de levensduur
van de installatie door aan
BreakerVisu. BreakerHealth geeft
informatie over contactslijtage en
registreert mechanische en
elektrische schakelhandelingen,
zodat informatie over de
levensduur kan worden gegeven,
evenals waarschuwingsmeldingen wanneer het einde
van de levensduur nadert ter
ondersteuning van onderhoudsen butgetvereisten voor
vervanging van schakelaars.

SmartWire-DT - connectiviteit
Het communicatiesysteem
SmartWire-DT van Eaton wordt
in CX gebruikt voor het
vastleggen van informatie van
motorstarters, soft starters en
frequentieregelaars. De
opgehaalde informatie wordt via
standaard veldbusprotocollen
naar een PLC op een hoger
niveau gestuurd. In een
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energiedistributiesysteem
verzamelt SmartWire-DT alle
relevante informatie over
schakelaars in BreakerVisu.
Dankzij het gebruik van
intelligente SmartWire-DTschakelaars bestaat deze
informatie niet alleen uit digitale
signalen voor het schakelen of
bewaken van posities of

overbelastingsgegevens, maar
kunnen ook analoge waarden,
zoals de daadwerkelijke
stroomsterkte of de staat van
een uitschakeleenheid,
vastgesteld en geëvalueerd
worden.

Bouwvorm van interne scheiding
Power Xpert CX®-panelen
bestaan uit drie verschillende
compartimenten:
1. Het hoofdrail- en distributierailcompartiment, gescheiden
van het apparatuurcompartiment.
2. Het kabelcompartiment, een
apart, geheel gescheiden
compartiment voor het leiden
van kabels naar de
functionele eenheden en/of
voorzien van aansluitpunten
voor stuur- en voedingskabels, afhankelijk van de
bouwvorm.
3. Het apparatuurcompartiment
voor in het paneel, waar zich
de functionele eenheden
bevinden.

In de norm IEC 61439-2 zijn de
verschillende bouwvormen voor
interne scheiding vastgelegd.
De vorm van de interne
scheiding bepaalt hoe rails,
functionele eenheden en
aansluitklemmen onderling
gescheiden zijn. Het ontwerp
van CX voorziet in een scheiding
volgens bouwvorm 2b, 3b, 4a
en 4b.
De bouwvormen 3b, 4a en 4b
worden als volgt gedefinieerd:
de scheiding tussen de rails en
de functionele eenheden en de
onderlinge scheiding tussen de
functionele eenheden.

Het verschil tussen bouwvorm
4a en bouwvorm 3b/4b is de
positie van de aansluitklemmen

ten opzichte van de functionele
eenheden. In een oplossing
met bouwvorm 4a bevinden
deze aansluitklemmen zich in
hetzelfde compartiment als de
functionele eenheid. Klemmen
kunnen alleen benaderd worden
in geval de schakelaar is uitgeschakeld. Optimale veiligheid
gewaarborgd.
Het verschil tussen bouwvorm
3b en bouwvorm 4b is de wijze
waarop de aansluitklemmen
voor afgaande geleiders
onderling zijn gescheiden.
Bij bouwvorm 3b is de definitie:
de aansluitklemmen voor
afgaande geleiders zijn
gescheiden van de functionele
eenheden, maar onderling zijn

de aansluitklemmen voor
afgaande geleiders niet
gescheiden, bijvoorbeeld door
toepassing van een gemeenschappelijk kabelcompartiment
waarin alle afgaande aansluitklemmen zich bevinden. Interne
scheiding volgens IEC 61439-2.
Bouwvorm 4b wordt als volgt
gedefinieerd: de scheiding
tussen aansluitklemmen voor
externe geleiders behorend bij
een functionele eenheid en die
van iedere andere functionele
eenheid en de rails.
Bijvoorbeeld de afzonderlijke
scheiding van de afgaande
aansluitklemmen van iedere
functionele eenheid onderling.

Interne scheiding volgens IEC 61439-2

Bouwvorm 1

Bouwvorm 2b

Bouwvorm 3a

Bouwvorm 3b

Bouwvorm 4a

Bouwvorm 4b

✔

✔

✔

✔

✔

Functionele eenheden zijn gescheiden
van andere functionele eenheden

✔

✔

✔

✔

Aansluitklemmen zijn extern gescheiden
van functionele eenheden

✔

✔

Aansluitklemmen naar functionele
eenheden zijn van elkaar gescheiden

✔

Rails (hoofd- + distributierails) zijn
gescheiden van functionele eenheden

Aansluitklemmen zijn gescheiden
van het railsysteem
®

Door Power Xpert CX
ondersteunde scheidingsvormen

Bouwvorm 4a met gesloten vermogenschakelaars
op plug-in adapters en een verwijderbare nul- of
nulkoppeling.

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Bouwvorm 4a met plug-in veilighedenlastscheiders
van type QSA.
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Ontwerp uittrekbare systemen

6

7

8

2

1
3
5
4

Motorbedienings- en laagspanningpanelen (voorbeeld)
1. Uittrekbare lade

5. Afgaand kabelcompartiment

2. Hoofdvoedingsveld

6. Hulpstuurspanningsrail

3. Verzonken, met een sleutel
afsluitbare deurgrepen

7. Stuurstroomaansluitblok kan omsloten worden om
bouwvorm 4b te verkrijgen

4. Sokkel / plint

8. Hoofdstroomaansluitblok kan
omsloten worden om
bouwvorm 4b te verkrijgen

Distributierailsysteem
De verticale distributierails voor
panelen met afgaande, uittrekbare laden hebben een capaciteit van 1000 A of 2000 A tot
maximaal 80 kA / 1 s. Een hoge
dichtheid van afgaande velden
en een minimaal vloeroppervlak
is het resultaat.
Het verticale railsysteem is over
de hele lengte voorzien van een
afscherming waardoor een
beschermingsgraad van IP2X is
gegarandeerd, dit tegen
onbedoelde directe aanraking
van de rails wanneer de lade is
verwijderd of een deur openstaat. Er kan optioneel een
automatisch sluitmechanisme
worden gemonteerd voor een
hogere beschermingsgraad.
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Compartimenten voor uittrekbare laden voor schakelen en besturing

1

2

3
4

IP2X-afscherming van de verticale distributierails 1 , de
afgaande contacten 2 en hulpcontacten 3 .

Optioneel kan het veiligheidsniveau verder verhoogd
worden door een automatische sluitmechanisme 4 te
monteren, die het lege compartiment volledig afschermt
van de verticale rails.

Uittrekbare laden
De afgaande velden (laden) zijn
verkrijgbaar in de volgende
hoogtes, gebaseerd op een verticale steekafstand van 75 mm:
Hoogte van
het veld

MotorStarter

Voeding

75
150
225
300
450
600
750

15
45
75
90
160
200
250

32 A
175 A
200 A
225 A
400 A
630 A
n.v.t.

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

De laden maken direct contact
met de distributierails, de
compartimenten voor de laden
kunnen extra worden beveiligd
met een automatische sluitmechanisme. De lade is zo
ontworpen dat hulpcompo-

nenten optimaal worden
gepositioneerd, dankzij het
innovatieve gebruik van Eatons
gepatenteerde DIN-montagerail. Hierdoor kan de beschikbare ruimte optimaal benut
worden en is het upgraden of
wijzigen van uittrekbare laden
heel eenvoudig en flexibel te
realiseren. De kabelaansluitingen voor hoofd- en
hulpcircuits zijn toegankelijk via
het kabelcompartiment, zowel
bij bouwvorm 3b als 4b.
Alle uittrekbare laden zijn
verkrijgbaar met functies voor
motorbediening en distributie
van elektrische energie. Maar
liefst 25 laden van 75 mm
kunnen in één paneel worden
geïnstalleerd voor een
maximale dichtheid en een
minimaal vloeroppervlak.

Vooraanzicht van een uittrekbaar motorstarterlade
tot 15 kW (75 mm).

Achteraanzicht van een uittrekbaar motorstarterlade
tot 15 kW (75 mm).

Uittrekbare MCC laden met unieke mechanische testpositie

In bedrijf - AAN

De uittrekbare laden in
CX zijn ontworpen met
als uitgangspunten veiligheid, bedieningsgemak waarbij gebruik is gemaakt
van Eatons gepatenteerde
functionaliteit voor
mechanisch testen ergonomische vormgeving
en flexibiliteit. De laden
kunnen gemakkelijk
worden vervangen zonder
dat de voeding of de
besturingsbedrading hoeft
te worden losgekoppeld.

Teststand
De testknop licht op en de blauwe kleur is zichtbaar.

Iedere lade heeft de volgende
standen:
• In bedrijf
- In bedrijf - AAN
De lade is ingereden, de
hoofdscheidingsschakelaar
is gesloten, de hoofden stuurcircuits zijn
aangesloten.
- In bedrijf - UIT
De lade is ingereden, de
hoofdscheidingsschakelaar
is open, de hoofd- en
stuurcircuits zijn aangesloten, vergrendeling
met hangslot is mogelijk.

• Teststand
De lade is gedeeltelijk
uitgetrokken en 30 mm
gescheiden van de verticale
distributierails, de hoofdscheidingsschakelaar is
open, het hoofdcircuit is
losgekoppeld, het stuurcircuit is aangesloten,

Buiten bedrijf
De kleuren groen en blauw zijn zichtbaar.

de testknop licht op,
vergrendeling met hangslot
is mogelijk.
• Buiten bedrijf
De lade is gedeeltelijk
uitgetrokken en 45 mm
gescheiden van de verticale
distributierails, de hoofdscheidingsschakelaar is
open, de hoofd- en stuurcircuits zijn losgekoppeld,
vergrendeling met hangslot
is mogelijk.
• Verwijderde lade
De lade is geheel verwijderd
uit het Motor Control Center
en een dummy lade kan
worden ingevoerd.
Het testmechanisme is
gekoppeld aan de bedieningsas
van de hoofdscheidingsschakelaar. Bij de stand ‘In
bedrijf – AAN’ is het hierdoor
onmogelijk om de lade uit te
trekken.

Alle standen van de lade zijn
duidelijk zichtbaar. De indicatorstrook van de lade is
gemarkeerd met een blauwe
kleur in de teststand en groene
kleur bij de stand ‘Buiten
bedrijf’.
De laden kunnen zonder
gereedschap geheel worden
uitgetrokken en de
verschillende standen van een
lade (In bedrijf, teststand of
buiten bedrijf) zijn in
overeenstemming met tabel
103 van IEC 61439-2.
De beschermingsgraad van de
test- en buiten bedrijf
(geïsoleerde) stand moet
minimaal IP3X zijn. Hierdoor
kan het bedienend personeel
de laden in de verschillende
standen laten staan zonder
gevolgen voor de betrouwbaarheid van het complete
systeem.
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Ontwerpfilosofie van MCC’s met uittrekbare laden
Type 2 coördinatie
Het Internationaal Elektrotechnisch Comité (IEC) heeft
criteria voor bescherming bij
kortsluiting ontwikkeld voor
contactors en motorstarters,
Type 1 en Type 2 coördinatie
genoemd. Deze norm definieert
de beschermingsgraden van
motorcontrollers in geval van
kortsluiting. De beschermingsgraad - Type 1 of Type 2
coördinatie - wordt bepaald op
basis van het niveau van de
schade aan componenten in
een motorcontroller na het
optreden van een kortsluiting
aan de afgaande zijde van de
motorcontroller. De combinatie

van een motorcontroller
(contactor of starter) en een
kortsluitbeveiliging (handbediende motorbeveiliging,
vermogenschakelaar of
zekering) moet voldoen aan
de onderstaande criteria van
IEC 60947-4-1.
Significante schade aan
motorcontrollers met Type 1
coördinatie wordt geaccepteerd, na het optreden van een
kortsluiting. Motorcontrollers
zijn mogelijk pas na reparatie
en vervanging van onderdelen
weer geschikt voor gebruik.

Type 2 coördinatie biedt de
zekerheid dat de componenten
van de motorcontroller na een
kortsluiting normaal werken.
Type 2 coördinatie levert na
kortsluiting aanzienlijke
besparingen op door minder
uitvaltijd en lagere vervangingskosten.
De CX Motor Control Centers
zijn ontworpen en getest om
Type 2 coördinatie te bieden,
waardoor gedurende de hele
levensduur de hoogste
beschikbaarheid verzekerd is.

M2L geïntegreerde energieverdeelinrichting
Compacte, geïntegreerde oplossing voor middenspanningsaansluiting, transformator en laagspanningsverdeling
Eaton heeft producten op het
gebied van energieverdeling van
het middenspannings- naar het
laagspanningsniveau. Met de
M2L-energieverdeler worden
deze producten geïntegreerd tot
een geprefabriceerde totaaloplossing waarin de midden

spanningsaansluiting en de
laagspanningsverdeling inclusief
transformator zijn samengebracht. Dit is een turnkeyoplossing met aanzienlijke
investerings- en gebruiksvoordelen voor installateurs en
eindklanten:

• Minimalisering van dure
laagspanningskabels
• Beperking van de
energieverliezen in de kabels
• Beperking van de
montagekosten

• Besparing op de bouwkundige kosten voor de
technische ruimte
• Zeer korte montagetijd
• In de fabriek getest

M2L-configuratie met 24 kV Xiria middenspanningsschakelsystemen, 1600 kVA droge transformator en Power Xpert CX®.
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Intelligent Motor Control Center
met Eatons C400-serie elektronische overbelastingsrelais
Voor een betrouwbare, nauwkeurige en intelligente
beveiliging van motoren maakt het CX-systeem gebruik
van Eatons C400-serie geavanceerde motorbeveiligingen.
Eatons C400-serie omvat elektronische overbelastingsapparaten van verschillende niveaus ter vergroting van het
energiebewustzijn, verbetering van de diagnosemogelijkheden, vergroting van de veiligheid van het
bedienend personeel en maximalisering van de bedrijfszekerheid door superieure bewaking en beveiliging.

Motorstoringen kunnen leiden tot productie-uitval, hoge reparatiekosten en talrijke veiligheidsproblemen voor het fabriekspersoneel.
Daarom is motorbeveiliging een zeer belangrijk element bij de
bescherming van de meest waardevolle bedrijfsmiddelen van
een organisatie. Het kiezen van een nauwkeurige en betrouwbare
beveiliging tegen overbelasting van motoren is de beste manier
om de kosten te beheersen en de systeemintegriteit in stand
te houden.

Elektronische overbelastingsrelais C440

Elektronische overbelastingsrelais C445
• Door de bewakings- en
besturingsfuncties in aparte
modules onder te brengen,
kunnen gebruikers de
montageconfiguratie van de
Power Xpert C445™
gemakkelijk aanpassen aan
hun individuele toepassing.

spellende indicatie via een LEDindicator. In één oogopslag kunt
u de status van de overbelasting
alsmede een ophanden zijnde
uitschakeling vaststellen, voor
een betere bescherming van uw
belangrijkste bedrijfsmiddelen.
• Hij verlengt de levensduur
van de bedrijfsmiddelen in
uw fabriek met selecteerbare
motorbeveiligingsfuncties
zoals uitschakelklasse, faseonbalans en aardfout,
waardoor er geen aparte
stroomtransformatoren en
speciale modules nodig zijn

Eaton’s elektronische overbelastingsrelais C440 bieden
een betrouwbare, nauwkeurige
en waardevolle bescherming
met inbegrip van communicatiemogelijkheden in één compact
apparaat. Het elektronische
ontwerp van Eaton’s elektronische overbelastingsrelais
C440 zorgt voor een verbeterde
motorbeveiliging gebaseerd op
de mogelijkheid om de motorstroom direct in elke fase te
bewaken. Het thermisch
modelleren gebeurt elektronisch
met uiterst nauwkeurige halfgeleidercomponenten. De
elektronica herkent nauwkeurig
overstroom of faseverlies en
reageert sneller, betrouwbaarder
en met grotere herhaalbaarheid
op de situatie dan een
traditioneel elektromechanisch
apparaat.

• Een status-LED biedt extra
zekerheid dat waardevolle
bedrijfsmiddelen worden
beschermd, door de
overbelastingsbedrijfsstatus
weer te geven
• Het rendement wordt
verbeterd doordat
voorraadkosten worden
verlaagd dankzij een brede
FLA-afstelling (5:1) en een
selecteerbare
uitschakelklasse
• Flexibele communicatie
(PROFIBUS, Modbus RTU,
Modbus TCP, EtherNet/IP en
DeviceNet) met optionele I/O
maakt eenvoudige integratie
in fabrieksbeheersystemen
mogelijk voor bewaking en
besturing op afstand

Het overbelastingsrelais C440 is
ontworpen om een betere
bescherming te bieden dan
modellen van de concurrentie.
De C440 biedt een voor-

Het algemene motormanagementrelais Power Xpert C445™ is
Eatons nieuwste toevoeging aan
der C400-serie geavanceerde
motorbeveiligingen. De Power
Xpert C445™ is volledig configureerbaar en biedt de hoogste
bewakingsnauwkeurigheid en
bescherming voor het gehele
stroomvoorzieningssysteem –
van de voeding van de motor tot
de individuele pomp of belasting.
Dankzij geïntegreerde analysefuncties voor de netvoedingskwaliteit en het energieverbruik
samen met ingebouwde efficiëntie- en afwijkingsalgoritmen
kunnen gebruikers aanzienlijk op
de energiekosten besparen door
middel van een eenvoudige
indicatie van ongewenste
veranderingen in het energieverbruik. Met geavanceerde
diagnosefuncties zoals prestatietrends, foutenanalyse en uiterst
nauwkeurige gegevensbewaking
kunnen gebruikers prioriteiten in
hun onderhoudsschema's aanbrengen om de meest kritische
problemen in hun systeem het
eerst aan te pakken - voordat er
een fatale storing optreedt.

• Bij het algemene motormanagementrelais Power
Xpert C445™ kunnen
gebruikers via een standaard
USB-poort aan de voorzijde
van de gebruikersinterface
gegevensparameters in het
apparaat oproepen, bewaken
en configureren zonder de
paneeldeur te hoeven openen.
• Deze module beschikt tevens
over lokale statusindicatie-,
besturings- en storingsdiagnosefuncties, voor een
groter systeembewustzijn op
basis van diverse vaste en
aanpasbare LED-indicatoren.
• Om de Power Xpert C445™ te
configureren, kunnen
gebruikers Eaton’s
programmeersoftware Power
Xpert™ inControl gebruiken.
• Naast deze softwaretool kan
de Power Xpert C445™
eenvoudig worden geïntegreerd in een verscheidenheid
aan PLC- en DCS-systemen
door middel van geïntegreerde communicatieprotocollen zoals Modbus
RTU, PROFIBUS, Modbus
TCP en EtherNet/IP.

Protection

C440

C445

Monitoring

C440

C445

Control

C440

C445

Thermal Overload
Phase loss
Selectable trip class
Ground fault
Current unbalance
Voltage unbalance
Phase Reversal
Jam
Under/Overpower
Under/Overvoltage
Under/Overcurrent
Under/Over Frequency
Voltage Loss Restart
Stall
Instantaneous Overcurrent
PTC (Motor Temperature)
Energy Deviations
Voltage Loss Restart

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

-

n

-

n

-

n

n

Hard wire / local reset
Network/electronic reset
Programmable alarms
Programmable trips
Multiple Operating Modes
Control User Interface

n

n

Thermal capacity
Phase currents
Current unbalance
Ground fault current
Frequency
Voltage unbalance
Phase voltages
Real Power (kW)
Under/Overpowe trip
Under/Overvoltage trip
Under/Overcurrent trip
Motor Start Time/Count
Motor Efficiency
Motor Speed

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n

n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n

Communications

C440

C445

Modbus RTU
PROFIBUS
Modbus TCP
Ethernet / IP
DeviceNet
USB

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Future

-

n
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Hoofdcomponenten voor distributie en MCC
In Power Xpert CX® worden uitsluitend de beste
componenten toegepast. De schakel- en beveiligingscomponenten van Eaton behoren tot de beste ter
wereld. Een systeem is slechts zo sterk als de zwakste
schakel en dus bepaalt de kwaliteit van de afzonderlijke gebruikte componenten de prestaties en de
kwaliteit van het systeem in zijn geheel.

Eaton levert CX met zijn eigen
luchtgeïsoleerde vermogenschakelaars, gesloten vermogenschakelaars en veilighedenlastscheiders.
Inzicht in de interactie tussen
afzonderlijke componenten en in
de wijze waarop deze componenten in een compleet systeem
werken, is essentieel om een
volledig getest, betrouwbaar en

efficiënt motor control- en
energieverdeelsysteem te
kunnen leveren. Alle in CX
toegepaste kritische
componenten worden door
Eaton zelf geproduceerd. Van
hoofdvoedingsvelden tot
drukknoppen en indicatielampjes, het zijn allemaal
componenten van Eaton.
Eaton componenten zijn:

Luchtgeïsoleerde vermogenschakelaars
Eaton Magnum en NRX luchtgeïsoleerde
vermogenschakelaars
• Getest in overeenstemming
met IEC 60947-2

• Compleet met uitgebreid
pakket accessoires

• Tot 6300 A - 100 kA / 1 s

• Zoneselectieve vergrendeling
(ZSI)

• Uitgebreide en innovatieve
reeks elektronische Digitripuitschakeleenheden (LSIG)

• Arcflash Reduction
Maintenance System™

• Vaste en uittrekbare
montage

Gesloten vermogenschakelaars en motorbeveiligingen
Eaton NZM vermogenschakelaars (MCCB)

Eaton PKZ en PKE
motorbeveiliging (MCP)

• Slechts 4 framegroottes tot
maximaal 1600 A - 100 kA

• Slechts 2 varianten van de
PKZ dekken het gehele bereik
van 0,1 tot 65 A af

• Tot 690 V - 80 kA
• Innovatieve
schakeltechnologie.
Contactsysteem met dubbele
onderbreking versnelt het
schakelproces
• Universele en modulaire
accessoires

NZM plug-in adapter

• Eaton BreakerHealth
diagnostiek leverbaar voor
nauwkeurige status van de
levenscyclus (slijtageindicatie)
• Plug-in adapter leverbaar tot
500 A voor flexibele en
veilige installatie
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• De PKE maakt een groot
aantal elektronisch geregelde
instellingen mogelijk
• Gemeenschappelijk pakket
accessoires voor PKE en PKZ
inclusief SmartWire-DT
• Geen extra stroombegrenzers
nodig

Contactoren en veilighedenlastscheiders
Eaton DILM
magneetschakelaars

Eaton veilighedenlastscheiders type QSA

• Getest in overeenstemming
met IEC 60947-2 voor een
complete serie motorstarters
zoals directe inschakeling
(DOL), vooruit-achteruit en
ster-driehoek

• De schakelaars zijn geschikt
voor DIN-smeltveiligheden
tot 630 A

• Motorstartercombinatie,
coördinatie type 2, met PKZ,
PKE en NZM vermogenschakelaars

• Slechts 3 framegroottes voor
het gehele bereik
• Dubbele onderbreking per fase
• Gemonteerd op slimme en
verwijderbare adapter om
flexibiliteit, veiligheid en
optimale prestaties te
verbeteren tijdens bediening
en onderhoud
• Met gepatenteerde opklikbare
stroomtransformatorvoorziening

Soft starters en frequentieregelaars
Eaton type DS7
Soft starters

Eaton type PowerXL™
Frequentieregelaars

• Soft starten:
het moderne alternatief voor
ster-driehoekstarters

• DC1 compacte aandrijving
voor ventilatoren, pompen
en transportbandsystemen
(vermogens van 0,37 tot
11 kW)

• De compacte DS7,
ontworpen voor toepassingen
zoals pompen, ventilatoren
en kleine transportbanden, is
ideaal
• Voor vermogens tot 110 kW
• Smart-Wire DT biedt directe
toegang tot alle parameters
van de soft starter

• DA1 geavanceerde machineaandrijving (vermogens van
0,75 tot 250 kW)
• Voldoet aan IE2, IE3 en de
toekomstige IE4-norm voor
energie-efficiëntie
• Smart-Wire DT biedt directe
toegang tot alle parameters
frequentieregelaar

C400 Series Electronic Overload relays
Eaton C440 elektronische
overbelastingsrelais
• 0,3 - 1500 A, tot 690 Vac
(50/60 Hz)
• Selecteerbare uitschakelklasse (10 A, 10, 20, 30) en
beveiligingen tegen aardfout
en fase-onbalans
• Flexibele communicatiemogelijkheden voor zowel
bewaking als besturing
• PROFIBUS, Modbus RTU,
Modbus TCP, EtherNet/IP
en DeviceNet

= Persoonlijke veiligheid

= Energiezuinigheid

= SmartWire-DT

= Onderhoudsvriendelijk

Eaton Power Xpert C445™
elektronische
overbelastingsrelais
• 0,3 - 820 A, tot 690 Vac
(20 - 80Hz)
• Volledige afdekking van fase,
belasting en motorsysteem
inclusief geavanceerde
bewakings- en beveiligingsalgoritmen
• Meerdere vooraf ingestelde
bedrijfsmodi met
bijbehorende opties op het
bedieningsstation bepalen
het gedrag aan de in- en
uitgangen van de controller
• Modbus RTU, PROFIBUS,
Modbus TCP en EtherNet/IP
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Wereldwijde ervaringen van klanten
Power Xpert CX® is het wereldwijde platform van Eaton
Klanten kunnen wereldwijd hun laagspanningssysteemoplossing standaardiseren
CX wordt wereldwijd
aangeboden door onze lokale
productielocaties en biedt
lokale toegang tot een
internationaal erkend en
gestandaardiseerd CX-ontwerp.
We kunnen klanten het CX
platform wereldwijd volgens
dezelfde standaarden
aanbieden.
CX is een onderdeel van het
wereldwijde aanbod van Eaton
voor schakelsystemen voor de
distributie van elektrische
energie en motorbediening. De
productie vindt in meerdere
fabrieken verspreid over de
hele wereld plaats. Klanten
kunnen profiteren van onze
lokale aanwezigheid en de
wereldwijde verkrijgbaarheid.
Een wereldwijd toegepast
product betekent niet dat we
de lokale vereisten verwaarlozen. Aan aspecten zoals

Power Xpert CX®

Distributie van
elektrische energie met
speciale aandacht voor
reductie van het
vloeroppervlak.
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lokale normen, bedradingsvoorschriften, contacten met
klanten en de vereisten van
energiebedrijven wordt
voldaan, terwijl de voordelen
van een wereldwijd opererende
leverancier behouden blijven.
Doordat Eaton met standaardconfiguratiemiddelen de
levertijd en technische kosten
kan verlagen, kunnen de totale
tijd en het budget voor een
project omlaag.
Persoonlijk contact tussen
mensen speelt een essentiële
rol, ondanks alle informatie die
overal en altijd beschikbaar is
door vergaande automatisering.
Direct contact met klanten, met
hun eisen en uitdagingen, is
onmisbaar.
Daarom biedt Eaton overal ter
wereld efficiënte service op
lokaal niveau. Of het nu gaat
om de hoofdvoeding, magneet-

schakelaar of drukknop in een
compartiment, alles komt van
dezelfde leverancier: Eaton.
Daarom kan CX voldoen aan de
hoogste normen op het gebied
van producttechnologie met
lokale service en ondersteuning

Klanten van Eaton profiteren
van een excellent wereldwijd netwerk
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Vermogenschakelaarvelden (ACB en MCCB)
Configuraties met rail achter

Railtype

BBB

BBB

BBB

Stapelconfiguratie

Enkel

Naast elkaar

Gestapeld

Boven en/of onder

Boven en/of onder

4
4
4
4
4

4
4
4

2000
425/600/800/1000/1100/1200/1350
600 - 1000

2000
600/800/1000
600 - 1000

Positie rail achter
Apparaten
NZM3
NZM4
NRX NF
NRX RF
Magnum

Boven en/of onder
Framewaarde
tot 630 A
tot 1600 A
tot 1600 A
tot 4000 A
tot 6300 A

Standaardafmetingen (mm)
Hoogte
Breedte
Diepte

4
4

2000
425/600/800
600 - 1000

Configuraties met rail boven

Railtype

BBT

BBT

BBT

Stapelconfiguratie

Enkel

Naast elkaar (gestapeld)

Gestapeld

Boven en/of onder

Midden en/of boven/onder

Midden en/of boven/onder

4
4

4

4
4

2000
425/600/800/1000/1100/1200/1350
800

2000
800/1000
800

2000
425/600/800
800

Positie rail boven
Apparaten
Framewaarde
NRX NF
tot 1600 A
NRX RF
tot 4000 A
Standaardafmetingen (mm)
Hoogte
Breedte
Diepte
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Elektrische gegevens
Systeem

Power Xpert CX®

Nominale bedrijfsspanning
Nominale frequentie

380 - 690 Vac
50 / 60 Hz

Hoofdrailsysteem
Nominale isolatiespanning
Nominale stoothoudspanning
Nominale stroom
Nominale korte-duurstroom
Nominale grensstroompiek

1000 Vac
tot 12 kV
800 - 5500 A
50 - 100 kA / 1 s en 50 - 66 kA / 3 s
220 kA

Verticaal distributierailsysteem
Nominale isolatiespanning
Nominale stoothoudspanning
Toepassing
Nominale stroom
Nominale korte-duurstroom
Nominale grensstroompiek

1000 Vac
tot 12 kV
Vast / plug-in adapter / plug-in / uittrekbaar
800 - 2500 A
35 - 80 / kA 1 s
176 kA

Omhulling
Beschermingsgraad
Bouwvorm

IP31 / IP42 / IP55
2b / 3b / 4a en 4b
4a type 2 / 4b type 6 en 7
Boven en/of onder
Voor of achter
RAL 7035

Kabelinvoer
Bediening
Standaardkleur

Afmetingen (mm)
Configuratie met rail achter

Configuratie met rail boven

2000 mm

2000 mm

100/
200 mm

425 1350 mm

175 600 mm

425 700 mm

175 600 mm

600 -1000 mm

100/
200 mm

425 - 1350 mm

300 mm

600 mm

800 mm

Normen
Power Xpert CX® voldoet aan de volgende internationale normen
IEC 61439-1
Basisnorm - algemene regels
IEC 61439-2
Vermogensschakel- en verdeelinrichtingen voor geïnstrueerde personen
IEC/TR 61641 Ed 2.0
Omsloten laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - Leidraad voor beproeving
tijdens vlamboogvorming als gevolg van een interne fout
IEC 60529
Beschermingsgraden (IP-codering)
IEC 60068-3-3
Milieutesten - Deel 3: Leidraad. Seismische beproevingsmethoden voor apparatuur
IEEE 344
IEEE aanbevolen praktijk voor de seismische kwalificatie van klasse 1E apparatuur
voor kernenergiecentrales
IEEE 693
IEEE aanbevolen praktijk voor het seismisch ontwerp van onderverdeelstations
IBC
Internationale bouwcode
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Eaton stelt alles in het werk om
ervoor te zorgen dat betrouwbare, doelmatige en veilige
energie beschikbaar is waar
en wanneer nodig. Dankzij de
uitgebreide kennis van Eaton
op het gebied van energiemanagement in uiteenlopende
toepassingen kunnen onze
experts

geïntegreerde maatoplossingen
bieden, waarmee klanten
missie kritische problemen
het hoofd kunnen bieden.
Wij richten ons op het bieden
van de beste oplossing voor
elke toepassing. Klanten vragen
echter meer dan innovatieve
producten. Zij doen een beroep
op Eaton voor toewijding in
persoonlijke ondersteuning die
prioriteit geeft aan het succes
van de klant. U vindt meer
informatie op www.eaton.eu.

Eaton’s laagspanningsverdeelsystemen in de energieketen
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