De elektrische groep van Eaton
is wereldwijd marktleider op
het gebied van elektrische
systemen voor de distributie
van energie, netvoedingskwaliteit, energiebeheer en
-automatisering, en bewakingsproducten. In combinatie met
de volledige technische
dienstverlening van Eaton
bieden deze producten
klantgerichte PowerChain™oplossingen die wereldwijd
voorzien in de behoeften van
datacentra, industriële
ondernemingen, instellingen,
overheid, nutsbedrijven,
commerciële bedrijven, de
woningsector, IT-bedrijven, en
markten voor missiekritische
toepassingen, alternatieve
energie en OEM.

PowerChain™-oplossingen
helpen ondernemingen
duurzaamheid en concurrentievoordelen te behalen door
proactief beheer van het
stroomvoorzieningssysteem als
een strategisch, geïntegreerd
vermogensbestanddeel
gedurende de gehele
levensduur van het systeem.
Dit resulteert in grotere
veiligheid, grotere betrouwbaarheid en een beter
energierendement.
Ga voor meer informatie naar
www.eaton.com/electrical.
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Power Xpert® enkelrail schakelsysteem FMX met SASensor® technologie
IEC-middenspanningsschakelsysteem t/m 24 kV voor toepassing in intelligente netten

Beheersing middenspanningsnet door
innovatieve stationsautomatisering

FMX met SASensor® technologie
Beheersing middenspanningsnet door innovatieve
Eaton’s modulair epoxyharsgeïsoleerd schakelsysteem type FMX met SASensor®
12 - 24 kV

Door de veranderingen in het elektriciteitsdistributienet
wordt de optimale beheersing van het middenspanningsnet steeds belangrijker. Daarbij moeten de
kwaliteit en de betrouwbaarheid van de energielevering
worden verhoogd en kosteneffectieve langetermijninvesteringen worden gerealiseerd. Dit alles vraagt om
een eenvoudige stationsautomatisering, waarbij het
mogelijk is data uit te wisselen.
Eaton heeft een complete
stationsautomatiseringsoplossing beschikbaar voor FMX
middenspanningsonderstations.
Door de SASensor®-producten
van Locamation te integreren is
het FMX-schakelsysteem
eenvoudig te beveiligen en te
besturen. Hierdoor kan de
energie eenvoudig worden
gemeten, de spanningskwaliteit
is te bewaken, er vindt digitale
storingsregistratie plaats en
data is nauwkeurig te
verwerven.
Hiervoor zijn drie soorten
I/O-modules en een control unit
ontwikkeld. De modules zijn
een Current Interface Module
(CIM), Voltage Interface Module

(VIM) en een Breaker Interface
Module (BIM). Deze
componenten zijn nu
geïntegreerd in de middenspanningsschakelaar type FMX.
De uitgangen van de
verschillende modules worden
met glasvezelkabels
aangesloten op een Central
Control Unit (CCU), een
computer die alle gegevens
verzamelt, verwerkt en
presenteert op een display. Dit
LCD-display met touchscreen
kan tevens worden gebruikt
voor lokale bediening van het
totale schakelsysteem.
Aangesloten op het internet kan
het systeem veilig op afstand
worden bestuurd via de CCU.

Duurzame oplossing
Door de architectuur van het
SASensor®-systeem kan een
toekomstige upgrade of
vervanging van een CCU
gemakkelijk worden uitgevoerd
zonder onderbreking van het
bedrijfsproces.
Wanneer een nieuwe of andere
functionaliteit nodig is, volstaat
een upgrade van de software in
de CCU. Door de lange
levensduur van de interface

modules hoeft daar niets aan te
gebeuren. Deze interfacemodules kunnen gewoon op
hun plaats blijven en zijn
gemakkelijk aan te sluiten op de
nieuwe verwerkingseenheid.
Wanneer de levensduur van
een bepaalde interface-module
verstreken is, kan deze
eenvoudig worden vervangen
via een plug and playprocedure.

Bedrijfszekere schakeling, meting en verdeling van stroom. Geschikt
Functionaliteit met SASensor®
Basisfuncties voor automatisering van
onderstations
SASensor® biedt o.a. de volgende functies:
• Verwerking van alarmen en gebeurtenissen
• Beveiliging
• Opbrengstmeting (kWh-meting)
• Accurate verzameling van gegevens
• Afstands- en lokale besturing (LCD-systeem)
• Bewaking van de stroomkwaliteit
• Digitale storingsregistratie
• Voldoet aan de norm IEC 61850

2

stationsautomatisering

Functionaliteit van de interface-modules

CCU

BIM

VIM

CIM

Central Control Unit
Perfecte scheiding tussen
hardware en functionaliteit
De Central Control Unit (CCU)
is de rekencomponent van de
SASensor® technologie. De
CCU is een “alles-in-één”module bestaande uit een
algemeen gangbare “standaard”
Single Board Computer (SBC)
en een configureerbaar aantal
glasvezel-insteekkaarten die de
communicatie met de interfacemodules verzorgen.

Breaker Interface Module
Failsafe module voor het
schakelen van primaire
apparatuur

Voltage Interface Module
Accurate spanningsmetingen

Current Interface Module
Een module voor het
registreren van kortsluit- en
meetstromen

De Breaker Interface Module
(BIM) is een compacte I/Ointerface voor het besturen en
bewaken van schakelsystemen.

De Voltage Interface Module
(VIM) meet en digitaliseert de
driefasenspanningen afkomstig
van de secundaire wikkelingen
van een conventionele
spanningstransformator (VT).
De gedigitaliseerde signalen
van de VIM bevatten alle
informatie over de
oorspronkelijke secundaire
spanningen over hun gehele
dynamische bereik.

De Current Interface Module
(CIM) meet en digitaliseert de
driefasenspanningen afkomstig
van de secundaire wikkelingen
van een conventionele stroomtransformator (CT). De gedigitaliseerde signalen van de CIM
bevatten alle informatie over de
oorspronkelijke secundaire
stromen over hun gehele
dynamische bereik.

voor optimale afstandsbesturing van het middenspanningsnet.
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Voltage Interface Module
Current Interface Module
Breaker Interface Module
Central Control Unit

Systeem

FMX

Toegekende spanning

12 kV

17,5 kV

24 kV

Algemeen
Stoothoudspanning
Houdspanning van netfrequentie
Toegekende frequentie
Interne boogvastheid
Beschermingsgraad

75 kV
28 kV
50 Hz
AFL 25 kA - 1 s
IP4X

95 kV
38 kV
50 Hz
AFL 25 kA - 1 s
IP4X

125 kV
50 kV
50 Hz
AFL 25 kA - 1 s
IP4X

Railsysteem
Toegekende belastingsstroom
Toegekende korte-duurstroom
Toegekende grensstroompiek

2000 A
25 - 3 kA - s
63 kA

2000 A
25 - 3 kA - s
63 kA

2000 A
25 - 3 kA - s
63 kA

Vermogenschakelaar
Toegekende belastingsstroom
Toegekende uitschakelstroom bij kortsluiting

630 - 2000 A
25 kA

630 - 2000 A
25 kA

630 - 2000 A
25 kA

Analoog signaal wordt omgezet in
digitaal signaal in CIM, VIM en BIM
en vervolgens via glasvezelkabel
naar de CCU gestuurd.
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