Power Xpert® UX
IEC middenspanningsschakelsysteem

• Getest conform IEC 62271-200 • Luchtgeïsoleerd schakelsysteem
17,5 kV t/m 50 kA - 3 s
• Intern boogbestendig
24 kV t/m 25 kA - 3 s
• LSC2B-PM

UX
Veilig en betrouwbaar
middenspanningsschakelsysteem

Automobielsector

Energie voor
wereldwijd
ondernemen
Lucht- en ruimtevaart

Eaton levert de energie in honderden producten die
voldoen aan de eisen van de huidige, snel veranderende
wereld.
Wij helpen onze klanten wereldwijd de energie te
beheren die zij nodig hebben voor gebouwen,
vliegtuigen, vrachtwagens, personenwagens, machines en
complete bedrijven. Dit doen wij op een manier die zo
min mogelijk gebruik maakt van natuurlijke bronnen.
Vrachtwagens

Transport van de volgende
generatie
Eaton stuurt de ontwikkeling
van nieuwe technologieën aan,
van hybride aandrijflijnen en
emissieregelsystemen tot
geavanceerde motoronderdelen, die het brandstofverbruik
verlagen en de uitstoot van
uitlaatgassen van vrachtwagens
en personenauto's reduceren.
Hogere verwachtingen

Hydraulische systemen

Wij breiden onze oplossingen
en service voor de lucht- en
ruimtevaart continu uit om in te
spelen op de behoeften van
nieuwe luchtvaartplatforms,
inclusief de markt voor
hoogvliegende lichte en
ultralichte straalvliegtuigen.
Voortbouwend op onze
sterke punten

Hydraulics
Stroomvoorziening
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Onze activiteiten in de
hydraulische sector combineren
lokale service en ondersteuning
met een innovatief pakket
hydraulische oplossingen om

wereldwijd te voldoen aan de
behoeften van infrastructuurprojecten, waaronder sluizen,
kanalen en dammen.
Voor groenere gebouwen en
bedrijven
De elektrische divisie van Eaton
is een toonaangevende
aanbieder van oplossingen op
het gebied van netvoedingskwaliteit, distributie en beheer
van energie, die het energierendement en de netvoedingskwaliteit, veiligheid en
betrouwbaarheid verhogen.
Onze oplossingen omvatten
een groeiend aanbod “groene”
producten en diensten, zoals
energiebeheer-audits en
realtime-bewaking van het
energieverbruik. De ononderbroken voedingen (UPSsystemen), regelbare
aandrijvingen en verlichtingsregelingen van Eaton helpen
het energieverbruik te verlagen
en de efficiëntie te verhogen.

De technologie van
middenspanningsschakelsystemen
zit in ons DNA

Eaton Corporation is wereldwijd marktleider op het
gebied van het ontwerpen, produceren en verkopen van
veilige, betrouwbare en krachtige middenspanningsschakelsystemen en -componenten voor de distributie
van elektrische energie conform de IEC-, GB- en ANSInormen.

Complete totaaloplossingen voor
middenspanningsschakelsystemen
Eaton is een toonaangevende ontwerper en producent van
systemen en componenten voor de distributie van elektriciteit en
beveiligingssystemen in de elektrotechnische industrie. Eaton
biedt een uitgebreide serie oplossingen voor middenspanningsschakelsystemen die voldoen aan de behoeften van vrijwel alle
toepassingen. De oplossingen van Eaton voor het middenspanningsgebied omvatten een grote verscheidenheid aan
producten die voorzien in iedere behoefte, van producten van een
baanbrekend ontwerp die zich kenmerken door een gemakkelijke
bereikbaarheid van het binnenwerk, eenvoudig onderhoud en een
ruimtebesparende configuratie, tot lichtboogbestendige producten
die een grotere veiligheid bieden voor het bedieningspersoneel.
Daarnaast biedt Eaton's wereldwijde servicenetwerk maximale
klantenondersteuning, waar ook ter wereld.
Als een van de weinige, volledig verticaal geïntegreerde en
gediversificeerde industriële producenten ter wereld, ontwerpt
Eaton niet alleen middenspanningsmaterieel, maar ook de
belangrijkste componenten voor middenspanningsschakelsystemen, zoals stalen behuizingen en vermogensschakelaarcompartimenten, vacuümonderbrekers, vermogensschakelaars,
railsystemen en smeltveiligheden.

Eaton's reeks SF6-vrije
schakelsystemen voor
middenspanningstoepassingen

Eaton's kennis en ervaring op middenspanningsgebied, die nog
zijn versterkt door de overname van gerenommeerde bedrijven
zoals Westinghouse DCBU, Cutler-Hammer, MEM en Holec,
hebben door de jaren heen geleid tot revolutionaire middenspanningstechnologieën en talrijke internationale octrooien.
Het middenspanningsmaterieel van Eaton, dat deel uitmaakt van
Eaton's complete PowerChain-oplossingen, helpt bedrijven hun
risico tot een minimum te beperken, maar wel een grotere bedrijfszekerheid, kosteneffectiviteit, kapitaalbenutting en veiligheid te
bereiken die voldoet aan alle toepasselijke normen en certificeringen, zoals IEC, NEMA / ANSI, GB, UL, IEEE, KEMA en CSA.
Wanneer het gaat om oplossingen voor het middenspanningsgebied, kunt u vertrouwen op één naam waaraan een lange
geschiedenis van bewezen prestaties verbonden is, namelijk Eaton.
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UX

Veilig en bedrijfszeker schakelsysteem
met geïntegreerde duurzaamheid
Eaton's nieuwe Power Xpert UX-serie compacte,
luchtgeïsoleerde uitrijdbare middenspanningsschakelsystemen zijn van een innovatief ontwerp dat zijn
waarde heeft bewezen. Ze zijn door een onafhankelijke
keuringsinstantie volledig gecertificeerd volgens
IEC 62271-100 en IEC 62271-200 en staan in de
industrie aan de top wanneer het gaat om veiligheid,
bedrijfszekerheid, prestaties en duurzaamheid.
Kennis en inzicht
Eaton heeft meer dan 80 jaar
ervaring met het ontwerpen,
produceren en toepassen van
middenspanningsschakelsystemen. Dat wij nu vooroplopen met technologische
vernieuwingen, komt doordat
wij 80 jaar geleden als eerste
zijn begonnen met de
toepassing van vacuümtechnologie, en meer dan
50 jaar geleden de epoxyharsisolatie introduceerden. Eaton
legt zich nog steeds toe op de
ontwikkeling, innovatie en
verbetering van producten, maar
streeft daarnaast ook naar
reductie van de afmetingen en
verlaging van de kosten.
De UX is uitermate geschikt
voor het schakelen en beveiligen
van kabels, transformatoren,
condensatoren en motoren die
in vele takken van de industrie
worden gebruikt. De UX blinkt
in feite overal uit waar in het
middenspanningsbereik moet
worden geschakeld, geregeld
of beveiligd.

Gebouwd volgens de hoogste
kwaliteitsnormen
De UX is ontworpen, en door
een onafhankelijke keuringsinstantie onderworpen aan
een volledige typekeuring,
volgens de meest recente
IEC 62271-200-normen. Alle
belangrijke compartimenten zijn
geheel afgescheiden door
geaarde metalen scheidingswanden, en het schakelsysteem
is uitgerust met Eaton's
allernieuwste serie IEC-vacuümvermogensschakelaars van het
type W-VACi die door een
onafhankelijke keuringsinstantie
onderworpen zijn aan een
volledige typekeuring conform
IEC 62271-100.
Onze technici hebben met
toepassing van Eaton's
nieuwste technologieën,
kerntechnologieën geïntegreerd
zoals het ontwerp van
vermogensschakelaars en
bedieningsmechanismen,
vacuümtechnologie, vastestofisolatie en veldsterkteberekeningen. Dit om een
bedrijfszeker en compact
schakelsysteem samen te
stellen, dat volgens de hoogste
kwaliteitsnormen wordt
geproduceerd.

Een complete serie compacte, milieuvriendelijke schakelsystemen tot 4000 A
In het schakelsysteem, dat een
complete serie panelen tot
4000 A omvat, zijn uitsluitend
mileuvriendelijke technologieën
en materialen toegepast. De UX
is gebaseerd op vacuümtechnologie en luchtisolatie en is
daarom het perfecte alternatief
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voor schakelsystemen met het
milieuschadelijke SF6-gas voor
isolatie. Het wordt bovendien
vervaardigd van volledig
herbruikbare materialen, zodat
het product aan het einde van
zijn levensduur veilig en efficiënt
kan worden gerecycled. De UX

is daarom een volledig duurzame
oplossing voor toepassingen in
het middenspanningsdistributienet.
Enkele toepassingsvoorbeelden
zijn:
• Distributie van elektriciteit

• Behandeling van water en
afvalwater
• Mijnbouw
• Procesindustrie
• Industriële gebouwen
• Olie en gas (on- en offshore)
• Scheepvaart
• Zware industrie

Wereldleidende technologie met ingebouwde veiligheid
De UX-serie, die geavanceerde technologie combineert
met bewezen betrouwbaarheid, voldoet aan de hoogste
normen op het gebied van veiligheid en bedrijfszekerheid.
Als pionier op het gebied van vacuüm- en boogonderbrekingstechnologieën die in de loop van 50 jaar steeds verder zijn
ontwikkeld, heeft Eaton miljoenen vacuümonderbrekers geleverd.
Deze zijn in tal van toepassingen wereldwijd met succes in
gebruik. De nieuwste vacuümvermogensschakelaar van Eaton,
de W-VACi, vormt het hart van de UX.

Minimale kosten
tijdens bedrijf:

Minimale
milieubelasting

• Een robuuste, onderhoudsvrije constructie met een
minimum aan beweegbare
onderdelen

Door de toenemende wereldwijde wetgeving voor het
gebruik van broeikasgassen
zoals SF6-gas en de daaraan
verbonden afvoer- en
verwerkingskosten, is de
vacuümtechnologie de
aangewezen keuze voor nu
en de toekomst.

• De W-VACi-vermogensschakelaar met een lange
levensduur van 20.000
schakelingen zonder noodzaak van preventief
onderhoud
• Het ontwerp van de
contacten van de vacuümonderbreker voorkomt hot
spots, zorgt voor minder
warmteontwikkeling en
beperkt de contact-erosie tot
een minimum,wat resulteert
in een langere levensduur
• Geen controles van de
SF6-druk en geen speciale
hervulprocedures nodig
Lage afvoer- en verwerkingskosten aan het einde van de
levensduur door:
• Vacuümschakeltechnologie
• Luchtisolatie
• Recycling of hergebruik van
alle materialen mogelijk
• Geen speciale buitenbedrijfstellingsprocedures vereist

Gebruikersvriendelijk
• Kabelaansluiting en
gebruikersinterfaces voor de
bediening bevinden zich aan
dezelfde zijde van het paneel
• Meerdere kabels per fase,
met standaard kabelschoen
voor eenvoudige aansluiting
van de kabels
• Invoeropeningen voor secundaire kabels aan weerszijden
van het laagspanningscompartiment
• Kabelkanaal voor secundaire
kabels loopt over de gehele
lengte van het schakelsysteem voor eenvoudige
onderlinge bedrading
• Overzichtelijke, eenvoudige
bedieningspanelen in
combinatie met een actief
blindschema

Gelet op het wereldwijde
streven naar een vermindering
van de hoeveelheid SF6-gas
dat in veel toepassingen wordt
gebruikt, rust er een
verantwoordelijkheid op de
gebruikers van elektrische
schakelsystemen om, waar
mogelijk, te zoeken naar
alternatieven voor SF6-gas als
isolatie- en schakelmedium.
Schakelsystemen met luchten vaste-stofisolatie die
gebruikmaken van de vacuümschakeltechnologie, zijn een
bedrijfszeker, veilig en
economisch alternatief
voor toepassing in elektrische
systemen met een vermogen
van minder dan 36 kV.
Een modern middenspanningsschakelsysteem gebaseerd
op vacuümtechnologie in
combinatie met lucht- en
epoxyharsisolatie, met de
volgende kenmerken:
• Een minimum aan
onderdelen en componenten
• Geen speciale vereisten voor
de afvoer en verwerking aan
het einde van de levensduur
van het schakelsysteem
• Geen gebruik van SF6-gas
voor schakelen en isolatie
• Geen risico van schadelijke
of gevaarlijke lekkage van
SF6-gas of van giftige
bijproducten
• Energiezuinige productie en
assemblage
• Lage energieverliezen tijdens
bedrijf door een minimum
aantal overgangspunten in
het ontwerp
• Er worden uitsluitend
recyclebare materialen
gebruikt

Volledig getest volgens de meest recente
IEC-normen
Het schakelsysteem is volledig
type beproefd volgens de meest
recente norm IEC 62271-200 en
is door een onafhankelijke
keuringsinstantie gecertificeerd
om de lichtboogvastheidsclassificatie AFLR
25 kA - 1 s t/m 40 kA - 1 s en
50 kA - 0,5 s aan te tonen. Dit
betekent dat het bedienings

personeel slechts een minimaal
risico op letsel loopt in het
onwaarschijnlijke geval van
het optreden van een interne
lichtboog in het kabelcompartiment, het schakelaarcompartiment of het railcompartiment, ongeacht waar
een persoon staat: voor, achter
of naast het schakelsysteem.

Veiligheid en
bedrijfszekerheid

Betrouwbaar en veilig
in het gebruik

• De compartimenten zijn
beveiligd tegen het binnendringen van objecten

• Het complete ontwerp is
door een onafhankelijke
keuringsinstantie
gecertificeerd volgens
IEC 62271-200 inclusief
interne-boogvastheid

• Lichtboogvastheidsclassificatie AFLR waarborgt
de veiligheid van het
bedieningspersoneel in het
onwaarschijnlijke geval van
het optreden van een interne
lichtboog
• Werking is alleen mogelijk
wanneer de deur van het
vermogensschakelaarcompartiment is gesloten
• Mechanische en elektrische
vergrendelingen voorkomen
onjuiste bediening
• Spanningsdetectiesysteem
voor het testen op
aanwezigheid van primaire
spanning
• De contacterosie van een
vacuümonderbreker is te
verwaarlozen
• Geheel omsloten
vacuümonderbrekers

• Kwaliteitscontrole volgens
ISO 9001
• Aparte compartimenten voor
kabel, vacuümvermogensschakelaar en rails
• Geïntegreerd boogkanaal
• Routinematig getest

Lage kosten over de
gehele levensduur
Lage initiële kosten door:
• Klein oppervlak
• Kabels toegankelijk van
voor- of achterzijde
• Kabelinvoer vanaf de
boven- of onderzijde
• Kabelcompartiment
gemakkelijk toegankelijk
voor aansluitgemak
• Geïntegreerd boogkanaal
• Plaatsing met de achterzijde
tegen de muur mogelijk,
waarbij de kabels vanaf de
voorzijde bereikbaar zijn
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UX met vacuümtechnologie voor maximale
Basisontwerp
De UX is modulair opgebouwd, waardoor iedere
combinatie en volgorde van velden in een installatie
kan worden toegepast. Het aantal velden dat in een
installatie kan worden toegepast is onbeperkt.
Omdat de velden snel kunnen worden geassembleerd en
aangesloten, is een flexibele inbedrijfstelling van het
schakelsysteem een extra voordeel.

1

Lichtboogkanaal

Het integrale lichtboogkanaal
voert de gassen af die door een
interne boog worden
geproduceerd. Er zijn diverse
accessoires verkrijgbaar voor
uitbreiding van het boogkanaal:
flenzen en roosters voor de
afvoer van gassen tot buiten de
schakelruimte.

1
2

3
2

Een volledig gescheiden
metalen bedradingskoker is
gemonteerd aan de bovenzijde
van ieder veld van het schakelsysteem; met elkaar verbonden
vormen zij een doorlopend
laagspanningskabelkanaal dat
over de gehele lengte van het
schakelsysteem loopt.

3

9

Bedradingskoker voor
doorgaande bedrading

5

Laagspanningscompartiment
6

Het compartiment is onderverdeeld door geaarde metalen
scheidingswanden en biedt
voldoende ruimte voor meeten beveiligingsapparatuur.

6

7

8

4

10

11

veiligheid en bedrijfszekerheid
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Spanningstransformatoren

De spanningstransformatoren
zijn beschikbaar in 3 configuraties. Vast, uitrijdbaar met
shutters en uitrijdbaar zonder
shutters. Alle configuraties zijn
uitgerust met uittrekbare
primaire zekeringen. De deur
van het kabelcompartiment kan
worden vergrendeld met de
kabelaardingsschakelaar om er
voor te zorgen dat deze deur
alleen kan worden geopend
wanneer de kabels geaard zijn.
De uitrijdbare optie met
shutters kan primair worden
losgekoppeld, met een gesloten
kabelcompartimentsdeur en
met de kabels onder spanning.
De deur kan vervolgens worden
geopend om de spanningstransformatoren veilig te
verwijderen.
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Stroomtransformatoren

Het systeem is standaard
uitgevoerd met gietharsgeïsoleerde stroomtransformatoren met een
breed vermogensbereik.

5

Compartiment van de
vermogensschakelaar

Dit compartiment, dat volledig
gescheiden is door geaarde
metalen scheidingswanden en
dat over een eigen drukontlastkanaal naar het boogkanaal
beschikt, is voorzien van alle
veiligheidsvergrendelingen die
nodig zijn voor een veilige en
bedrijfszekere werking van de
vacuümvermogensschakelaar.
Door middel van drukknopbediening kan de vacuümvermogensschakelaar vanaf de
voorzijde van het schakelsysteem en met geheel
gesloten deur zonder enige
beperking worden bediend.
De vermogensschakelaar is
mechanisch vergrendeld met
de deur van het compartiment,
waardoor de deur pas kan
worden geopend als de
vermogensschakelaar is
uitgeschakeld en in de
testpositie staat.
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Railcompartiment

De rails zijn volledig omsloten
in een geaard metalen
compartiment. De rails, die
over hun gehele lengte zijn
geïsoleerd, zijn onderworpen
aan een typekeuring voor
vermogens tot 4000 A:
50 kA - 3 s. De secties van het
schakelsysteem zijn gescheiden
door schotten van giet-epoxy.

6

Automatische
shutters

Afzonderlijk bediende,
automatisch geaarde metalen
shutters voor zowel de railaansluiting als de kabelaansluiting kunnen in de
gesloten stand met een
hangslot worden vergrendeld.
Wanneer de vermogensschakelaar in de testpositie of
uitgeschakelde stand staat,
sluiten de shutters automatisch
om contact met onder spanning
staande delen te voorkomen.
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Kabeleindsluitingen

Er zijn voldoende kabeleindsluitingen aanwezig voor
maximaal 3 éénaderige kabels
per fase. De kabels worden aan
de onderzijde van het schakelsysteem ingevoerd en met
perskabelschoenen
aangesloten op koperen
aansluitstiften aan de
onderzijde van elk veld.
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Aardingsschakelaar
van het circuit

De aardingsschakelaar is voorzien van mechanische indicatie
voor de stand van de schakelaar.
Door een venster is de stand
van de aardingsschakelaar direct
zichtbaar vanaf de voorzijde. De
aardingsschakelaar is zodanig
mechanisch gekoppeld aan de
vermogensschakelaar of de uitrijdbare contactor, dat hij alleen
gesloten kan worden wanneer
de uitrijdbare eenheid zich in de
positie Testen/ Uitgeschakeld
bevindt. De aardingsschakelaar
van het circuit kan als extra
veiligheidsmaatregel mechanisch gekoppeld worden aan
de deur van
het kabelcompartiment.
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Aardrail

Er is een aardrail aanwezig voor
een eenvoudige en effectieve
verbinding met de stationsaarde. De aardrail is op interne
boogvastheid getest en loopt
zowel verticaal als horizontaal
in iedere veldsectie. Deze is
tevens verbonden met de
aardingsschakelaar, indien
aanwezig.
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Bediening, meting en beveiliging
1

Laagspanningscompartiment

Overzichtelijk paneel met alle
meetinstrumenten, indicatoren
en drukknoppen duidelijk
zichtbaar en gemakkelijk te
bedienen.

1

2

2
3
4

6
7

Beveiligingsrelais

Eaton levert een serie
beveiligingsrelais die standaard
kunnen worden ingebouwd.
Het is echter ook mogelijk om
beveiligingsrelais van ieder
ander gewenst fabricaat in de
deur van het compartiment te
monteren.

8
5

3

Blindschema

Een eenvoudig te begrijpen
blindschema van ieder circuit.

4

Meting

Optie voor een ampèremeter.

9

Optie voor een voltmeter en
een keuzeschakelaar.

5
10

11

Ieder veld kan worden uitgerust
met een driefasen-spanningsdetectiesysteem voor het
testen op aanwezigheid van
spanning volgens IEC 61243-5.
Het detectiesysteem wordt
geactiveerd door een capacitieve deler, aangebracht in de
isolatoren en verbonden met
de kabelaansluiting, en toont de
bediener of de aangesloten
kabel onder spanning staat.

6
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Spanningsdetectiesysteem

Standindicator van de
vermogensschakelaar

De standindicator van de
vermogensschakelaar kent twee
standen: Aangesloten/Bedrijf en
Uitgeschakeld/Testen.
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Elektrische bediening
met statusindicator
van de vermogensschakelaar

Statusindicator Schakelaar
Geopend/Gesloten.
Bedieningsschakelaar
Schakelaar Geopend/Gesloten.
Optionele LED-indicatie voor
"Gespannen"-status van het
veerspanmechanisme.
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Indicator van de
aardingsschakelaar

Optionele LED-indicatie van de
Open/Gesloten-status van de
aardingsschakelaar.

9

Kijkvensters

Door het kijkvenster in de deur
van het vermogensschakelaarcompartiment is de status van de
vermogensschakelaar zichtbaar:
• De status van de
schakelaar zelf
• De status van het veergespannen mechanisme
Het kijkvenster in de deur van het
kabelcompartiment maakt een
visuele inspectie mogelijk van:
• De status van de
aardingsschakelaar
• De kabelaansluitingen
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Handmatige
bediening van de
vermogensschakelaar

Knoppen voor het openen en
sluiten van de vermogensschakelaar.

11

In-/Uitrijdmechanisme van de
vermogensschakelaar

Voor het In-/Uitrijden van de
vermogensschakelaar.

Overzichtelijk en eenvoudig bedieningspaneel voor gebruiksvriendelijke bediening
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De kerntechnologieën van Eaton

Vacuümtechnologie: veilig, compact en betrouwbaar
Vacuümonderbrekers van Eaton
bestaan uit een keramische
cilinder waarin zich een vast en
een beweegbaar contact
bevinden. De beweging van het
contact onder vacuüm komt tot
stand door middel van een balg.
Een afscherming rondom de
contacten voorkomt verontreiniging van de isolatoren door
metaaldamp die ontstaat bij het
onderbreken van de stroom.
Deze afscherming zorgt tevens
voor een goede potentiaalverdeling over de isolator.

tijden, wat resulteert in een
zeer lage boogenergie.
Daarom is contactslijtage
in een Eaton vacuümonderbreker te verwaarlozen.

1

Vacuümonderbrekers zijn
onderhoudsvrij en
gecertificeerd voor 30.000
schakelingen.

2

4
5

3
1. Balg

Een bijzonder kenmerk van de
vacuümonderbrekers van Eaton
is dat er bij het afschakelen van
een kortsluitstroom vele
parallelle boogjes tussen de
contacten ontstaan. Deze
"diffuse ontlading" wordt
gekenmerkt door een zeer lage
boogspanning en korte boog-

2. Balgafscherming
3. Keramische isolatoren
4. Beweegbaar contact
5. Magnetische laminaties

Vastestof-isolatie met gebruikmaking van
gietharstechnologie
Giethars is een kwalitatief
hoogwaardig isolatiemateriaal.
Door gietharstechnologie te
gebruiken als isolatiemedium,
kunnen de ontwerptechnici van
Eaton de onderdelen een
specifieke vorm geven voor
optimale isolatie, robuuste
constructie en koeling.
Eaton heeft inmiddels meer
dan 50 jaar ervaring met de
toepassing van gietharstechnologie. Bij de door Eaton
toegepaste W-VACi -schakelaar
wordt de vacuümonderbreker
direct ingegoten in het gietproduct om zo één enkele,
geheel omsloten pooleenheid
te vormen.

Kenmerken
• Een grote mechanische
sterkte voor een hoge
duurzaamheid en lange
mechanische levensduur
van de pooleenheid
• Beschermd tegen
ongunstige weersomstandigheden en vocht
• Beschermd tegen
mechanische stoten,
schokken en trillingen
• Hoge warmtegeleidingscoëfficiënt, geschikt voor
hogere temperaturen
• Hoge elektrische weerstand
en kruipstroomweerstand
voor een optimale isolatie en
een compacte constructie
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Hoofdcomponenten

Vacuümvermogensschakelaar
De vacuümvermogensschakelaar gebruikt een eenvoudig en
betrouwbaar twee-staps veergespannen mechanisme voor het
bedienen van de vacuümonderbrekers. De constructie van de
mechanische verbinding tussen de actuator en de aandrijfstang
van ieder van de drie vacuümonderbrekers is eenvoudig en
effectief.

Kenmerken
• Milieuvriendelijke vacuümonderbrekers, geheel omsloten
in pooleenheden vervaardigd van massief epoxyhars
• Uitvoering mechanisme met mechanisch en elektrisch
tripvrij opgeslagen energie
• Geïntegreerde hendel voor handmatig spannen, met
drukknopbediening
• Indicator "Veer gespannen", met contacten voor indicatie
op afstand van de veerstatus
• Mechanische statusindicator voor de Open/Gesloten-stand
• Hulpcontacten voor de Open/Gesloten-stand
• Standindicator voor de stand Ingeschakeld/Testen binnen
het compartiment
• Hulpcontacten voor standsignalering op afstand
• Mechanisch vergrendeld met de deur van het compartiment
• Deze mechanische vergrendeling zorgt ervoor dat de
schakelaar in de geopende stand moet staan voordat hij
kan worden in- of uitgereden

Railsysteem
Het railsysteem bestaat uit hoogwaardige koperen rails met
een gestandaardiseerde doorsnede.

Kenmerken
• Het railcompartiment loopt over de gehele lengte van de
schakelinstallatie
• Afscheiding van afzonderlijke velden tussen de secties van
de railkoker
• Vervaardigd van hoogwaardig koper
• Geheel geïsoleerd over de gehele lengte van de
schakelinstallatie
• De railkoker voert de eventuele gassen die zouden kunnen
ontstaan in geval van een open boog rechtstreeks af naar
de integrale boogkamer
• Nominaalstroom max. 4000 A
• Kortsluitstroomwaarde van de rails max. 50 kA - 3 s
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Contactor
Voor motorstarters, transformatoren en condensatorbanken kan
het UX-systeem worden uitgerust met Eaton vacuümcontactors
type SL tot maximaal 7,2 kV. In het kabelcompartiment kunnen
ook overspanningsafleiders worden gemonteerd. Raadpleeg Eaton
voor motorstarters van 12 kV.

Kenmerken
• Milieuvriendelijke vacuümonderbrekers
• Vermogens tot 400 A bij 6,6 kV
• Schakelen van condensatoren tot 295 A bij 6,6 kV
• Maximale onderbrekingsstroom 8,5 kA
• Met smeltveiligheden beveiligd tot 50 kA
• Elektronische spoelregeling en lagere Watt-verliezen leiden
tot een verminderd stroomgebruik en een geringere
warmteontwikkeling
• De elektronische spoelregeling maakt het mogelijk om
stuurspanningen en uitvaltijden per veld te selecteren
• Een mechanische vergrendeling met elektrisch
ontgrendelingssignaal is optioneel leverbaar
• Lange levensduur met maximaal 1 miljoen elektrische
schakelingen en 2,5 miljoen mechanische schakelingen
zonder noodzaak van onderhoud

Kabelaardingsschakelaar
Alle velden kunnen worden uitgerust met een kabelaardingsschakelaar. Deze is mechanisch gekoppeld aan de vermogensschakelaar, zodat de aardingsschakelaar alleen kan worden
bediend als de vermogensschakelaar in de Open stand staat en
is uitgereden in de stand 'Uitgeschakeld/Testen'.

Kenmerken
• Kortsluitvaste kabelaardingsschakelaar
• Bediend vanaf de voorzijde van het paneel
• Hulpcontacten voor de standen Bedrijf/Aarding
• Mechanische standindicatoren
• Mechanisch en/of elektrisch gekoppeld aan de
vacuümvermogensschakelaar
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Veilig en betrouwbaar
in het gebruik
De bewezen kennis en ervaring die Eaton in de loop
van vele jaren op het gebied van gietharstechnologie,
vacuümtechnologie, boogonderbreking en
veldsterkteberekeningen heeft verworven, zijn in het
ontwerp en de verdere ontwikkeling van de UX
geïntegreerd. Hierdoor is gewaarborgd dat het
schakelsysteem veilig is en een hoge bedrijfszekerheid biedt gedurende zijn gehele levensduur.

Interne boogbestendigheid
Bij het ontwerp van het UXsysteem is veiligheid voor het
bedienend personeel steeds het
belangrijkste criterium geweest.
Daarnaast is ook gekeken naar
een zo hoog mogelijke graad
van betrouwbaarheid en
beschikbaarheid.
Alle middenspanningsschakelsystemen van Eaton, waaronder
de UX, zijn door een onafhankelijke keuringsinstantie getest
volgens alle relevante normen,
en voldoen aan alle IECvoorschriften.
Een van de grootste potentiële
gevaren voor bedieners, is een
interne boog in het schakelsysteem. Door zijn metaalomsloten uitvoering en robuuste
constructie, kon de UX de
interne-boogtest volgens
IEC 62271-200 in alle drie de

primaire compartimenten met
succes doorstaan met een
IAC-rating tot 40 kA - 1 s en
50 kA - 0,5 s.
De norm IEC 62271-200 bepaalt
de beschermingsgraad die moet
worden geboden in geval van
een interne boog in het schakelsysteem. Een test uitgevoerd
door een onafhankelijke
keuringsinstantie heeft
aangetoond dat de UX voldoet
aan de IAC Classification:
AFLR (classificatie interne boog).
A = Bescherming van
bevoegd personeel
F = Bescherming aan de
voorzijde van het
schakelsysteem

Aan de UX is de hoogst
mogelijke categorie voor
beschikbaarheid toegekend,
namelijk LSC2B.
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Volgens de IEC-norm moet in
ieder vermogensgedeelte van
de schakelaar een interneboogtest wordt uitgevoerd.
Voor de UX betekent dit het
kabelcompartiment, het
compartiment van de vacuümvermogensschakelaar en het
hoofdrailcompartiment.
Volgens deze norm mag iedere
test worden uitgevoerd in een
afzonderlijk veld van het
schakelsysteem, wat wil zeggen
dat drie verschillende velden
gebruikt mogen worden om de
integriteit van het ontwerp aan
te tonen.

De UX heeft echter voldaan aan
de eisen van IEC 62271-200,
waarbij alle drie de tests in
hetzelfde veld zijn uitgevoerd.
Het is een belangrijk veiligheidskenmerk en het toont hiermee
aan hoe degelijk het systeem is.
De UX kent de volgende
IAC-ratings:
12 kV en 17,5 kV:
25 kA - 1 s, 26,3 kA - 1 s,
31,5 kA - 1 s, 40 kA - 1 s en
50 kA - 0,5 s
24 kV:
25 kA - 1 s

L = Bescherming aan de
zijkanten van het
schakelsysteem

Categorie bedrijfscontinuïteitsverlies
De norm IEC 62271-200
beschrijft de mate waarin het
schakelmaterieel bedoeld is
operationeel te blijven voor het
geval dat de toegang tot een
hoofdcompartiment
noodzakelijk is. De mate waarin
het noodzakelijk wordt
gevonden om hoofdcircuit
compartimenten te openen van
een installatie onder spanning
kan afhankelijk zijn van
verschillende aspecten (zie
artikel 8.2 IEC 62271-200).

R = Bescherming aan de
achterzijde van het
schakelsysteem

Categorie LSC2B
Deze uitvoering staat een
maximale beschikbaarheid van
het systeem toe. Dit houdt in
dat een schakelsysteem de
classificatie LSC2B krijgt,
wanneer een toegankelijk
compartiment wordt geopend
en de voedende kabel, de rail
en de naastgelegen schakelpanelen in bedrijf kunnen
blijven.

Compartimenteringsklasse
Behalve de IAC- en de
LSC-classificaties, bepaalt
IEC 62271-200 ook het vereiste
type afscherming tussen ieder
veld en tussen iedere
functionele eenheid in het veld.
De UX bevat uitsluitend
geaarde metalen afscheidingswanden en heeft daarom de
hoogste compartimenteringsklasse, namelijk PM, gekregen.
UX-panelen zijn uitgerust met
automatisch geaarde metalen
shutters. Afzonderlijk bediende
shutters voor zowel de
railaansluiting als de kabelaansluiting kunnen in de

gesloten stand met een
hangslot worden vergrendeld.
Wanneer de vacuümvermogensschakelaar in de
stand Testen of Uitgeschakeld
staat, sluiten de shutters
automatisch om contact met
onder spanning staande delen
te voorkomen. Voor testdoeleinden worden speciale
shutterlichters gebruikt om de
shutters in de geopende stand
te houden. Door hun kleurcodering en een label 'Rail' of
'Kabel', kunnen de shutters
gemakkelijk worden
onderscheiden.

Routinebeproevingen
Naast de certificering door een
onafhankelijke keuringsinstantie
om de integriteit van het
ontwerp aan te tonen, onderwerpt Eaton iedere vacuümonderbreker, iedere vermogensschakelaar en ieder veld van
het schakelsysteem aan
routinebeproevingen. Deze
tests bevestigen dat voldaan
wordt aan de relevante
IEC-normen. Klantspecifieke
testprocedures en de
aanwezigheid van de klant bij
de tests, zijn echter eveneens
mogelijk. Om de kwaliteit te
waarborgen worden alle
productieprocedures uitgevoerd
conform ISO 9001. In iedere
fase van de productie worden
de componenten, vermogensschakelaars en stroom- en
spanningstransformatoren op
een correcte werking
gecontroleerd. Wanneer de
gehele installatie is samengebouwd, wordt een grondige
visuele inspectie uitgevoerd,
samen met de vereiste
mechanische, functionele en
elektrische controles.

Toegankelijkheid van
de compartimenten
De norm IEC 62271-200
beschrijft de toegankelijkheidsclassificatie van ieder compartiment in het schakelsysteem.
Voor de UX gelden de volgende
toegankelijkheidsdefinities.
• Rail:
geschroefd/niet-toegankelijk
(tool-based/non-accessible)
• Vermogensschakelaar:
mechanisch vergrendeld
(interlock-controlled)

Beschermingsgraad
De UX heeft een externe
beschermingsgraad IP4X
volgens IEC 60529; optioneel is
IP41 mogelijk. Bescherming
conform IP2X is standaard.
Voor toepassingen met hogere
eisen is IP3X optioneel
mogelijk. Door de afscheiding
is het binnendringen van
vreemde voorwerpen
uitgesloten en wordt het risico
van onopzettelijk contact met
onder spanning staande delen
verkleind.

• Kabel:
geschroefd (tool-based) of
optioneel mechanisch
vergrendeld (interlockcontrolled)

Veiligheidsvergrendelingen
Voor de veiligheid van het personeel is de UX
uitgerust met verscheidene mechanische
vergrendelingen die de kans op een onveilige
bediening minimaliseren.
• Het is niet mogelijk om een vermogensschakelaar in- en uit te rijden, tenzij deze
Uitgeschakeld staat.
• Het is niet mogelijk om een vermogensschakelaar in te schakelen, tenzij deze in de
Bedrijfs- of Testpositie staat.
• De steker voor secundaire bedrading kan alleen
worden losgekoppeld als de vermogensschakelaar in de Testpositie staat.
• De vermogensschakelaar kan alleen worden
gesloten als de steker voor secundaire
bedrading aangesloten is.
• Het is niet mogelijk om de aardschakelaar te
sluiten als de vermogensschakelaar in de
Bedrijfspositie staat.
• De deur van het schakelaarcompartiment kan
alleen worden geopend als de vermogensschakelaar in de Uitgeschakeld / Testpositie
staat.
• De vermogensschakelaar kan alleen worden inof uitgereden als de deur van het vermogensschakelaarcompartiment gesloten is.
• De deur van het kabelcompartiment kan worden
vergrendeld met de kabelaardingsschakelaar om
er voor te zorgen dat deze deur alleen kan
worden geopend wanneer de kabels geaard zijn.
• De kabelaardingsschakelaar kan niet worden
geopend, wanneer de deur van het
kabelcompartiment geopend is.
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Duurzaam
Milieuvriendelijk
De UX is ontworpen met
het oog op milieuvriendelijkheid gedurende
zijn gehele levensduur:
tijdens de productie,
gedurende het bedrijf en
aan het einde van zijn
levensduur.
Eaton heeft het leveren van
milieuvriendelijke producten
hoog in het vaandel staan.
Hierbij dient de gehele levensduur van een product te worden
beschouwd, van ontwerp tot
buitenbedrijfstelling.

De levensduur van een product
kan in vijf hoofdblokken worden
verdeeld. Deze zijn:
• Het ontwerp
• De gebruikte materialen
• De assemblage
• De operationele fase
• De buitenbedrijfstelling
In de productiefaciliteiten van
Eaton wordt bij de
ontwikkelings- en productieprocessen volledig in
overeenstemming met de
voorschriften en procedures
van het ISO 14001milieucertificaat gewerkt.

Milieuvriendelijk ontwerp
De materiaalselectie en het
aantal onderdelen dat wordt
gebruikt voor het produceren
van de UX, zijn cruciaal voor de
vaststelling hoe milieuvriendelijk
het productieproces is.
Eaton selecteert materialen die
het milieu het minst belasten.
Deze moeten ook absoluut

veilig zijn voor het personeel
- niet alleen gedurende het
gebruik, maar ook aan het einde
van de levensduur.
In de UX en de W-VACivermogensschakelaar wordt
een combinatie van vaste stof
(giethars) en lucht voor de
isolatie gebruikt.

Geen gebruik van SF6-gas
Vanaf het begin heeft Eaton de
principiële keuze gemaakt om
geen SF6 te gebruiken als
schakel- en isolatiemedium voor
middenspanningsapparatuur.
Dit gas staat op de lijst van
broeikasgassen in het Kyotoverdrag en is met een Global
Warning Potential (GWP) van
23.000 het sterkste broeikasgas.
In sommige andere middenspanningsschakelsystemen
wordt wel SF6-gas gebruikt

als isolatie-medium.
Lekkage van SF6-gas uit
schakelsystemen draagt in
aanzienlijke mate bij aan de
dreiging van het broeikaseffect
en de bijbehorende klimaatverandering. Dergelijke
systemen vergen ook extra
veiligheidsmaatregelen en
bijzondere maatregelen ten
aanzien van recycling aan het
einde van hun levensduur.

De gietharstechnologie, in
combinatie met veldsterkteberekeningen, resulteert in een
bijzonder compact, milieuvriendelijk ontwerp van de
vermogensschakelaar en het
schakelsysteem. Omdat als
schakelmedium vacuüm wordt
gebruikt, kan de UX aan het

Minimaal energieverlies
Een minimum aan
servicecontroles op locatie tijdens bedrijf
De UX is ontworpen voor een
levensduur van minstens 30 jaar.
De hoeveelheid onderhoud die
dit systeem gedurende de
levensduur nodig heeft is
minimaal. Door de groene
isolatie- en schakeltechnologie is
er ook geen lekkage van het
schadelijke SF6-gas gedurende
de levensduur van het systeem,
en is er geen noodzaak van
extra onderhoudswerkzaamheden in verband met druktests
met SF6-gas.

Energiezuinige
assemblage

Efficiënt gebruik
van materialen

Hergebruik of recycling
van materialen

De UX wordt geproduceerd in
een energiezuinige omgeving. In
het ontwerp worden standaardprocessen en -materialen
toegepast, zodat er geen
speciale hanterings- of
fabricageprocedures nodig zijn.
Dit beperkt de hoeveelheid
energie die voor de productie en
assemblage van de schakelsystemen nodig is.

Behalve aan energiebronnen
wordt ook aandacht besteed
aan het efficiënte gebruik van
materialen bij de assemblage.
Door bijvoorbeeld gebruik te
maken van geavanceerd
gereedschap, worden de stalen
platen gesneden met een
minimum aan afval. Soortgelijke
uitgangspunten gelden voor het
ontwerpen en produceren van
andere productcomponenten.

Alle materialen in de UX
kunnen opnieuw gebruikt of
gerecycled worden. Hiermee
draagt UX bij aan een duurzame
samenleving.
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einde van zijn levensduur
geheel worden gerecycled,
zonder problemen met
veiligheidsprocedures, speciale
behandeling of het veilig
afvoeren en verwerken.

Het aantal elektrische contactof overgangspunten in het UXsysteem is tot het absolute
minimum beperkt. Dit verkleint
het aantal potentiële "hot spots"
en voorkomt extra energieverliezen die het gevolg zijn van
contactoppervlakken.

Lage totale kosten
Het UX-systeem is ontwikkeld voor een minimale
levensduur van 30 jaar. Verder is bij het ontwerp een
zeer lage Total Cost of Ownership (TCO) het
uitgangspunt geweest.
De kosten gedurende de gehele levensduur kunnen worden
onderverdeeld in initiële kosten, servicekosten en uiteindelijk de
kosten voor afvoer en verwerking aan het einde van de levensduur
van het schakelsysteem. Al deze kosten worden bepaald door de
verschillende kenmerken van het schakelsysteem, zonder
concessies te doen aan de kwaliteit en bedrijfszekerheid.

Lage initiële kosten
Afmetingen van de velden
Met veldafmetingen van
600 mm, 800 mm en 1000 mm
en slechts 3 velddieptes van
1320 mm, 1500 mm en
1550 mm voor alle vermogens,
is de UX een van de meest
compacte ontwerpen van
luchtgeïsoleerde middenspanningsschakelsystemen die
momenteel op de markt
verkrijgbaar zijn. De compacte
constructie van de UX maakt
het mogelijk om kleinere
bedrijfsruimten te bouwen,
waardoor de totale installatiekosten nog lager worden.
Flexibele toegang tot de
kabels
De UX heeft mogelijkheden
voor kabelinvoer van boven en
onder, waarbij de kabels
toegankelijk zijn vanaf de voorof achterzijde. Indien gekozen
wordt voor toegankelijkheid
vanaf de voorzijde, kunnen de
velden van de UX vlak tegen
de achter- en zijmuur worden
gemonteerd, waardoor er nog
minder plaats nodig is in het
gebouw.

Lage kosten
tijdens bedrijf
De kosten tijdens het bedrijf van
schakelsystemen kunnen
oplopen door beschadigde
onderdelen die moeten worden
vervangen, of door onderhoudscycli die zijn opgesteld voor
kritische onderdelen die hun
verwachte levensduur niet
zullen halen als er geen onderhoud aan wordt uitgevoerd.
Uitgaande van dit gegeven zijn
in het beginstadium van het
ontwerp van de UX in de eerste
plaats stappen ondernomen om:
• Het aantal onderdelen dat
bij de constructie wordt
gebruikt, tot een minimum
terug te brengen
• Het ontwerp te baseren op
industrienormen of reeds
beschikbare basismaterialen
• Te voorkomen dat inwendige
onderdelen gedurende de
levensduur van het apparaat
beschadigd kunnen raken.
Deze robuuste constructie,
waarin slechts een minimum
aan onderdelen is gebruikt, is
gebaseerd op onze jarenlange
ervaring met het produceren
van schakelsystemen. Tijdens
de productie van de velden
worden verschillende routinebeproevingen uitgevoerd door
specialisten, om de kwaliteit
te garanderen.

Minimale inspectie
Door een eenvoudig, modulair,
efficiënt, beproefd, veergespannen mechanisme met
geringe energie en met het
kleinst mogelijke aantal
beweegbare onderdelen te
ontwerpen voor de vacuümvermogensschakelaar, is het
onderhoud dat normaal nodig is
voor mechanismen van dit type,
aanzienlijk verminderd.
Met een bewezen betrouwbaarheid van maximaal 20.000
schakelingen, maakt het
universeel schakelmechanisme
dat in de W-VACi-vermogensschakelaar is toegepast, tot
een vrijwel onderhoudsvrije
vermogensschakelaar.
Het ontwerp van de vacuümonderbreker speelt een
belangrijke rol bij het
verminderen van het
onderhoud. Het ontwerp van
de vacuümonderbrekers van
Eaton is gebaseerd op 'diffuse
ontlading', waardoor contactslijtage vrijwel is uitgesloten. In
combinatie met de beproefde
vaste-stofisolatietechnologie die
Eaton gebruikt bij de productie
van de geheel omsloten pooleenheid, wordt de W-VACi-serie
vacuümvermogensschakelaars
als nagenoeg onderhoudsvrij
beschouwd.
Schakelsystemen die SF6-gas
als isolatiemedium gebruiken,
hebben een inherente
leksnelheid. Om een adequaat
isolatieniveau in dit type
schakelsystemen in stand te
houden, moet de druk van het
SF6-gas in de tanks van het
schakelsysteem gedurende de
levensduur van het systeem
regelmatig gecontroleerd
worden en moeten de tanks
opnieuw worden gevuld.

Bij de UX zijn er geen extra
kosten voor het controleren
en in stand houden van het
vereiste isolatieniveau. De
combinatie van vacuümonderbrekers voor het
schakelen, gietharstechnologie
en schone lucht als isolatiemedium, is milieuvriendelijk en
behoudt hetzelfde kwaliteitsniveau gedurende de gehele
levensduur van de UX. Doordat
er geen SF6-gas wordt gebruikt
in de UX, heeft de eigenaar ook
geen administratiekosten voor
het registreren van het aantal
kilogram SF6-gas in de
installatie.

Lage afvoer- en
verwerkingskosten
Het UX-schakelsysteem heeft
een standaard levensduur van
minimaal 30 jaar. Afhankelijk
van de plaats waar het systeem
is geïnstalleerd, kan deze
levensduur langer zijn. Indien
om enige reden wordt besloten
het schakelsysteem niet langer
te gebruiken, kan het geheel
worden gerecycled.
Wanneer het schakelsysteem
buiten gebruik is gesteld, kan
het worden gedemonteerd en
kunnen alle materialen
volkomen veilig opnieuw
gebruikt of gerecycled worden.
Omdat er geen SF6-gas wordt
gebruikt, is het buitenbedrijfstellingsproces minder
gecompliceerd, goedkoper en
milieuvriendelijker. Er zijn geen
speciale voorzorgsmaatregelen,
gereedschappen of buitenbedrijfstellingsprocedures
nodig.
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Flexibel ontwerp
Iedere toepassing van dit
type schakelsystemen is
uniek, daarom biedt Eaton
velden aan in verschillende
types en versies.
Wanneer na verloop van tijd
extra capaciteit in de vorm van
meer velden nodig is, kan de
UX gemakkelijk naar rechts of
links worden uitgebreid, met
slechts een minimale onderbreking van de energievoorziening voor het aansluiten
van de rails.
Eaton is zich ervan bewust dat
klanten vaak hun eigen eisen
stellen ten aanzien van het
gebruik van beveiligings- en
regelcomponenten in schakelsystemen. Daarom is er tijdens
de productontwikkeling ook
rekening gehouden met de
behoefte aan specifieke
componenten, wat heeft geleid
tot een primair ontwerp als
uitgangspunt, waarin de
klanten secundaire beveiligingsen regelcomponenten volgens
hun eigen specificatie-eisen
kunnen integreren.
De reeks
spanningstransformatoren
Alle velden van de UX kunnen
worden uitgerust met gietharsgeïsoleerde spanningstransformatoren conform de
gewenste overzetverhouding
en klasse, om de spanning aan
kabel- of railzijde te meten.

De reeks
stroomtransformatoren
Voor de beveiliging en meting
zijn de gietharsgeïsoleerde
stroomtransformatoren
ondergebracht in het vaste
gedeelte, nabij de primaire
kabels. Alle gebruikelijke
overzetverhoudingen,
vermogens, nominale stromen
en klassen zijn mogelijk. Voor
stromen hoger dan 2500 A
worden gietharsgeïsoleerde
stroomtransformatoren van het
ringkerntype gebruikt.

Intelligente netten (Smart
Grids) en automatisering van
schakelstations
Apparatuur voor communicatie
op afstand tussen velden of
automatiseringssystemen kan
eveneens worden geïnstalleerd
in het laagspanningscompartiment, waardoor het
systeem de perfecte oplossing
is voor huidige en toekomstige
Smart Grid-toepassingen.

Het is optioneel ook mogelijk
om, in plaats van standaard
gietharsgeïsoleerde
transformatoren van het blokof ringtype, draadgewikkelde
laagspanningsstroomtransformatoren aan te sluiten
op een afgeschermde primaire
geleider.

De standaardconfiguratie is
met spanningstransformatoren
met uittrekbare zekeringen,
maar een optionele uitvoering
met uitrijdbare spanningstransformatoren is eveneens
leverbaar.

Normen
UX-schakelsystemen voldoen aan de volgende internationale IEC-normen:
IEC 62271-1
Common specifications
IEC 62271-100
Circuit breakers (E2, M2, C2)
IEC 62271-102
Disconnectors and earthing switches (E2, M0)
IEC 62271-200
Metal enclosed switchgear and controlgear
IEC 60044-1
Current transformers
IEC 60044-2
Voltage transformers
IEC 60529
Degrees of protection (IP Code)
IEC 61850
Communication networks and systems in substations
IEC 61243-5
Live working - voltage detectors - Part 5: voltage detecting systems
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Beveiligings- en
regelapparatuur
De beveiligings- en regelapparatuur bevindt zich in een
geheel afgescheiden
laagspanningscompartiment
met een eigen toegangsdeur.
Op de deur is plaats voor een
blindschema en voor
apparatuur zoals beveiligingsrelais, spanningsdetectiesystemen, meters, etc.
Indien meer ruimte nodig is, kan
het laagspanningscompartiment
worden uitgebreid.

Elektrische gegevens
Systeem

Toegekende spanning
Stoothoudspanning
Houdspanning van netfrequentie
Toegekende frequentie
Interne boogvastheid
Classificatie bedrijfscontinuïteitsverlies
Compartimenteringsklasse
Aardcircuit

12 kV

kV
kV
kV
Hz

kA - s

Toegankelijkheid van de compartimenten
Vermogensschakelaarcompartiment
Railcompartiment
Kabelcompartiment
Externe beschermingsgraad
Interne beschermingsgraad
Installatie
Temperatuurclassificatie
Relatieve vochtigheid (max.)
Railsysteem
Toegekende belastingsstroom
Toegekende korte-duurstroom
Toegekende grensstroompiek

°C
%

A
kA - 3 s
kA/50 Hz
kA/60 Hz

Nominale waarden van de vermogensschakelaars
Toegekende belastingsstroom
A
Toegekende uitschakelstroom bij kortsluiting
kA
Toegekende inschakelstroom bij kortsluiting
kA
Toegekende korte-duurstroom
kA - 3 s
Schakelen van enkele condensatorbank
C2 A
Schakelen van meerdere condensatorbanken
in rug-aan-rug-opstelling
C1 A
Klasse
Hulpspanning
V

Mechanisme
Toegekende schakelvolgorde
Klasse
Aantal schakelingen
Aantal schakelingen van onderbreker

A

17,5 kV

24 kV

17,5
95
38
50/60
AFLR
LSC2B
PM
25 - 3; 26,3 - 3; 31,5 - 3; 40 - 3; 50 - 1

24
125
50
50/60

12
75
28
50/60

20 - 3; 25 - 3

Mechanisch vergrendeld (interlock-controlled)
Geschroefd/niet-toegankelijk (tool-based/nonaccessible)
Geschroefd (tool-based) of optioneel mechanisch vergrendeld
(interlock-controlled)
IP4X (IP41 optioneel)
IP2X (IP3X optioneel)
Binnenopstelling
-5 tot +40
95

1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 (FC [1] )
25 / 26,3 / 31,5 / 40 / 50
63 / 66 / 80 / 100 / 125
65 /
/ 82 / 104 / 130

1250, 2000, 2500
20 / 25
63 / 80
65 / 82

630, 1250, 2000, 2500, 3150, 4000 (FC [1] )
26,3 / 31,5 / 40 / 50
65 / 82 / 104 / 130
26,3 / 31,5 / 40 / 50
400

800, 1250, 2000, 2500
20 / 25
65 / 82
20 / 25

400
S1, E2
110/120/127 Vac 50/60Hz,
208/220/240 Vac 50/60Hz,
24/48/60 Vdc,
110/125 Vdc, 220/250 Vdc

O - 0,3s - CO - 15s - CO [2]
O - 0,3s - CO - 180s - CO [3]
M2
max. 20.000
max. 20.000

[1] FC = Fan Cooled (met koelventilator).
[2] Toegekende schakelvolgorde O - 0,3s - CO - 15s - CO is beschikbaar voor vermogensschakelaars met toegekende spanning van 12, 17,5 kV
tot en met 40 kA ≤ 2000 A.
[3] Toegekende schakelvolgorde O - 0,3s - CO - 180s - CO is beschikbaar voor alle vermogensschakelaars met een toegekende spanning van 12 en
17,5 kV voor 50 kA, en alle 12 en 17,5 kV vermogensschakelaars ≥ 2500 A.
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A

B

Maten (mm)

800

600

1000

Veldbreedte

12 kV en 17,5 kV
Max. stroom
Diepte
Hoogte (A)
Hoogte inclusief boogkamer (B)

600 mm

800 mm

1000 mm

630 A / 1250 A
1310
2200
2760

2000 A
1310 / 1490*
2200
2760

3150 A / 4000 A (FC)
1490
2200
2760

800 A / 1250 A
1570
2320
2870

2000 A / 2500 A
1570
2320
2870

24 kV
Max. stroom
Diepte
Hoogte (A)
Hoogte inclusief boogkanaal (B)
*) 1490 mm alleen voor IAC ratings 40 kA - 1 s en 50 kA - 0,5 s.

Gewicht
Vermogensschakelaarveld

Maximaal gewicht inclusief vermogensschakelaar

12 kV en 17,5 kV
UX17
25 kA
UX17
31,5 kA
UX17
40 kA
UX17
50 kA
UX17
40 kA
UX17
50 kA

630
1250
2000
2000
3150
3150

A
A
A
A
A
A

600
600
800
800
1000
1000

mm
mm
mm
mm
mm
mm

breed
breed
breed
breed
breed
breed

860
880
1200
1230
1650
1650

kg
kg
kg
kg
kg
kg

24 kV
UX24
UX24
UX24
UX24

800A
1250 A
2000 A
2500 A

800
800
1000
1000

mm
mm
mm
mm

breed
breed
breed
breed

1460
1480
1820
1820

kg
kg
kg
kg
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20
25
25
25

kA
kA
kA
kA

Assortiment
Het UX-assortiment is
bijzonder flexibel en kent
een grote hoeveelheid aan
opties, waardoor het
systeem voor vrijwel iedere
toepassing kan worden
geconfigureerd.

Het ontwerp van de uitrijdbare
eenheid is voor alle typen
gelijk, zodat een veld tijdens
bedrijf opnieuw kan worden
geconfigureerd.
Voor een grotere flexibiliteit in
configuratie kunnen de stijgrailvelden links of rechts van de
railkoppelvelden worden
gemonteerd. Verder is de

breedte van de gecombineerde
railkoppelvelden en stijgrailvelden tot een minimum
beperkt.

ondergebracht. Het stijgrailveld
biedt mogelijkheden voor
aarding, uitrijdbare scheider en
railmeetoplossingen.

Tevens kunnen diverse
uitrijdbare functies in het
stijgrailveld van de railsectievelden worden gesitueerd. Ook
kunnen deze functies als optie
in het kabelveld worden

Het laagspanningscompartiment kan geheel naar
eigen inzicht worden ingericht
met een grote diversiteit aan
toe te passen beveiligingsrelais
en meetinstrumenten.

Veldconfiguraties
Vermogensschakelaarveld

Stijgrailveld links

Cel

Contactorveld

Voorbereid stijgrailveld
links

Cel

Cel

Railkoppelveld

Railkoppelveld

Cel

Cel

Railkoppelveld

Railkoppelveld

Cel

Cel

Stijgrailveld rechts

Voorbereid stijgrailveld
rechts

Cel

Multifunctioneel
veld

Cel

Uitrijdbare configuraties
Vermogensschakelaar

Cel

Contactor

Cel

Railaarding

Cel

Scheider

Cel

Uitrijdbare
spanningstransformator

Cel

Uitrijdbare
spanningstransformator

Vaste
spanningstransformator
met uittrekbare
zekeringen

19

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.

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.

Eaton middenspanningsproducten binnen de energielijn

Mijnbouw
Elektriciteitscentrales

2

3

4

5

6

Offshore en
Scheepvaart

Groene energie
1

2

4

3

5

Infrastructuur
2

3

4

5

6

Openbare gebouwen
1

2

3

4

5

Hoofdverdeelstations
3

4

5

6

Zware industrie
4

5

6

Onderverdeelstations
3

4

5

Winkels en
kleinzakelijk

6

Transformatorstations 1 2
Woningbouw

Decentrale
energieopwekking

Solutions en
Services

Procesindustrie
2

3

4

5

6

Industrie
1

2

3

4

5

6

Groene energie
1

1 Magnefix

2 Xiria

3 SVS
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De informatie in dit document geeft de
algemene kenmerken van de vermelde
producten op het tijdstip van publicatie weer
en geeft mogelijk niet hun toekomstige
kenmerken weer. Eaton Corporation behoudt
zich het recht voor om de inhoud van dit
document en de kenmerken van de
vermelde producten zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen. Eaton Corporation
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
mogelijke fouten of omissies van informatie
in dit document.

