Xiria
24 kV Ring Main Unit
Product Focus

• Hoge
bedrijfszekerheid
• Onderhoudsvrij
• Veilige zichtbare aarding
en standindicatie
• Milieuvriendelijk
• Compact
• Geschikt voor
stationsautomatisering
• Vacuümtechnologie

Eaton Electric B.V.
Eaton is wereldwijd leider op het gebied
van systemen en componenten voor de
beheersing en distributie van elektrische
energie, UPS-systemen en producten en
diensten voor industriële automatisering.
Eatons wereldwijde productlijnen op
elektrotechnisch gebied, waaronder
Cutler-Hammer®, Moeller®, Powerware®,
Holec®, MEM® , Santak® en MGE Office
Protection Systems™ bieden klantgerichte
PowerChain Management®-oplossingen
die voorzien in de behoeften van data
centers, industriële ondernemingen,
instellingen, overheid, nutsbedrijven,
commerciële bedrijven, particuliere

: het zorgeloze alternatief
Xiria is de naam voor een nieuwe generatie ring main
units van Eaton Holec. Deze worden gekenmerkt door
een hoge bedrijfszekerheid en zijn geschikt voor
toepassingen tot en met 24 kV. Bovendien zijn Xiriainstallaties zeer compact. Een Xiria-installatie wordt
geleverd in twee, drie-, vier- of vijfvelds uitvoering.
Zowel het primaire deel van de installatie als de
mechanismen zijn ondergebracht in een volledig
gesloten omhulling, die het systeem vrijwaart van
omgevingsinvloeden. Binnen het leveringsprogramma
kan gekozen worden uit twee basis velduitvoeringen:
• Een vacuüm lastschakelaar voor ringkabelaansluitingen;
• Een vacuüm vermogenschakelaar voor de beveiliging
van nettransformatoren en achterliggende
kabelverbindingen.
Beide uitvoeringen kunnen in elke gewenste combinatie
en volgorde in een installatie worden geleverd.

sector, en OEM wereldwijd.
Eaton Corporation is een toonaangevende producent van
energiemanagementoplossingen met een omzet in 2009
van $11,9 miljard. Eaton is wereldwijd marktleider op het
gebied van elektrische systemen voor netvoedingskwaliteit, distributie en beheer van energie; hydraulische
systemen en producten en diensten voor industriële en
mobiele apparatuur; brandstof-, hydraulische en
pneumatische systemen voor lucht- en ruimtevaart voor
commercieel en militair gebruik; alsmede aandrijflijnen
en -systemen voor personenauto's en vrachtwagens
gericht op vermogen, brandstofbesparing en veiligheid.
Eaton heeft ongeveer 70.000 werknemers en verkoopt
producten aan klanten in meer dan 150 landen.
Ga voor meer informatie naar www.eaton.com.

Xiria is een uiterst doordacht en modern systeem.
Zo is bij de ontwikkeling bewust gekozen voor
beveiliging door middel van een vermogenschakelaar
in combinatie met een elektronisch relais.
Dit biedt een modern, veilig en flexibel alternatief voor
de beveiliging met zekeringen.
Hierdoor is Xiria bovendien zeer
eenvoudig in een geautomatiseerd
distributienetwerk toe te passen.
Bovengenoemde specifieke
kenmerken maken Xiria tot een
zorgeloos toe te passen systeem
dat optimaal inspeelt op de
veranderende eisen en wensen
binnen de elektriciteitsdistributie,
zowel nu als in de toekomst.

Onderhoudsvrij
Binnen een Xiria-installatie zijn alle spanningsvoerende
primaire delen en de mechanismen in een volledig gesloten
omhulling geplaatst. Hierdoor is elke invloed op de goede
werking door bijvoorbeeld stof, vocht en andere omgevingsinvloeden uitgesloten. Het schakelaar mechanisme is ontworpen met een
minimaal aantal onderdelen en specifiek gericht op het schakelen na een
lange periode van inactiviteit zoals dit in praktijksituaties voorkomt. Bovendien
worden binnen het mechanisme geen smeermiddelen toegepast, hetgeen de
bedrijfszekerheid alleen nog maar ten goede komt. Dankzij het onderhoudsvrije karakter van Xiria kan aanzienlijk worden bespaard op de kosten voor
inspectie en onderhoud, zonder afbreuk te doen aan de bedrijfszekerheid van
uw distributienet. En dat is binnen de geliberaliseerde energiemarkt een
prettig vooruitzicht.

‘Sealed for life’ omhulling.

Intrinsiek veilig
Tijdens bedieningshandelingen en werkzaamheden aan
de kabels is het van levensbelang om over een eenduidige
standaanduiding te beschikken. Zeker wanneer het gaat om
de veiligheid voor bedienend personeel, laat Eaton Holec
niets aan het toeval over. Daarom is Xiria voorzien van een direct zichtbare
scheiding door middel van kijkvensters in het bedienings-front waardoor de
scheidingsafstand tussen kabel en railsysteem direct zichtbaar is. Tevens is
hiermee voorzien in een zichtbare, geïntegreerde aarding in combinatie met
een kortsluitvaste last- of vermogenschakelaar. Xiria maakt in haar ontwerp
gebruik van een volledig gesloten metalen omhulling in combinatie met een
enkelfasige isolatie van alle primaire spanningsvoerende delen. Hierdoor
wordt de kans op een interne fout tot een absoluut minimum gereduceerd,
hetgeen zorgdraagt voor een hoge mate van veiligheid en beschikbaarheid.
Bovendien zorgt de bij KEMA geteste lichtboogvast uitgevoerde omhulling
voor extra veiligheid voor bedienend personeel.

Bedrijfsstand.

1

2

3

4
5

1

Railsysteem

2

Rail/aardingsomschakelaar

3

Vacuüm last- of vermogenschakelaar

4

Spanningsdetector

5

Kabelaansluiting

Aardingsstand.

Ontwikkelingen binnen de elektriciteitsdistributie
In onze moderne samenleving is elektrische energie
niet meer weg te denken. Het belang van een betrouwbare continue energievoorziening neemt met de dag
toe. Voor de energiebedrijven en de industrie betekent
dit dat de eisen die worden gesteld aan het distributienet steeds hoger worden. Dat hierbij veiligheid en
bedrijfszekerheid een belangrijke rol spelen geldt als
een vanzelfsprekendheid.
Door de liberalisering van de energiemarkt en de hieruit
voortvloeiende marktwerking wordt elektriciteit steeds
meer een commercieel product met alle bijbehorende
aspecten. Bij het inrichten van het distributienet wordt
dan ook, nadrukkelijker dan voorheen, gelet op de totale

Compact
Xiria is als ring main unit één van de kleinste in zijn soort.
Deze hoge mate van compactheid is het directe gevolg van
de door Eaton Holec toegepaste combinatie van technologieën, n.l. veldsturing, vastestof-isolatie en het gebruik van
zeer compacte vacuümonderbrekers. Deze compactheid biedt veelal direct
financieel voordeel bij nieuwbouw en bij de ombouw van bestaande
transformatorstations, omdat kan worden volstaan met een minimaal
vloeroppervlak.
Compact ontwerp.

Voorbereid op automatische netten
Xiria is geheel voorbereid op de toepassing in volledig
geautomatiseerde netten. Hiertoe kan het systeem worden
voorzien van diverse opties, afhankelijk van de gewenste
mate van afstandsignalering en afstandsbediening.
Deze opties zijn modulair ontworpen om een toekomstige inpassing of
ombouw snel en eenvoudig te kunnen realiseren. Xiria anticipeert hiermee op
toekomstige ontwikkelingen op het gebied van automatisering en bedrijfsvoering, waarbij u zich niet vastlegt op te specifieke en wellicht achterhaalde
standaards voor besturing, uitlezing of communicatie.
Eenvoudig in te stellen elektronisch
beveiligingsrelais.

Schoon en groen
Binnen het ontwerp van Xiria worden uitsluitend milieuvriendelijke materialen toegepast: schone droge lucht als
isolatiemedium en vacuüm als schakelmedium. Hiermee
speelt Xiria in op de wens tot duurzaamheid binnen de
energiedistributie. Een installatie is aan het einde van de levensduur
eenvoudig te ontmantelen, doordat de toegepaste materialen herkenbaar
zijn en kunnen worden hergebruikt. Dit vergemakkelijkt de recycling en
voorkomt overbodige kosten zoals milieuheffingen bij het ‘uit bedrijf nemen’
van een installatie.

Eenduidige codering voor recycling.

Xiria-installaties worden toegepast in compacte
transformatorstations in de energiedistributie
en in betreedbare stations in de utiliteit en de
industrie. Ook zijn ze bij uitstek geschikt voor
toepassing in decentrale opwekking, zoals
bijvoorbeeld windenergie.

kosten gedurende de gehele levensduur. Eaton Holec
speelt hier op in met het onderhoudsvrije Xiria systeem.
Meer dan ooit is de tendens waarneembaar, dat
duurzaamheid en milieuvriendelijkheid een rol spelen
bij de keuze voor schakelmateriaal. Eaton Holec heeft
deze criteria als uitgangspunt genomen bij het nieuwe
ontwerp voor deze nieuwe generatie ring main units.
Dit geldt voor zowel de productie als tijdens de gehele
levensduur van de installatie, inclusief hergebruik van
de toegepaste materialen.
Voor het Xiria systeem zijn de bovengenoemde
ontwikkelingen als uitgangspunt gekozen. Hierdoor
sluit Xiria aan bij de huidige en toekomstige
ontwikkelingen in de vrije energiemarkt.

Afmetingen (mm)

1305 mm

760 mm
2-velds uitvoering,
gewicht: 350 kg

1110 mm
430 kg

1460 mm
550 kg

1810 mm
660 kg

600 mm

Technische gegevens
Xiria
Algemeen
Toegekende spanning

kV

3,6

7,2

12

17,5

Stoothoudspanning

kV

40

60

75/95

95

24
125

Houdspanning van netfrequentie

kV

10

20

28

38

50

Toegekende frequentie

Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Toegekende interne boogvastheid

kA-s

20-1

20-1

20-1

16-1

16-1

Toegekende belastingstroom

A

630

630

630

630

630

Toegekende korte-duurstroom

kA-s

20-3

20-3

20-3

16-3

16-3

Toegekende grensstroompiek

kA

50

50

50

40

40

Toegekende belastingstroom

A

200/500

200/500

200/500

200/500

200/500

Toegekende uitschakelstroom

kA

20

20

20

16

16

Toegekende inschakelstroom bij kortsluiting

kA

50

50

50

40

40

Toegekende korte-duurstroom

kA-s

20-3

20-3

20-3

16-3

16-3

Toegekende belastingstroom

A

630

630

630

630

630

Toegekende uitschakelstroom (cos phi=0,7)

A

630

630

630

630

630

Toegekende inschakelstroom bij kortsluiting

kA

50

50

50

40

40

Toegekende korte-duurstroom

kA-s

20-3

20-3

20-3

16-3

16-3

Railsysteem

Vermogenschakelaar

Lastschakelaar

Xiria voldoet aan de volgende internationale normen
IEC 62271-1

Algemene omgevingscondities

IEC 62271-200

Metaal omsloten schakelmateriaal

IEC 62271-304

Zware klimatologische omstandigheden

IEC 62271-100

Vermogenschakelaars (M1/E2)

IEC 60265-1

Lastschakelaars (M1/E3)

IEC 62271-102

Scheiders / aardingsschakelaars (M0)

IEC 62271-102

Aarding via vacuümonderbreker (E2)

IEC 60529

Beschermingsgraden

IEC 60044-1

Stroomtransformatoren

EN 50181

Kabelaansluitconussen

Classificatie volgens IEC 62271-200
Bedrijfscontinuiteitsverlies

LSC 2B

Compartimenteringsklasse

PM

Interne boogbestendigheid

IAC AFL 20/16 kA-1 s

Eaton is wereldwijd leider op het gebied van systemen en componenten voor de beheersing en distributie
van elektrische energie, UPS-systemen en producten en diensten voor industriële automatisering.
Eatons wereldwijde productlijnen op elektrotechnisch gebied, waaronder Cutler-Hammer®, Moeller®,
Powerware®, Holec®, MEM® , Santak® en MGE Office Protection Systems™ bieden klantgerichte
PowerChain Management®-oplossingen die voorzien in de behoeften van data centers, industriële
ondernemingen, instellingen, overheid, nutsbedrijven, commerciële bedrijven, particuliere sector, en
OEM wereldwijd.
Eaton Corporation is een toonaangevende producent van energiemanagementoplossingen met een
omzet in 2009 van $11,9 miljard. Eaton is wereldwijd marktleider op het gebied van elektrische systemen
voor netvoedingskwaliteit, distributie en beheer van energie; hydraulische systemen en producten en
diensten voor industriële en mobiele apparatuur; brandstof-, hydraulische en pneumatische systemen
voor lucht- en ruimtevaart voor commercieel en militair gebruik; alsmede aandrijflijnen en -systemen
voor personenauto's en vrachtwagens gericht op vermogen, brandstofbesparing en veiligheid. Eaton
heeft ongeveer 70.000 werknemers en verkoopt producten aan klanten in meer dan 150 landen. Ga voor
meer informatie naar www.eaton.com.

Eaton middenspanningsproducten binnen de energielijn
Elektriciteitscentrales
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Eaton Electric B.V.
Postbus 23
7550 AA Hengelo
Tel. : +31 74 246 4017
Fax : +31 74 246 4025
holec-info@eaton.com
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