Metaalomsloten enkelrail-, vastestof- en luchtgeïsoleerd schakelsysteem
Middenspanningsschakelsysteem voor toepassingen t/m 24 kV volgens IEC

Xiria E
Uitbreidbaar schakelsysteem voor
onderverdeelstations en commerciële &
industriële toepassingen

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. En dat doen wij op een manier die minder
natuurlijke bronnen verbruikt.
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
straalvliegtuigen en voor
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

Door onze kennis van, en ons inzicht in vele industrieën,
toepassingen, technologieën en producten, kunnen wij onze
klanten veilige, betrouwbare en technisch hoogwaardige
oplossingen bieden. Doordat wij sterk betrokken zijn
geweest bij de ontwikkeling van de technologie op het
gebied van middenspanningsschakelsystemen, hebben wij
alles in huis wat daarvoor nodig is - altijd!

Complete oplossingen voor middenspanningsschakelsystemen
De reeks middenspanningssystemen van Eaton omvat schakelsystemen en -componenten voor toepassing in distributienetwerken (hoofd-, onderverdeelstations en transformatorstations)
en industriële voedingen. De technisch hoogwaardige systemen
zijn lucht- of epoxyharsgeïsoleerd, en veelal voorzien van
vermogenschakelaars met vacuümonderbrekers van Eaton.
De middenspanningsschakelsystemen van het merk Eaton zijn
gebaseerd op de toepassing van vacuümschakelaars,
gecombineerd met vastestof-isolatie. Dit is een milieuvriendelijke
technologie, vergeleken met de door vele andere leveranciers
toegepaste methoden, waarbij het isolatiegas SF6 wordt gebruikt.
Daarmee beschikt Eaton over een uitgebreide reeks schakelsystemen en -componenten die een milieuvriendelijke oplossing
bieden voor iedere toepassing.
Daarnaast biedt Eaton's wereldwijde servicenetwerk maximale
klantenondersteuning, waar ook ter wereld.

Vacuüm- en vastestof-isolatietechnologie die toonaangevend
is in de industrie
Op basis van meer dan tachtig jaar ervaring en innovatie heeft
Eaton milieuvriendelijke vacuümonderbrekers ontwikkeld, die
zowel normale belastingsstromen als foutstromen met hoge
intensiteit betrouwbaar kunnen schakelen.
Eaton is een van de weinige bedrijven ter wereld die vacuümonderbrekers maken en is erin geslaagd producten van wereldklasse te ontwikkelen waarop internationale octrooien zijn
verleend. Dit is in de loop der jaren bereikt door bedrijfsovernames
van Westinghouse®, Cutler-Hammer®, MEM® en Holec®.

Eaton's reeks SF6-vrije
schakelsystemen voor
middenspanningstoepassingen

Om de diëlektrische sterkte van de vacuümonderbrekers te
vergroten, heeft Eaton ook epoxyhars-omsloten vacuümonderbrekers ontworpen. In de reeks IEC-middenspanningsvermogenschakelaars is de vastestof-isolatietechnologie toegepast
die al ruim 40 jaar voor vele toepassingen wordt gebruikt.
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Xiria

Productfamilie
Xiria is de naam voor de productfamilie van een nieuwe generatie middenspanningsschakelsystemen van Eaton. Met de introductie van de Xiria ringkabelstation deed de
Xiria-serie ruim tien jaar geleden zijn intrede.
Dit ringkabelstation bestaat uit een blok met drie velden. Dankzij de snelle acceptatie en de wereldwijde interesse in meer configuraties, ontwikkelde Eaton vervolgens een blok met vier, vijf en twee
velden. Omdat de afzonderlijke units niet kunnen worden gekoppeld en het aantal velden en de
beveiligings- en regelapparatuur per unit beperkt zijn, werd een uitvoering met één veld ontwikkeld.
Deze uitvoering met één veld heet Xiria E. De letter E staat hier voor Extendable (uitbreidbaar).
De Xiria-serie biedt meerdere mogelijkheden en configuraties voor het meten van energieverbruik.
Deze configuraties worden aangeduid met Xiria M. De letter M staat voor Meetoplossingen. De
transformatoren voor deze meting kunnen in het Xiria schakelsysteem van het bloktype worden
geïntegreerd of in een afzonderlijk meetveld worden ondergebracht. Dit specifieke meetveld kan
zowel met het huidige schakelsysteem van het bloktype als met de nieuwe enkelvoudige,
uitbreidbare velden worden gecombineerd.

Xiria
(blok-type)

Xiria M
(meetoplossingen)

Xiria E
(uitbreidbaar)

Totaaloplossing
Door het Xiria E-veld aan het
bestaande Xiria-assortiment toe
te voegen, ontstaat een
complete familie, waarbij alle
producten op dezelfde bewezen
kerntechnologieën zijn gebaseerd. Het Xiria-systeem van
het bloktype wordt al veelvuldig
toegepast bij transformator-
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stations, in de kleinschalige
industrie, zwaardere
toepassingen en commerciële
gebouwen. Met het nieuwe
Xiria E-veld kan het systeem
ook worden gebruikt voor
toepassingen met hogere
specificaties en meer velden.

Enkele toepassingsvoorbeelden zijn:
• Onderverdeelstations voor
elektriciteitsbedrijven
• Windkrachtcentrales
• Grotere industriële
toepassingen
• Hotels
• Winkelcentra

• Kantoorgebouwen
• Infrastructurele projecten
(tunnels, metrosystemen,
luchthavens)
• Universiteiten
• Ziekenhuizen
• Datacentra

Xiria E
Modulair schakelsysteem voor
Smart Grid-toepassingen
Xiria E is de naam van het nieuwe middenspanningsschakelsysteem voor Smart Grid-toepassingen van Eaton.
Het systeem wordt gekenmerkt door een hoge
bedrijfszekerheid en is geschikt voor toepassingen tot
en met 24 kV.
Het Xiria E-schakelsysteem is
gebaseerd op de beproefde,
onderhoudsvrije vacuümonderbrekers van Eaton, die
zijn gecertificeerd voor 30.000
schakelingen.
Alle spanningvoerende onderdelen in de velden zijn enkelpolig geïsoleerd. De gebruikte
materialen zijn specifiek
gemaakt voor optimale isolatie
en thermische eigenschappen.
Bovendien is de isolatie
ontworpen met het oog op een
effectieve controle van de
elektrische velden rondom de
gebruikte componenten, om
het risico van interne bogen tot
een minimum te beperken.
In de Xiria E-velden zijn zowel
de primaire delen als de
mechanismen ondergebracht
in een volledig gesloten
omhulling, die het systeem
vrijwaart van omgevingsinvloeden.
Dankzij het gebruik van vacuümonderbrekers en vastestofisolatie is het Xiria E-systeem
milieuvriendelijk. Deze technologieën maken het systeem tot
een milieubewust alternatief
voor schakelsystemen die voor
de isolatie gebruik maken van
zwavelhexafluoridegas (SF6).
Ook de eigendomskosten
liggen aanzienlijk lager, want
het regelmatig testen van de

gasdruk en andere routinematige onderhoudstaken zijn
niet nodig. Bovendien brengt
de afvoer van de apparatuur
aan het eind van de
levenscyclus weinig kosten
met zich mee.
Met een veldbreedte van
slechts 500 mm en de kabelaansluiting aan de voorzijde
bespaart u met de Xiria E
kostbaar vloeroppervlak en kunt
u het systeem zelfs in
omgevingen met zeer beperkte
ruimte inzetten. Voor plaatsen
waar een interne boog niet via
de kelder kan worden
afgevoerd, kan het systeem in
de ruimte zelf afblazen. Dit kan
via een speciaal afblaaskanaal
aan de achterzijde met geïntegreerde boogfilters gebeuren.
Wanneer het gaat om de
veiligheid van het bedienend
personeel laat de uitvoering van
het Xiria E-systeem niets aan
het toeval over. Alle onderdelen
zijn volledig omgeven door een
veilige metalen omhulling
waarvoor interne boogbeproevingen zijn uitgevoerd.
Daarnaast zijn de velden in het
systeem voorzien van direct
zichtbare indicatie van de
geïntegreerde aarding en
IN-/UIT-stand door middel van
kijkvensters in het
bedieningsfront.
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Kenmerken en voordelen
(beknopt overzicht)
Veilig in het gebruik

Lage totale kosten

• Zichtbare scheiding door
middel van kijkvensters in
het bedieningsfront

Lage initiële kosten door:
• Compacte velden, slechts
500 mm breed

• De compartimenten zijn
beveiligd tegen het binnendringen van voorwerpen

• Kabelaansluiting vanaf de
voorzijde / opstelling tegen
de wand

• Capacitief spanningsdetectiesysteem voor
controle op een veilige
scheiding van de primaire
spanning

• 12 kV- en 24 kV-velden
ondergebracht binnen
dezelfde afmetingen

• Logische mechanische en
elektrische vergrendelingen
voorkomen onjuiste
bediening
• Strak afgewerkt, eigentijds
ontwerp

Milieuvriendelijk
• Een minimaal aantal
onderdelen
• Milieuvriendelijke uitvoering
met betrekking tot de
gebruikte materialen
• Geen gebruik van SF6-gas
voor schakelen en isolatie
• Energiezuinige productie en
montage met gebruikmaking
van milieuvriendelijke
energiebronnen
• Lage energieverliezen
tijdens bedrijf door een
minimum aantal overgangspunten in het primaire
ontwerp

Geen kosten tijdens bedrijf
door:
• Robuust ontwerp met een
minimum aan onderdelen
(routinematig getest in de
fabriek)
• Duurzame vastestofgeïsoleerde onderdelen als
isolatiemedium
• Onderhoudsvrije vacuümvermogenschakelaar en
lastschakelaar
• Primaire delen en mechanisme zijn ondergebracht in
een volledig gesloten,
duurzaam afgedichte
omhulling
• Geen gasdrukcontroletests
met SF6
Lage afvoerkosten aan het
einde van de levensduur door:
• Vacuümschakeltechnologie
• Vastestof-isolatie met lucht
als isolatiemedium
• Recycling of hergebruik van
materialen

• Er worden uitsluitend
herbruikbare en/of recyclebare materialen gebruikt
Betrouwbaar en veilig in het
gebruik
Gebruikersvriendelijk

• Het complete ontwerp is
IEC-gecertificeerd

• Kabelaansluiting en
gebruikersinterfaces voor de
bediening bevinden zich aan
de voorzijde van het veld

• Op interne boogvastheid
getest volgens
IEC 62271-200

• Ergonomische kabelaansluithoogte

• Kwaliteitscontrole volgens
DIN EN 9001

• Secundaire kabelinvoeropeningen aan weerszijden
van de bovenplaat van het
laagspanningscompartiment

• Routinematig getest

• Secundaire kabelklemmen
bevinden zich op een goed
bereikbare plaats binnen het
laagspanningscompartiment

• Primaire delen en
mechanisme in een volledig
gesloten, duurzaam
afgedichte omhulling

• Overzichtelijke, eenvoudige
bedieningspanelen

• Beveiligde spanningstransformatoren
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• Enkelpolige, geïsoleerde
primaire delen binnen een
compartiment

Basisontwerp
De Xiria E is modulair
opgebouwd. Hierdoor is
elke combinatie en
volgorde van velden
mogelijk.

Daarnaast is het aantal velden dat in een installatie kan worden
toegepast, onbeperkt, omdat meerdere secties eenvoudig
met elkaar kunnen worden verbonden. Omdat de velden snel
kunnen worden geassembleerd en aangesloten, is een flexibele
inbedrijfstelling van het schakelsysteem mogelijk. De velden in
het Xiria E-systeem zijn compact (500 mm breed), wat een
aanzienlijke besparing aan kosten en installatieruimte oplevert.
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Vermogenschakelaarveld (voorbeeld)
1. Laagspanningscompartiment

6. Kijkvenster

12. Omschakelaar

2. Beveiligingsrelais

7. Mechanisme

13. Vacuümonderbreker

3. Bedieningspaneel voor
bediening van de vermogenschakelaar en omschakelaar

8. Kabelconussen

14. Stroomtransformatoren

9. Kabelklemmen

15. Spanningstransformatoren

4. Blindschema
5. Spanningsdetectiesysteem

10. Aardrail
11. Rail

16. Spoel en weerstand voor
beveiliging tegen ferroresonantie
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Hoofdcomponenten
Vacuümvermogenschakelaar
De vacuümvermogenschakelaar gebruikt een eenvoudig en
betrouwbaar veerspanmechanisme voor het bedienen van de
vacuümonderbrekers. Het mechanisme bevat een klein aantal
bewegende delen en hoeft niet te worden gesmeerd. Het bevindt
zich geheel in een duurzaam afgedichte omhulling en is daarom
onderhoudsvrij.
Kenmerken
• Met milieuvriendelijke vacuümonderbrekers
• Eenvoudig veerspanmechanisme
• Geen smeermiddelen
• Ondergebracht in een duurzaam afgedichte omhulling
• Met handbediening of motorbediening
• Standaanduiding door middel van kijkvensters en
mechanische indicatoren
• Hulpcontacten voor de Ingeschakelde/Uitgeschakelde-stand

2-standen-omschakelaar
Alle velden zijn voorzien van een omschakelaar die zich in dezelfde
duurzaam afgedichte omhulling bevindt als de vermogenschakelaar.
De omschakelaar bestaat uit drie assen die met de rails of
aardingspunten zijn verbonden. Omdat deze mechanisch is
vergrendeld, kan de omschakelaar alleen worden bediend als de
vermogenschakelaar in de Uitgeschakelde stand staat.
Kenmerken
• Handbediende schakelaar met 2 standen (Rail/Aarding)
• Onderhoudsvrij
• Ondergebracht in een duurzaam afgedichte omhulling
• Hulpcontacten voor de standen Rail/Aarding
• Standaanduiding door middel van kijkvensters en
mechanische indicatoren
• Mechanisch vergrendeld met de vacuümvermogenschakelaar

Rails
De hoofdrails in het veld bevinden zich in dezelfde duurzaam
afgedichte omhulling als de vermogenschakelaar en omschakelaar.
Om een eventuele interne boog te voorkomen, zijn alle hoofdrails
enkelfasig geïsoleerd.
Kenmerken
• Enkelfasig geïsoleerd
• Luchtgeïsoleerd
• Ondergebracht in een duurzaam afgedichte omhulling
• Eenvoudige, robuuste constructie
• Eenvoudig te koppelen
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De kerntechnologieën van Eaton
Vastestof-isolatie
Polycarbonaat en thermoplastisch elastomeer (TPE)
worden als hoogwaardig primair
isolatiemateriaal rondom
spanningvoerende delen
toegepast.
Door polycarbonaat en TPE te
gebruiken voor vastestofisolatie, kunnen onze ontwerptechnici de onderdelen een
specifieke vorm geven voor
optimale isolatie, robuuste

constructie en koeling. Op basis
van onze jarenlange ervaring
met het ontwerpen en
produceren van isolatiemateriaal
zijn we erin geslaagd om
slimme enkelfasig geïsoleerde
constructies te ontwerpen.
Dankzij het speciale ontwerp
van alle primaire componenten
kan het Xiria-systeem met
optimale elektrische veldsturing
werken.

Veldsterkteberekeningen
Bij een conventionele
vormgeving van de primaire
componenten zoals rails en
geleiders, is het elektrische
veld tussen de fasen, en
tussen fase en aarde, ongelijkmatig verdeeld. Op plaatsen
met hoge elektrische veldsterkte kan een locale doorslag

een lawine-effect veroorzaken,
met een overslag als gevolg.
Door een goed inzicht in het
verschijnsel doorslag en onze
kennis van veldsturingstechnieken, zijn we in staat
overslag te voorkomen. Dit
heeft geresulteerd in een
speciaal compact ontwerp.

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
mede 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.

Een typisch kenmerk van de
vacuümonderbrekers van Eaton
is dat deze worden gekenmerkt
door een zeer lage boogspanning en korte boogtijden,
wat resulteert in een zeer lage
boogenergie. Daarom is
contactslijtage in een Eaton
vacuümonderbreker nagenoeg
te verwaarlozen. Vacuümonderbrekers zijn onderhoudsvrij
en gecertificeerd tot en met
30.000 schakelingen.
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Betrouwbaar en veilig in het gebruik
Bij het ontwerp en de
ontwikkeling van het Xiriasysteem zijn de beproefde
technologieën van Eaton
toegepast, om zeker te zijn
dat het schakelsysteem
veilig en in hoge mate
bedrijfszeker is gedurende
zijn gehele levensduur.

De in de loop van vele jaren
opgedane ervaring en kennis op
het gebied van gietharstechnologie, vacuümtechnologie
en veldsterkteberekeningen zijn
in het ontwerp verwerkt.
Het systeem is grondig op
interne bogen getest
volgens de nieuwste norm
IEC 62271-200.

Voorkomen van een interne boog
In het Xiria-ontwerp zijn verschillende technologieën toegepast om een open of interne boog te voorkomen.
Enkelpolige, geïsoleerde
primaire delen
Alle middenspanningsdelen zijn
enkelpolig geïsoleerd. Het
hiervoor gebruikte isolatiemateriaal is polycarbonaat en
thermoplastisch elastomeer
(TPE), beide hoogwaardige
materialen met een optimale
isolatiekarakteristiek, waardoor
de afmetingen beperkt kunnen
blijven.

Duurzaam afgedichte
omhulling
Zowel de primaire delen van de
installatie als de mechanismen
zijn ondergebracht in een
volledig gesloten (duurzaam
afgedichte) omhulling, die het
complete systeem vrijwaart van
omgevingsinvloeden waardoor
het onderhoudsvrij is. Dit
compartiment kan als niettoegankelijk worden
geclassificeerd en heeft
beschermingsgraad IP55.

Toepassing van
veldsterkteberekeningen
Onze technici hebben de
complete constructie van
primaire delen in de duurzaam
afgedichte omhulling,
ontworpen op basis van Eatons
kerntechnologie op het gebied
van veldsterkteberekeningen.
De kans op het ontstaan van
een open boog is door speciale
vormgeving en dimensionering
tot een minimum beperkt.

Beveiligde spanningstransformatoren
Ferro-resonantie kan schade
aan spanningstransformatoren
veroorzaken en een interne het
schakelsysteem doen ontstaan.
Ons ontwerp voorkomt dat de
spanningstransformatoren door
ferroresonantie beschadigd
raken. In het tertiaire circuit van
de spanningstransformator
worden een weerstand en
verzadigbare spoel ingebouwd.
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Routinebeproevingen
Tijdens de productie van het
schakelsysteem worden
verschillende voorgeschreven
routinebeproevingen uitgevoerd.
Om de kwaliteit te waarborgen,
voldoen alle processen aan de
norm DIN EN 9001. Dit houdt in
dat in iedere productiefase de
componenten, vermogenschakelaars en stroomtransformatoren op hun juiste
werking worden gecontroleerd.
Wanneer de gehele installatie is
samengebouwd, wordt een

grondige visuele controle
uitgevoerd, samen met
mechanische, functionele en
elektrische controles.
Filosofie over interne bogen
Eaton heeft altijd extra aandacht
besteed aan het ontwerpen van
schakelsystemen die te allen
tijde veilig zijn voor het
bedienend personeel. Een van
de grootste potentiële gevaren
voor het personeel is een
interne boog in een schakelsysteem.

Constructeurs hebben daarom
bij het ontwerpen en bouwen al
het nodige gedaan om interne
vlambogen te voorkomen,
ondanks het feit dat het uiterst
zelden gebeurt dat een werknemer voor het schakelsysteem
staat (zonder dit te bedienen) op
hetzelfde moment dat er een
interne fout optreedt.
Eaton staat achter de filosofie
dat het beter is om interne
bogen te voorkomen dan om de
effecten te beperken, geheel in
overeenstemming met de toe-

gepaste norm IEC 62271-200.
In het Xiria-ontwerp is de
filosofie van dubbele preventie
toegepast. In de eerste plaats is
het ontwerp zodanig dat een
interne boog wordt voorkomen.
In het onwaarschijnlijke geval
dat toch een interne boog
mocht optreden, biedt het Xiriasysteem het bedienend
personeel maximale veiligheid
en blijft de schade aan de rest
van het schakelsysteem en de
ruimte waarin het zich bevindt,
tot een minimum beperkt.

Beheersen van een interne boog
Een interne boog in een schakelsysteem veroorzaakt overdruk, in combinatie met vuur en rook.
Door zijn ontwerp heeft een
vacuüm- en lucht-/vaste stofgeïsoleerde schakelsysteem de
kleinste invloed op de omgeving
na het ontstaan van een interne
boog. De gevolgen van een
boog zijn tweeledig: intern (in
het schakelsysteem) en extern
(in de bedrijfsruimte).
De overdruk als gevolg van een
interne boog zal, bij standaard
schakelsystemen, via een
drukontlastkanaal uit het
schakelsysteem worden geleid.

Naast het kanaal kan een
complex en duur afblaaskanaal
worden geïnstalleerd, dat de
output van de boog buiten de
bedrijfsruimte voert. Het Xiriasysteem is zo ontworpen dat
beide gevolgen aanzienlijk
worden beperkt, waardoor een
minder complex afblaaskanaal
nodig is.

Lagere druk doordat geen
kortsluitingen tussen fasen
kunnen optreden
Bij het Xiria-systeem zijn alle
middenspanningsdelen enkelpolig geïsoleerd. Het voordeel
van deze enkelpolige constructie is dat de enige denkbare
interne fout een enkelfasige
kortsluiting is, bijvoorbeeld door
een defecte kabelaansluiting
(bij aansluiting van enkeladerige
kabels, zoals tegenwoordig
zeer gebruikelijk is).

Boogfilter vermindert de
gevolgen van de output
Als het niet mogelijk is om in
de kabelkelder of in een
aangrenzende ruimte af te
blazen, biedt het ontwerp van
het Xiria-systeem de mogelijkheid om veilig in de bedrijfsruimte af te blazen. In dat geval
is er aan de achterzijde van het
veld een speciaal afblaaskanaal
aangebracht.
Dit afblaaskanaal bevat geïntegreerde boogfilters die de
gassen en het vuur in hoge
mate scheiden en filteren.
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Veilig in het gebruik
Het ontwerp van het Xiria-systeem bevat enkele speciale functies waarmee de veiligheid van
het bedienend personeel bij het werken met de verschillende veldtypes gegarandeerd is.

What you see is what you get!
Zichtbare scheiding door
middel van kijkvensters in
het bedieningsfront

Aardstand

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 niets aan
het toeval over. Daarom is het
Xiria-systeem voorzien van een
direct zichtbare scheiding door
middel van kijkvensters in het
bedieningsfront 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.

Bedrijfsstand

Capacitief spanningsdetectiesysteem voor controle op
een veilige isolatie van de
primaire spanning

Logische mechanische en
elektrische vergrendelingen
voorkomen onjuiste
bediening

Ieder veldtype in de Xiria-serie
is voorzien van een standaard
driefasen-spanningsdetectiesysteem voor het testen op
aanwezigheid van spanning
volgens de internationale norm
IEC 61243-5. Het spanningsdetectiesysteem toont het
bedienend personeel of het
veld al of niet van de primaire
spanning is geïsoleerd.

Het Xiria-systeem is uitgevoerd
met verschillende vergrendelingen die onjuiste bediening
door een werknemer voorkomen. De vergrendelingen zijn
mechanisch en elektrisch.
Elektrische en mechanische
vergrendelingen beletten
bijvoorbeeld de bediening van
de omschakelaar wanneer de
vermogenschakelaar is

ingeschakeld. Alle mechanische
vergrendelingen zijn zo
uitgevoerd dat zij het
mechanisme direct blokkeren.
Alleen bij een gesloten
kabelcompartiment kan er
naar de bedrijfsstand worden
geschakeld
De deur van het kabelcompartiment kan standaard
alleen worden geopend als de
vermogenschakelaar geaard is.
Nadat de deur is verwijderd,
kan de vermogenschakelaar
voor het kabeltesten worden
uitgeschakeld. Vervolgens kan
alleen in de bedrijfsstand
worden geschakeld wanneer
de deur weer is teruggeplaatst.
De compartimenten zijn
beveiligd tegen het
binnendringen van objecten
Ook is het bij het Xiria-systeem
is niet mogelijk om ongewild
met een lichaamsdeel of een
stuk gereedschap in het
schakelsysteem te komen.
Wat het laatste betreft, zijn alle
middenspanningsscompartimenten IP55 geclassificeerd.
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Strak afgewerkt, eigentijds
ontwerp
Alle compartimenten van de
Xiria-velden zijn zo uitgevoerd
dat het systeem aan de buitenzijde aanrakingsveilig is. Door
de strak afgewerkte, goed
doordachte constructie is het
onmogelijk dat de werknemer
letsel oploopt door bewegende
of naar buiten uitstekende
delen van het schakelsysteem
wanneer hij voor het schakelsysteem staat of loopt.

Lage totale kosten
Het Xiria-ontwerp garandeert zeer lage totale kosten van
het schakelsysteem gedurende de hele levensduur.
De kosten gedurende de hele levensduur kunnen worden
onderverdeeld in initiële kosten, installatiekosten, servicekosten
en uiteindelijk de kosten voor afvoer aan het einde van de
levensduur van het schakelsysteem.
Al deze kosten worden bepaald door de verschillende kenmerken
van het schakelsysteem. Bij het Xiria-systeem zijn al deze
kenmerken zodanig gerealiseerd, dat de kosten voor de eigenaar
zo laag mogelijk zijn, uiteraard zonder concessies te doen aan de
kwaliteit van het schakelsysteem.

Lage initiële kosten
De initiële kosten omvatten de
aanschafprijs, transport-,
gebouw- en installatiekosten.
Compacte velden, slechts
500 mm breed
Door toepassing van een
combinatie van vastestofisolatietechnologie, veldsterkteberekeningen en vacuümtechnologie, zijn de technici van
Eaton erin geslaagd Xiria Evelden te construeren met een
breedte van maximaal 500 mm.
Omdat een gebruikelijke
schakelinstallatie gewoonlijk uit
een groot aantal velden
bestaat, is voor deze compacte
uitvoering een aanzienlijk
kleinere bedrijfsruimte nodig.
Door zijn compacte uitvoering
is het Xiria E-systeem ook
uiterst flexibel en economisch
aantrekkelijk wanneer
bestaande installaties moeten
worden vervangen.
Kabelaansluiting vanaf de
voorzijde (opstelling tegen de
wand)
De kabelaansluiting vanaf de
voorzijde is een kenmerk dat
een besparing op de gebouwkosten oplevert. Omdat de
aansluiting vanaf de voorzijde
geschiedt, kan de achterzijde
van het Xiria E-systeem dicht
tegen de muur van een gebouw
worden geplaatst, wat ook
weer tot lagere gebouwkosten
leidt.
12 kV- en 24 kV-velden
ondergebracht in dezelfde
behuizing
De 12 kV- en de 24 kV-versies
zijn in dezelfde compacte
behuizing ondergebracht. Dit
betekent een aanzienlijke
besparing op de gebouwkosten, omdat dezelfde
bedrijfsruimte kan worden
gebruikt wanneer de
bedrijfsspanning wordt
verhoogd (opwaarderen).

Afblaaskanaal met
geïntegreerde boogfilters

Geen gasdrukcontrole met
SF6-gas

Een standaardkenmerk (voor
het geval het niet mogelijk is
naar beneden of naar achter af
te blazen) waardoor minder
bedrijfsruimte nodig is, is het
Xiria-afblaaskanaal met
geïntegreerde boogfilters. Bij
gewone schakelsystemen
worden de gassen die ontstaan
als gevolg van een interne
boog, buiten de bedrijfsruimte
geleid door middel van een
extra leiding en een afblaaskanaal die op het schakelsysteem zijn aangesloten. Door
deze toevoegingen is een
grotere bedrijfsruimte nodig,
wat leidt tot hogere initiële
gebouwkosten.

Schakelsystemen die SF6-gas
als isolatiemedium gebruiken,
hebben een bepaalde leksnelheid. Om het isolatieniveau
in dit type schakelsystemen in
stand te houden, moet de druk
in de SF6-tanks gecontroleerd
worden en moeten de tanks
regelmatig opnieuw gevuld
worden gedurende de levensduur van het schakelsysteem.
Bij het Xiria-systeem hoeft de
eigenaar geen extra kosten te
maken voor het controleren en
in stand houden van het
vereiste isolatieniveau. De
combinatie van vacuümonderbrekers voor het schakelen,
vastestof-isolatie en schone
lucht als isolatiemedium, is
milieuvriendelijk en behoudt
hetzelfde kwaliteitsniveau
gedurende de hele levensduur
van het Xiria-systeem.

Lage servicekosten
tijdens bedrijf
De servicekosten omvatten
onderhoudskosten, kosten van
storingen en gevolgschade.
Daarnaast worden de
vervangingskosten van
apparatuur bepaald door de
technische levensduur van de
onderdelen of modules.
Robuust "lean" ontwerp met
een minimum aan
onderdelen
De kosten die ontstaan bij
servicewerkzaamheden aan
schakelsystemen kunnen
verband houden met
beschadigde onderdelen die
moeten worden vervangen, of
met onderhoud van onderdelen
die hun verwachte levensduur
niet zullen halen als er geen
onderhoud aan wordt uitgevoerd. In het Xiria-systeem
wordt een minimaal aantal
componenten gebruikt. Deze
robuuste constructie met alleen
de noodzakelijke onderdelen is
ontworpen op basis van onze
ruim honderdjarige ervaring
met het produceren van
schakelsystemen.

Primaire delen en
mechanisme zijn
ondergebracht in een
volledig gesloten, duurzaam
afgedichte omhulling
De omstandigheden binnen en
buiten de bedrijfsruimte
hebben de grootste invloed op
de kwaliteit van de primaire en
bewegende delen in het
schakelsysteem. Deze
omgevingsinvloeden zouden
uiteindelijk schade aan het
schakelsysteem kunnen
veroorzaken, die dan moet
worden hersteld. Om
omgevingsinvloeden op de
meest kritische delen van het
Xiria-systeem te voorkomen,
zijn al deze delen ondergebracht in een duurzaam
afgedichte, volledig gesloten
omhulling (IP55).

Productkwaliteit
gegarandeerd door
voorgeschreven
routinebeproevingen in de
fabriek
Tijdens de productie van de
Xiria velden worden
verschillende voorgeschreven
routinebeproevingen uitgevoerd
door specialisten, om te
controleren of de velden
werkelijk de kwaliteit bezitten
waarvoor zij zijn ontworpen.

Lage afvoerkosten aan
het einde van de
levensduur
Volledige recycling of
hergebruik van materialen
De primaire delen van het Xiriasysteem hebben een levensduur van ten minste 30 jaar.
Afhankelijk van de locatie waar
het systeem is geïnstalleerd,
kan deze levensduur langer zijn.
Mocht, om welke reden ook,
besloten worden om het
schakelsysteem niet langer te
gebruiken, dan kan het Xiriasysteem weer aan Eaton
worden teruggegeven. Het
schakelsysteem wordt dan in
onderdelen uiteengenomen en
de verschillende materialen
worden gesorteerd en
gescheiden. Omdat er in het
Xiria-systeem geen giftige
stoffen worden verwerkt, is het
demontageproces minder
gecompliceerd, rendabeler en
milieuvriendelijker. De gedemonteerde en gesorteerde
materialen worden afhankelijk
van het materiaal gerecycled of
hergebruikt.
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Gebruikersvriendelijk
De belangrijkste van alle schakelsysteem vereisten is dat
een installatie veilig en betrouwbaar moet zijn. In de
tweede plaats moet de installatie gemakkelijk kunnen
worden bediend en rendabel zijn.
Dit tweede aspect krijgt niet altijd de aandacht die het verdient,
maar bij het Xiria-systeem is dat zeer zeker wel het geval
geweest. De Xiria-velden zijn ontworpen met het oog op
gebruikersvriendelijkheid en bedieningsgemak.
Alle handelingen kunnen aan de voorzijde van het veld worden
uitgevoerd. Dit houdt in dat zowel de kabelaansluiting als de
gebruikersinterface voor de bediening zich aan dezelfde voorzijde
van het veld bevinden. Door het logisch ingedeelde bedieningspaneel kunnen de werknemers hun werk zo efficiënt en veilig
mogelijk doen.

Gemakkelijk en ergonomisch aansluiten van kabels
Primaire kabels

Secundaire kabels

De kabelconussen van het
Xiria-systeem zijn op een
hoogte van 700 mm boven
vloerniveau aangebracht.
Door deze hoogte kunnen de
monteurs de primaire kabels
gemakkelijk aansluiten. Er is
ook voldoende ruimte in het
kabelcompartiment om het
benodigde aantal kabels aan
te sluiten met de in de handel
verkrijgbare aansluitstekers.

Het aansluiten van de secundaire kabels gebeurt door het
laagspanningscompartiment
van het Xiria E-systeem vanaf
de bovenzijde te benaderen.
De aansluitklemmen voor laagspanningskabels zijn zo
aangebracht, dat de monteur
de kabels gemakkelijk in het
compartiment kan aansluiten
terwijl hij voor het Xiria Esysteem staat.

Overzichtelijk, eenvoudig bedieningspaneel
Het bedieningspaneel van het
Xiria-systeem bevindt zich op
een voor het bedienend
personeel comfortabele hoogte.
Het is rechtstreeks aangesloten
op het mechanisme.

voorzijde geplaatst. Mocht er
een vermogenschakelaar met
motorbediening nodig zijn,
dan wordt hiervoor in het
bedieningspaneel een drukknop
aangebracht.

Het mechanisme is een veergespannen mechanisme met
handbediening of met hand-/
motorbediening, aangesloten
op de vacuümonderbrekers en
de omschakelaar. Het wordt
bediend via twee roterende
assen aan de voorzijde, voorzien van de nodige mechanische vergrendelingen om een
onjuiste bediening te voorkomen. Er is bijvoorbeeld een
ingebouwde vergrendeling die
voorkomt dat de omschakelaar
kan worden bediend wanneer
de vermogenschakelaar of de
lastschakelaar in de IN-stand
staat. De vergrendeling in de
aardingsstand is ook standaard
bij het bedieningspaneel. Voor
vergrendeling van de stand
kunnen de meest gangbare, in
de handel verkrijgbare hangsloten worden gebruikt.

Het mechanisme is voorzien
van kijkvensters aan de
voorzijde voor een rechtstreekse visuele indicatie van
de aardingsstand van de
omschakelaar en de IN/UITstand van de belangrijkste
vacuümonderbreker. Het
bedieningspaneel aan de
voorzijde is tevens voorzien van
een éénlijns blindschema in
zwart-wit, waarop de stand van
de vacuümonderbreker en de
stand Aarding/Rail van de omschakelaar zijn weergegeven.

Handbediening van het schakelsysteem geschiedt met één
enkele bedieningshendel. Deze
hendel kan worden gebruikt
voor het schakelen van de
vermogenschakelaar, lastschakelaar en omschakelaar.
Om bediening mogelijk te
maken, wordt de hendel in de
toegangsopeningen aan de
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Ieder veld is voorzien van een
spanningsdetector die aan de
voorzijde is gemonteerd.
Deze is via interne bedrading
aangesloten op capacitieve
sensoren in de kabelaansluitconussen. Deze detector geeft
de aanwezigheid van de
primaire spanning weer in alle
drie de fasen van de primaire
kabels die op het veld zijn
aangesloten.
Mocht er geavanceerde
beveiligings- en regelapparatuur
nodig zijn, dan is deze
ondergebracht in het laagspanningscompartiment
bovenop het veld.

Milieuvriendelijk
Evenals alle andere middenspanningsschakelsystemen van Eaton, is het Xiria-systeem ontworpen
als een milieuvriendelijk product gedurende de gehele
productketen.
Een van de belangrijkste strategische initiatieven van Eaton is het
leveren van milieuvriendelijke producten. Eaton is zich ervan
bewust dat zij daarin haar totale productketen van ontwerp tot
ontmanteling dient te betrekken. In de ideale situatie zou in iedere
fase van deze keten het milieu niet belast worden, terwijl
uiteindelijk alle materialen zouden kunnen worden hergebruikt in
hetzelfde product (het zogenaamde "cradle-to-cradle"-principe). De
productketen kan in vier hoofdblokken worden verdeeld. Deze
blokken zijn respectievelijk het ontwerp (te gebruiken materialen)
van het product, de assemblage van het product, de gebruiksfase
van het product en ten slotte de ontmanteling van het product.
In de productiefaciliteit van Eaton in Hengelo wordt bij de
ontwikkelings- en productieprocessen volledig in overeenstemming
met de voorschriften en procedures van het ISO 14001milieucertificaat gewerkt.

Milieuvriendelijk ontwerp
Met betrekking tot het ontwerpen van schakelsystemen geldt
de zienswijze "hoe minder
componenten, hoe beter". Dit
omdat ieder onderdeel moet
worden geproduceerd, wat een
nadelige invloed heeft op het
milieu. Daarnaast is er de
invloed van de verschillende
materialen op het milieu.
Gebruik van een minimaal
aantal onderdelen
Het ontwerp van het Xiriasysteem is erop gericht om
een minimum aan materialen
en middelen te gebruiken,
zonder afbreuk te doen aan de
sterkte van het systeem. Zo
heeft Eaton bijvoorbeeld het
aantal componenten drastisch
verminderd, vergeleken met
conventionele schakelsystemen, door toepassing van
een eenvoudig veerspanmechanisme en geïntegreerde
compartimenten. Daardoor is
ook de montage eenvoudig en
blijven de arbeidskosten laag.
Materialen die het milieu niet,
of in mindere mate belasten
Eaton kiest de te gebruiken
materialen met zorg uit. Deze
moeten absoluut veilig zijn voor
het personeel en het milieu niet alleen gedurende het
gebruik, maar ook aan het eind
van de levensduur.
Bij het Xiria-systeem wordt een
combinatie van vastestof
(giethars)-isolatie en lucht als
isolatiemedium toegepast. De
vastestof-isolatietechnologie, in
combinatie met veldsterkteberekeningen, resulteert in een
bijzonder compact, milieuvriendelijk ontwerp voor het

schakelsysteem. Als schakelmedium wordt vacuümtechnologie toegepast in de
onderbrekers van de Xiriavermogenschakelaars. Het
Xiria-systeem kan aan het einde
van zijn levensduur probleemloos volledig worden gerecycled.
Geen gebruik van SF6-gas
voor isolatie of schakelen
In middenspanningsschakelsystemen wordt SF6-gas
gebruikt vanwege zijn goede
isolatie-eigenschappen. De
uitstoot van SF6-gas uit
schakelsystemen draagt in
aanzienlijke mate bij aan de
dreiging van het broeikaseffect
en de bijbehorende
klimaatverandering. SF6 is
opgenomen in de lijst van
broeikasgassen in het Kyotoprotocol.
SF6 is met een "Global Warming
Potential" (aardopwarmingspotentieel ofwel GWP) van
23.000 het sterkste van de zes
belangrijkste broeikasgassen.
In de jaren ‘80 maakte de toenmalige Holec-groep de fundamentele keuze om geen SF6 te
gebruiken als schakel- en
isolatiemedium voor middenspanningsinstallaties. In de
jaren ‘80 had Holec overigens
wel SF6-technologie in huis. De
voornaamste reden om SF6
niet te gebruiken in middenspanningsinstallaties was de
complexiteit van de noodzakelijke behandeling van de
giftige gassen die met een boog
in aanraking zijn geweest, en
de noodzaak van extra veiligheidsmaatregelen bij toepassing
in openbare ruimtes zoals
winkelcentra en in woonwijken.

Efficiënt gebruik van
materialen

Geen servicecontroles
op locatie

Behalve aan energiebronnen
werd ook speciale aandacht
besteed aan het efficiënte
gebruik van materialen bij de
assemblage. Stalen platen
worden bijvoorbeeld zo
gesneden dat er zo min
mogelijk afval ontstaat. Het
restmateriaal wordt gebruikt in
andere productcomponenten.

Aangezien het Xiria-systeem is
ontworpen voor een levensduur van ten minste 30 jaar, is
er voor het systeem geen
energie nodig voor onderhoudswerkzaamheden
gedurende deze lange periode.
Door de groene isolatie- en
schakeltechnologie is er ook
geen lekkage van SF6-gas
gedurende de levensduur van
het systeem, en is er geen
noodzaak van extra onderhoudswerkzaamheden in
verband met gasdrukcontrole
met SF6.

Minimaal energieverlies
tijdens bedrijf

Hergebruik of recycling
van materialen

Om energieverlies door het
systeem zelf te voorkomen,
heeft het Xiria-systeem een
minimum aan primaire overgangspunten. Alle aanwezige
overgangspunten hebben een
optimaal oppervlaktecontact en
voorkomen zo extra energieverliezen via deze punten.

Bij het ontmantelen wordt het
Xiria-schakelsysteem in onderdelen uiteengenomen, die
vervolgens op materiaal worden
gesorteerd. De onderdelen
worden vervolgens gerecycled
of hergebruikt. Omdat in het
Xiria-systeem geen SF6 wordt
gebruikt, is er ook geen sprake
van het ontwijken van dit gas
bij het demonteren van het
schakelsysteem.
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Precies zoals u wilt
Eenvoudige configuratie, koppeling en uitbreiding
Iedere toepassing van dit type
systemen is uniek, daarom
biedt Eaton velden aan in een
grote verscheidenheid van
types en versies. Wanneer na
verloop van tijd de eindgebruiker behoefte mocht
hebben aan extra capaciteit in
de vorm van meer velden, kan
het Xiria E-systeem gemakkelijk
naar rechts of links worden
uitgebreid.

Flexibele toepassing van secundaire apparatuur, beveiligingsrelais en automatisering van schakelstations
Eaton is zich ervan bewust dat
eindgebruikers hun eigen
specifieke procedures hebben
ten aanzien van de toepassing
van secundaire apparatuur,
beveiligingsrelais en automatisering van schakelstations
binnen het schakelsysteem. Bij
de ontwikkeling van het Xiria Esysteem is daarom rekening
gehouden met de noodzaak
van klantspecifieke apparatuur
en relais. Dit heeft geresulteerd
in een systeem waarbij eindgebruikers apparatuur naar
eigen specificatie kunnen
integreren. Dankzij het grote
aantal beveiligings- en regelopties, kunnen eindgebruikers
altijd een Xiria E-systeem
samenstellen dat exact op hun
behoeften is afgestemd.
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De reeks spanningstransformatoren

Beveiligings- en
regelapparatuur

Alle velden van het Xiria Esysteem kunnen worden
uitgerust met gietharsgeïsoleerde spanningstransformatoren (conform de
gewenste overzetverhouding
en klasse) om de spanning aan
kabel- of railzijde te meten.
Beide transformatoren kunnen
veilig en eenvoudig worden
(ont)koppeld.

De beveiligings- en regelapparatuur is ondergebracht in
het laagspannings-compartiment. Dit is een geheel
afgescheiden compartiment
met een eigen deur. Op de
deur is plaats voor apparatuur
zoals beveiligingsrelais,
testpluggen, meters, etc.

De reeks stroomtransformatoren
De epoxyharsgeïsoleerde
stroomtransformatoren zijn
van het ringkerntype. Ze zijn
aangebracht rondom de
primaire geleiders achter de
kabelconussen of rondom
de primaire kabels. Alle
gebruikelijke overzetverhoudingen, uitgangsvermogens, nominale stromen
en klassen zijn mogelijk.

Het Xiria E-systeem is
gestandaardiseerd voor de
Woodward HighProtecrelaisserie. Maar het Xiria Esysteem is ook geschikt voor
het installeren van andere
merken. Indien er meerdere
relais nodig zijn, kan het
laagspanningscompartiment
worden uitgebreid.

Smart Grids
In het laagspanningscompartiment kan ook apparatuur
worden geïnstalleerd voor
communicatie (op afstand of
lokaal) tussen velden of automatiseringssystemen. Er kan
bijvoorbeeld een remote
terminal unit (RTU) van Eaton
worden toegepast. Door deze
mogelijkheid vormt het systeem
een perfecte oplossing voor
huidige en toekomstige Smart
Grid-toepassingen.

Remote Terminal Unit (RTU) van Eaton.

Assortiment

Vermogenschakelaarveld

Transformatorveld

Lastschakelaarveld

Optie

Optie

Optie

M

M

M

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Railkoppelveld

Stijgrailveld*

Optie

Optie

M

M

Direct railveld*

Meetveld

Optie

Optie

Optie

Optie

M
Vermogenschakelaar

Lastschakelaar

Omschakelaar

Motorbediening

Tweede
kabel

Capacitief
spanningsdetectiesysteem

Spanningstransformator
kabelzijde

Stroomtransformator

*) Direct railveld en stijgrailveld komen later beschikbaar.
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Afmetingen (mm)

Vermogenschakelaarveld

Meetveld

Transformatorveld
Lastschakelaarveld
Stijgrailveld
Railkoppelveld
Direct railveld

Normen
De Xiria E-installatie voldoet aan de volgende internationale normen
IEC 62271-1
Common specifications for high-voltage switchgear and
control gear standards
IEC 62271-100
High-voltage alternating-current circuit-breakers
IEC 62271-102
Alternating current disconnectors and earthing switches
IEC 62271-103
High-voltage switches
IEC 62271-200
A.C. metal-enclosed switchgear and control gear for rated voltages
above 1 kV and up to and including 52 kV
IEC 62271-304
Additional requirements for enclosed switchgear and control gear
from 1 kV to 72.5 kV to be used in severe climatic conditions
IEC 60529
Degrees of protection provided by enclosures
IEC 60044-1
Instrument transformers - Part 1: Current transformers
IEC 60044-2
Instrument transformers - Part 2: Inductive voltage transformers
EN 50181
Plug-in type bushings above 1 kV up to 36 kV
ISO 9001-2000
Quality
ISO 14001
Environmental management
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Elektrische gegevens
Algemeen

Toegekende spanning
Stoothoudspanning
Houdspanning van netfrequentie
Toegekende frequentie
Bedrijfscontinuïteitsverlies
Compartimenteringsklasse
Internal Arc Classification (IAC)
Interne boogvastheid
Interne boogvastheid met boogfilter
Interne boogvastheid kabelcompartiment
Interne boogvastheid kabelcompartiment, alternatief

3,6 kV

7,2 kV

12 kV

17,5 kV

24 kV

kV
kV
kV-1m
Hz

3,6
40
10
50/60

7,2
60
20
50/60

12
75 / 95
28 / 38 / 42
50/60

17,5
95
38
50/60

24
125
50
50/60

kA - s
kA - s
kA - s
kA - s

LSC2B
PM
AFL
20 - 1
16 - 1
16 - 1
20 - 1

LSC2B
PM
AFL
20 - 1
16 - 1
16 - 1
20 - 1

LSC2B
PM
AFL
20 - 1
16 - 1
16 - 1
20 - 1

LSC2B
PM
AFL
20 - 1
16 - 1
16 - 1
20 - 1

LSC2B
PM
AFL
20 - 1
16 - 1
16 - 1
20 - 1

IP31D
IP2X

IP31D
IP2X

IP31D
IP2X

IP31D
IP2X

IP31D
IP2X

Beschermingsgraad in bedrijf
Beschermingsgraad met deuren/afscherming open
Temperatuurbereik omgeving

°C

-25 +40

-25 +40

-25 +40

-25 +40

-25 +40

Railsysteem
Toegekende belastingsstroom
Toegekende korte-duurstroom
Toegekende korte-duurstroom - alternatief
Toegekende grensstroompiek

A
kA - s
kA - s
kA

630
20 - 1
20 - 3
50

630
20 - 1
20 - 3
50

630
20 - 1
20 - 3
50

630
20 - 1
20 - 3
50

630
20 - 1
20 - 3
50

A
A
kA
kA - s
kA - s
A

630
630
50
20 - 1
20 - 3
31,5
M2 5000 x
M0
M0
E3
E2

630
630
50
20 - 1
20 - 3
31,5
M2 5000 x
M0
M0
E3
E2

630
630
50
20 - 1
20 - 3
31,5
M2 5000 x
M0
M0
E3
E2

630
630
40
20 - 1
20 - 3
31,5
M2 5000 x
M0
M0
E3
E2

630
630
40
20 - 1
20 - 3
31,5
M2 5000 x
M0
M0
E3
E2

A
kA
kA

630
20
50
C2
31,5
45
<20
M1
M1
M0
E2
20 - 1
20 - 3
80

630
630
20
20
50
50
C2
C2
31,5
31,5
45
45
<20
<20
M1
M1
M1
M1
M0
M0
E2
E2
20 - 1
20 - 1
20 - 3
20 - 3
80
80
O - 3 min - CO - 3 min - CO

630
16
40
C2
31,5
45
<20
M1
M1
M0
E2
20 - 1
20 - 3
80

630
16
40
C2
31,5
45
<20
M1
M1
M0
E2
20 - 1
20 - 3
80

200
20
50
C2
31,5
45
<20
M1
M1
M0
E2
20 - 1
20 - 3
80

200
200
20
20
50
50
C2
C2
31,5
31,5
45
45
<20
<20
M1
M1
M1
M1
M0
M0
E2
E2
20 - 1
20 - 1
20 - 3
20 - 3
80
80
O - 3 min - CO - 3 min - CO

200
16
40
C2
31,5
45
<20
M1
M1
M0
E2
20 - 1
20 - 3
80

200
16
40
C2
31,5
45
<20
M1
M1
M0
E2
20 - 1
20 - 3
80

Lastschakelaars
Toegekende belastingsstroom
Toegekende actieve uitschakelstroom
Toegekende inschakelstroom bij kortsluiting
Toegekende korte-duurstroom
Toegekende korte-duurstroom, alternatief
Toegekende kabelladingsuitschakelstroom
Mechanische duurzaamheidsklasse
Mechanische duurzaamheidsklasse aardingsschakelaar
Mechanische duurzaamheidsklasse scheider
Elektrische duurzaamheidsklasse
Elektrische duurzaamheidsklasse aardingsschakelaar
Vermogenschakelaars
Toegekende belastingsstroom
Toegekende uitschakelstroom
Toegekende inschakelstroom bij kortsluiting
Klasse van toegekende capacitieve inschakelstroom
Toegekende kabelladingsuitschakelstroom
DC-tijdconstante
Gelijkstroomcomponent
Mechanische duurzaamheidsklasse
Mechanische duurzaamheidsklasse aardingsschakelaar
Mechanische duurzaamheidsklasse scheider
Elektrische duurzaamheidsklasse
Toegekende korte-duurstroom
Toegekende korte-duurstroom, alternatief
Minimale uitschakeltijd
Type mechanisme
Transformatorveld
Toegekende belastingsstroom
Toegekende uitschakelstroom
Toegekende inschakelstroom bij kortsluiting
Klasse van toegekende capacitieve inschakelstroom
Toegekende kabelladingsuitschakelstroom
DC-tijdconstante
Gelijkstroomcomponent
Mechanische duurzaamheidsklasse
Mechanische duurzaamheidsklasse aardingsschakelaar
Mechanische duurzaamheidsklasse scheider
Elektrische duurzaamheidsklasse
Toegekende korte-duurstroom
Toegekende korte-duurstroom, alternatief
Minimale uitschakeltijd
Type mechanisme

A
msec
%

kA - s
kA - s
msec

A
kA
kA
A
msec
%

kA - s
kA - s
msec
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Eaton’s Electrical Sector is een
wereldleider met expertise in
energiedistributie en -beveiliging,
noodstroomvoorziening;
besturing en automatisering;
verlichting en beveiliging;
gebouwgerelateerde
oplossingen en bedradingssystemen; oplossingen voor

zware en gevaarlijke omstandigheden; en engineering services.
Via haar wereldwijd toepasbare
oplossingen is Eaton in staat
invulling te geven aan de meest
kritische uitdagingen op het
gebied van hedendaagse
elektrische energietechniek.

Eaton middenspanningsproducten binnen de energielijn

Mijnbouw
Elektriciteitscentrales

2 3 5 6 7 8

Offshore en
Scheepvaart

Groene energie

6 7

1 2 5

Infrastructuur
2 3 5 6 7 8

Openbare gebouwen
1 2 4 5 6 7

Hoofdverdeelstations
5 6 7 8

Zware industrie
6 7 8

Onderverdeelstations

Winkels en
kleinzakelijk

3 5 6 7 8

Transformatorstations 1 2
Woningbouw

Decentrale
energieopwekking

Solutions en
Services

Procesindustrie
2 5 6 7 8

Industrie
1 3 4 5 6 7 8

Groene energie
1 2

1 Magnefix

2 Xiria (blok-type)

3 Xiria E (uitbreidbaar)

4 Xiria M (meetoplossingen)

5 SVS

6 Power Xpert® FMX

7 Power Xpert® UX

8 MMS

Eaton Industries (Netherlands) B.V.
Postbus 23
7550 AA Hengelo
Nederland
Tel.: +31 (0)74 - 246 40 17
Fax: +31 (0)74 - 246 40 25
info.electric.nl@eaton.com
www.eaton.nl/xiria-e
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