Automatiseringsopties maken MagnefixPLUS
Icoon binnen de middenspanningsdistributie gaat
moeiteloos met zijn tijd mee
Meer dan 50 jaar geleden werd Magnefix geïntroduceerd. Het uitgekiende ontwerp, de veilige en robuuste constructie
en de eenvoudige bediening hebben van Magnefix een tijdloos schakelsysteem gemaakt. De ontwikkeling van
Magnefix staat echter nooit stil. Er wordt continu onderzoek verricht naar nieuwe toepassingen en de integratie van
nieuwe technologieën. Recente inspanningen op dit vlak hebben geleid tot de MagnefixPLUS.

Bedrijfszekere datacommunicatie

Tariefmeting
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Sturing op afstand en beveiliging
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zien van een aantal opties die een bedrijf-
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de lokale sturing en de beveiliging bij over-

afstandsmelding van een vooraf ingestelde

Dit maakt Magnefix geschikt voor toepas-

belasting of kortsluiting. De schakelproe-
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ven van deze nieuwe versie van de vermo-
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genschakelaar zijn recent succesvol bij de
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KEMA afgerond. Dit alles garandeert een
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grotere rol spelen dan voorheen. Om dit

optimale inpassing in het distributienet.
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Afstandssignalering
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De Magnefix-schakelvelden kunnen optio-

opstelling op etages bij klantaansluitingen
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neel worden uitgerust met een nieuwe
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Xiria met verrekeningsmeting (Xiria-M)
Het middenspanningsschakelsysteem Xiria wordt sinds 2003 volop toegepast in elektriciteitsdistributienetten in Nederland en
daarbuiten. Recent is een nieuw type aan de range toegevoegd: Xiria-M, een uitvoering met ingebouwde verrekeningsmeting.
Met de Xiria-M introduceert Eaton Holec

aangesloten via een extra Halyester-aan-

een betrouwbaar, veilig en milieuvriendelijk

sluitkastje aan de zijkant van de installatie.
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en spanningstransformatoren die zorg-

kend worden toegepast in netstations voor

dragen voor een correcte meting. Deze

klantaansluitingen en WKK (Warmte-Kracht

componenten zijn volledig geïsoleerd onder-

Koppelingen) binnen de glastuinbouw.

gebracht in het systeem en worden op de

Xiria-M is geschikt voor toepassingen met

meetapparatuur van het electriciteitsbedrijf

een maximaal vermogen tot 5 MVA.
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