Laagspanningsverdeelsystemen Holec® M2L-energieverdeler

Een compacte geïntegreerde oplossing
voor middenspanningsaansluiting,
transformator en laagspanningsverdeling

Turnkey-oplossing
van midden- naar laagspanning
Eaton speelt een belangrijke
rol in de energielijn; het
elektrische netwerk tussen
elektriciteitscentrale en de
verbruikers van energie.
Binnen dit gehele traject
staan de Eaton-oplossingen
van het merk Holec® garant
voor een veilige en continue
elektrische energievoorziening. Eaton heeft
producten op het gebied
van energieverdeling van
het middenspannings- tot
het laagspanningsniveau.
Met de M2L-energieverdeler
worden deze producten
geïntegreerd tot een
geprefabriceerde totaaloplossing waarin de
middenspanningsaansluiting
en de laagspanningsverdeling, inclusief
transformator zijn samengebracht. Een turnkeyoplossing met aanzienlijke
investerings- en gebruiksvoordelen voor de
installateur en eindklant.
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Wat is een Eaton M2L-energieverdeler?
Een gecombineerde energieverdeler met een middenspanningsschakelinstallatie, een transformator en een laagspanningsverdeler
in één behuizing.
Vandaar de naam Middenspanning to Laagspanning: M2L.

Een Eaton M2L-verdeler bestaat uit de volgende
maatwerkcomponenten:

Het geheel is onder gecontroleerde omstandigheden
geprefabriceerd bij Eaton in Hengelo en kan in zeer korte tijd
op de bouwlocatie geïnstalleerd en aangesloten worden.

• Middenspanningstransformator (gietharsgeïsoleerd)
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• Middenspanningsschakelsysteem (type Xiria, Magnefix of SVS)
• Laagspanningsverdeelinstallatie (type Capitole 20 of 40)
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Uitvoering M2L-verdeler met dubbele transformator.

Beperking van de montagekosten

Wat zijn de voordelen
van de M2L-verdeler?

De geïntegreerde oplossing bespaart aanzienlijk op de montagekosten. In plaats van het monteren van een zwaar pakket
laagspanningskabels of railkokersystemen hoeft alleen een enkele
middenspanningskabel aangesloten te worden op de M2L-verdeler.
De koppeling met de transformator is al geprefabriceerd en getest.
Besparing op de bouwkundige kosten voor de technische
ruimte(s)

Minimalisering van dure laagspanningskabels
Door toepassing van de M2L-verdeler kan de transformator veel
dichter bij de plaats gebracht worden waar het vermogen nodig is
(het belastingszwaartepunt). Lange en relatief dure laagspanningskabels of railsystemen kunnen hiermee vermeden worden. Bij
toepassing van de M2L-verdeler kan worden volstaan met een in
verhouding langere middenspanningskabel.

De M2L-verdeler kan probleemloos in een algemene technische
ruimte geplaatst worden. Bouwkundige middenspanningsruimtes
en/of transformatorruimtes kunnen hierdoor vervallen. De M2Lverdeler kan eenvoudig in een fabriek, kelder of op een bordes
worden geplaatst. Dit geeft een aanzienlijke besparing op
bouwkundige kosten.
Een M2L-verdeler kan door gebruik van droge transformatoren
zonder aanvullende maatregelen binnen geplaatst worden.
Er gelden geen aanvullende brandweer- of verzekeringseisen.

Beperking van de energieverliezen in de kabels

Ultrakorte montagetijd

De energieverliezen in de langere middenspanningskabels zijn
slechts een fractie van de verliezen in laagspanningskabels of
railkokersystemen. Door toepassing van de M2L-verdeler worden
de exploitatieverliezen van de elektrische installatie aanzienlijk
lager. Immers, grote hoeveelheden energie transporteren op
laagspanningsniveau gaat gepaard met aanzienlijke verliezen. Op
middenspanningsniveau zijn deze verliezen beperkt. Dit past in
het maatschappelijk verantwoord ondernemen en levert jaarlijks
een besparing op de energierekening voor de eindklant.

Een M2L-verdeler is volledig geprefabriceerd in een ISO 9001gecertificeerde productielijn. Het opstellen en testen op locatie
vergt slechts een montagetijd van gemiddeld twee werkdagen.

Middenspanningsschakelinstallatie

Transformator

Af-fabriek getest
De M2L-verdeler is een bewezen concept, het samenstel van
middenspanningsaansluiting, transformator en laagspanningsverdeling wordt volledig gegarandeerd en gecertificeerd door Eaton.

Laagspanningsverdeler
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Maatwerkoplossingen met betrouwbare componenten
Holec®-Middenspanningssystemen

Transformatoren tot en met 2 MVA

De M2L-verdeler kan worden uitgevoerd met de volgende
middenspanningssystemen:

De M2L-verdeler maakt gebruik van
droge transformatoren. Bij toepassing
hiervan gelden er geen aanvullende
brandweer- of verzekeringseisen.
Eaton kan de M2L-verdeler leveren
met transformatoren van kwaliteitsproducenten, in vermogens tot en
met 2 MVA.

Magnefix, kunststof omsloten
schakelinstallaties 3,6 - 15 kV
Zeer compacte, modulaire ringkabelschakelsystemen voor middenspanningsdistributienetten. Door de
compacte constructie van Magnefix
en de geheel kunststofomsloten
uitvoering is het mogelijk de installatie
in een beperkte ruimte te plaatsen.
Magnefix is een volledig omsloten
type schakelmaterieel. Alle spanningvoerende delen zijn zodanig omgeven door isolatiemateriaal,
dat aanraking daarvan is uitgesloten. Magnefix is uit te
rusten met:

Holec®-Laagspanningsverdeelsystemen

• Lastscheiders
• Lastscheiders gecombineerd met smeltveiligheden
• Vacuümvermogenschakelaars.

Xiria, ringkabelstations 3,6 - 24 kV
Xiria-ringkabelstations zijn zeer
compact. Een Xiria-installatie wordt
geleverd in twee-, drie-, vier- of
vijfveldsuitvoering. Zowel het primaire
deel van de installatie als de
mechanismen zijn ondergebracht in
een volledig gesloten behuizing.
Het ringkabelstation kan worden
uitgevoerd met:
• Een vacuümlastschakelaar voor ringkabelaansluitingen;
• Een vacuümvermogenschakelaar met geïntegreerde
beveiliging voor nettransformatoren en achterliggende
kabelverbindingen.

Capitole 20 en 40, hoofdverdeelsystemen t/m 6300 A
Capitole-systemen van het merk Holec® worden door Eaton
al jarenlang geleverd als oplossing voor hoofdverdeelsystemen.
Eaton’s distributiepakket bestaat uit de Capitole 20 en 40.
Capitole 40 is tevens leverbaar als Motor Control Centre
(MCC).
Nominale
stroom

SVS, modulair schakelsysteem
3,6 - 24 kV
Het gietharsgeïsoleerde schakelsysteem SVS, is een compact
modulair systeem ontwikkeld voor
het middenspanningsgebied tot en
met 24 kV. SVS-panelen zijn
verkrijgbaar met:
• Vaste vacuümvermogenschakelaars
• Vacuümlastschakelaars
• Vacuümlastschakelaar-/veilighedenvelden

Kortsluitwaarde

Afgaande
velden

Capitole 20

t/m 3200 A

t/m 65 kA

Plug-in

Capitole 40

t/m 6300 A

t/m 100 kA

Uittrekbaar/Plug-in/Vast

Capitole-verdeelsystemen hebben zich bewezen als
betrouwbare en veilige systemen. Er is een optimale interne
scheiding tussen de voedings- en afgaande velden: tot en
met bouwvorm 4 in overeenstemming met EN-IEC 61439-1.
Afgaande velden zijn met Plug-in railaansluitcontacten
aangesloten op de verticale distributierails. In Capitole 40
bestaat tevens de mogelijkheid om de afgaande velden vast
of uittrekbaar uit te voeren.

• Meetvelden.

De middenspanningsinstallaties van
Eaton zijn SF6-vrij door toepassing
van de milieuvriendelijke vacuümschakeltechniek en vastestof-isolatie,
eventueel gecombineerd met luchtisolatie.
Zie http://www.schoonschakelen.nl

Optioneel:

Intelligente bemetering
Uiteraard kan de M2L-energieverdeler worden uitgerust
met intelligente bemetering. Naast stroomtransformatoren
en spanningsaftakkingen wordt het systeem voorzien van
een metereenheid die kan communiceren met een energiemanagement systeem.
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Een kostenvoorbeeld
Een organisatie is met een nieuwbouwproject bezig en
behoeft een middenspanningsaansluiting, middenspanningstransformator en laagspanningsverdeler. De totale kabellengte tussen de installaties bedraagt 100 meter.
In onderstaand kostenvoorbeeld vergelijken wij voor deze
organisatie de kostenverschillen tussen een conventionele
oplossing en een M2L-verdeler. Beide uitvoeringen gaan uit
van een Capitole 40 als laagspanningsverdeler en een Xiria-

middenspanningsinstallatie. Toepassing van de M2L-verdeler
leidt in het fictieve voorbeeld tot een kostenbesparing van
25% ten opzichte van de conventionele oplossing.
De genoemde getallen geven een indicatie van de mogelijke
kostenbesparing door toepassing van de M2L-verdeler.
Daadwerkelijk besparing is uiteraard afhankelijk van de
specifieke bedrijfssituatie.

Kosten

Conventionele
oplossing

Met M2L-verdeler

Investeringskosten
Laagspanningsinstallatie

€ 50.000

-

Capitole 40

Middenspanninginstallatie

€ 10.000

-

Xiria

Transformator

€ 30.000

-

1.600 kVA / 5,2

M2L-verdeler

-

€ 130.000

Capitole 40 / Xiria / Transformator inclusief
installatie en montage op locatie

Bouwkundige kosten
Technische ruimte

€ 27.500

-

Middenspanningskabel

€

€

Laagspanningskabel

€ 34.000 (50 meter)

-

€ 680 per meter

Installatie & Montagekosten
Installatiekosten

€

5.000

-

Reeds inbegrepen in de prijs M2L-verdeler

Montagekosten

€ 10.000

-

Reeds inbegrepen in de prijs M2L-verdeler

Exploitatiekosten

€ 10.000

-

Verschil van energieverlies op basis van
10 jaar exploitatie

Totaal

€ 190.750

€ 133.500

1.750 (50 meter)

Verschil

Toelichting

€ 35 per meter

3.500 (100 meter)

€ 57.250

Maatwerk advies voor de M2L-verdeler

Betrouwbare en bewezen techniek

Hoeveel de toepassing van de M2L-verdeler u kan besparen
en welke combinatie voor u het beste is, lichten wij graag
persoonlijk toe. Op basis van uw wensen en eisen kan een
passende oplossing worden samengesteld. Hierbij geldt dat
maatwerk en goede communicatie over de wensen meestal
leiden tot een flinke kostenbesparing op het gehele project.

Eaton heeft ruim 20 jaar ervaring met het plaatsen van deze
installaties. De M2L-energieverdeler is een bewezen concept.
De combinatie van middenspanning, transformator en
laagspanning wordt volledig gegarandeerd en gecertificeerd
door Eaton.

Graag willen we voor uw specifieke situatie met u samen
een kostencalculatie opstellen gebaseerd op uw bedrijfsprofiel en uw specifieke kostenfactoren (inkoopprijzen,
uurtarieven, etc.). We maken hiermee uw kostenvoordeel
door toepassing van de M2L-verdeler inzichtelijk.

Frequently Asked Questions

Onderhoud en beheer

• Zijn er aanvullende eisen aan een gebouw als je een
M2L-verdeler plaatst?

Eaton kan het gewenste onderhoud en beheer van de
M2L-verdeler geheel verzorgen. Daarbij biedt Eaton de
mogelijkheid om met een netwerkstudie de instelling van
de componenten optimaal af te stemmen op de totale
netwerkconfiguratie.
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Op onze website vindt u een overzicht van veelgestelde
technische vragen.
• Moet een M2L-verdeler altijd in een technische ruimte
staan?

• Wie verzorgt de aarding van de M2L-verdeler?
Download de complete FAQ-lijst op www.eatonelectrical.com
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Eaton is wereldwijd leider op
het gebied van systemen en
componenten voor de
beheersing en distributie van
elektrische energie, UPSsystemen 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
energiemanagementoplossinge
n met een omzet in 2008 van
$15,4 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
75.000 werknemers en
verkoopt producten aan klanten
in meer dan 150 landen.
Ga voor meer informatie naar
www.eaton.com.

Olie- en gietharsgeïsoleerde distributietransformatoren van
Pauwels Trafo Belgium N.V. worden op de Nederlandse
markt vertegenwoordigd door Eaton Electric Benelux.

Eaton Electric Benelux
Verkoop & Ondersteuning Systemen
Postbus 23
7550 AA Hengelo
Nederland

Eaton Electric Benelux
Verkoop & Ondersteuning Systemen
Oude Vijversstraat 44-46
BE-1190 Brussel-Vorst
België

Klantencontact
Tel.: +31 (0)74 246 40 10
Fax: +31 (0)74 246 44 45
E-mail: holec-info@eaton.com

Klantencontact
Tel.: +32 (0)2 332 20 40
Fax: +32 (0)2 332 21 60
E-mail: be-info@eaton.com
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