Capitole 40
Energieverdeelsystemen en Motor Control Centers

Veilig voor bedienend personeel,
optimaal bedrijfszeker en de
unieke combinatie van standaarden toepassingsspecifieke
uitvoeringen

Eatons elektrotechnische activiteiten in Europa
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 Europese merken waaronder Holec,
MEM, Powerware en Eaton, bieden klantgerichte PowerChain Managementoplossingen die voorzien in de wensen en behoeften van industriële ondernemingen,
instellingen, overheid, nutsbedrijven, commerciële bedrijven, particuliere sector,
IT-bedrijven en markten voor missiekritische toepassingen en OEM.
PowerChain-management helpt ondernemingen concurrentievoordeel te behalen
door een proactief beheer van het stroomvoorzieningssysteem als een strategisch,
geïntegreerd vermogensbestanddeel gedurende de hele levensduur van het systeem.
Met de apparatuur voor de distributie en opwekking van elektrische energie en voor de
kwaliteitsbewaking van de stroomvoorziening, de volledige technische dienstverlening
en de informatiemanagementsystemen van Eaton levert het stroomvoorzieningssysteem uitstekende prestaties. Zij zorgen voor een grotere betrouwbaarheid, lagere
bedrijfskosten, een doelmatig gebruik van het kapitaal, een grotere veiligheid en
minder risico's. Dat is de waarde van PowerChain Management.
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Capitole 40-installatie voor distributie en motorbediening.

Toenemende veiligheidseisen
Het belang van ongestoorde procescontinuïteit zowel
bij de (petro-)chemie en olie- en gaswinning, als bij de
productie van staal, papier, voedingsmiddelen, enz.,
leidt vaak tot aanscherping van de projectspecificaties.
Dit geldt niet in het minst op het gebied van de
elektrische energiedistributie en de besturing van
motoren. De energieverdeelsystemen en MCC's voor
deze procesindustrieën moeten niet alleen voldoen aan
de laatste internationale veiligheidsnormen maar
evenzeer aan hoge eisen van bedrijfszekerheid en
systeemflexibiliteit, terwijl ISO-kwaliteitsgarantie al tot
de standaardeisen behoort.
De basisuitvoering van het Capitole 40 MCC-systeem is
zodanig van opzet, dat met een gering aantal standaardopties aan zeer hoge veiligheids- en bedrijfszeker-

heideisen kan worden voldaan. Zo sluit de toegepaste
interne scheiding volgens bouwvorm 4, alsmede een
ver doorgevoerde faseafscherming in voedings- en
afgaande velden de mogelijkheid van een interne fout
praktisch geheel uit. De hoge beschermingsgraad en de
toepassing van moderne schakelcomponenten in
combinatie met vergrendelingen tegen eventuele
bedieningsfouten garanderen optimale veiligheid voor
het bedieningspersoneel. Onderhoudswerkzaamheden
worden tot een minimum beperkt, o.a. door de
toepassing van unieke hoofdscheidingscontacten,
waarmee slijtage, en eventuele beschadiging van de
distributierails als gevolg van overbelasting, wordt
voorkomen. De flexibiliteit van het systeem komt onder
meer tot uitdrukking in de mogelijkheid van het ter
plaatse snel en eenvoudig aansluiten van reservevelden
en het wijzigen van compartimentgroottes. Deze
werkzaamheden kunnen zonder bedrijfsonderbreking
veilig plaatsvinden.
De optioneel verkrijgbare Capitole 40 met fault-free
zones en geïsoleerd hoofdrailsysteem wordt
beschouwd als een boogvrije MCC. Tijdens het
ontwerp van Capitole 40 systeem zijn speciale
voorzorgsmaatregelen getroffen om mogelijke
storingsoorzaken zoveel mogelijk te beperken.
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Kenmerken
Persoonlijke veiligheid

•
•
•
•

•

•

•

• Volledige interne scheiding van alle functionele
eenheden.
• Beschermingsgraad omhulling IP41, hogere
beschermingsgraden op aanvraag.
• Effectieve maatregelen ter beperking van de
gevolgen van een interne fout in afgaande
velden.
Interne beveiliging, ook voor geopende compartimenten,
beschermingsgraad IPXXB, (ook bij verwijderde motorlade).
Automatische deurvergrendeling bij IN-stand van de
schakelaar van alle uittrekbare velden.
Smeltpatronen van uittrekbare motorvelden kunnen alleen
worden vervangen bij volledig uitgenomen lade.
De kabelaansluitpunten van uittrekbare velden bevinden
zich in het apparatuurcompartiment en zijn alleen bereikbaar
bij uitgenomen lade.
Er kunnen optionele shutters worden gemonteerd die de
distributierails beschermen wanneer de laden worden
verwijderd.
Veilige aansluiting van afgaande kabels is mogelijk zonder
dat het railsysteem spanningsvrij behoeft te worden
gemaakt.
Het kabelinvoercompartiment is standaard volledig
spanningsvrij.

Bedrijfszekerheid

•
•

•

•

•

•
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• Het systeem is door KEMA getest en
goedgekeurd (TTA en KEMA Keur).
• Interne scheiding van alle functionele eenheden
is standaard en voldoet aan IEC 60439-1,
NEN 60439-1 en BSEN 60439-1, bouwvorm 4a
type 2, bouwvorm 4b types 3, 6 en 7.
De verticale distributierails zijn volledig omsloten door een
geïsoleerde railkoker.
De verbindingen tussen hoofdrails en verticale distributierails zijn geïsoleerd uitgevoerd, ook bij de contactpennen
van de uittrekbare velden, waardoor de mogelijkheid van
fase-fase- of fase-aarde-fouten is uitgesloten.
De verticale distributierails hebben twee parallelle
geleiders per fase, waardoor tevens een groter
koeloppervlak en een grotere betrouwbaarheid worden
verkregen.
De bij uittrekbare velden toegepaste schaarvormige
hoofdscheidingscontacten voorkomen contactslijtage of
vastlassen aan de distributierails en sluiten het risico van
contactrepulsie onder kortsluitomstandigheden volledig uit.
Het toepassen van systematisch ingestelde
vastzetkoppels tijdens de assemblage garandeert de
betrouwbaarheid van alle elektrische verbindingen.
Ontwerp, constructie en assemblage van Capitole 40energieverdeelsystemen worden uitgevoerd binnen een
kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001
(EN 29001) en een milieumanagementsysteem volgens
ISO 14001, beide door Kema gecertificeerd.

Fault-free zone

•
•
•
•

Voor speciale toepassingsgebieden zoals de
olie- en gaswinningsindustrie, raffinaderijen,
chemische industrieën e.d. waar zeer hoge
eisen moeten worden gesteld aan veiligheid en
bedrijfszekerheid, kunnen Capitole-installaties
optioneel worden voorzien van:
Met epoxypoedercoating volledig geïsoleerde hoofdrails.
Met epoxypoedercoating geïsoleerde verbindingsrails
tussen hoofd- en distributierails.
Met epoxypoedercoating geïsoleerde verbindingsrails
tussen hoofdrails en voedings- of koppelschakelaars.
Fase-fase-, fase-nul- en fase-aarde-afscherming van de
aansluitpunten van voedingsschakelaars aan rail- en
kabelzijde.

Systeemflexibiliteit

•
•
•
•

•

• De compartimentgrootten voor uittrekbare
velden kunnen, zonder dat het railsysteem
spanningsvrij behoeft te worden gemaakt,
veilig worden gewijzigd.
• Kabelaansluiting van uittrekbare (reserve-)
velden is eveneens mogelijk zonder
bedrijfsonderbreking.
Standaardpanelen voor voor- en achteraansluiting,
onder- of boveninvoer van kabels.
Hoekpaneel voor installaties met inspringende hoek.
Panelen met gereduceerde hoogte.
Tot 32 uittrekbare velden per paneel.
Groot aantal opties, zoals statische aanzetters, statische
frequentie-omzetters, PLC-gestuurde synchronisatieen omschakelapparatuur, apparatuur voor cos phicompensatie, filtering van harmonischen etc.
Installaties met gecombineerde functies voor
motorbediening en distributie van hoge stromen.

Onderhoud

•
•

•

•

• Alle velden voor voeding en afgaande
groepen hebben vooraansluiting; optionele
kabelaansluitingen aan de achterzijde.
• Door de toepassing van speciale hoofdscheidingscontacten (schaarcontacten) is
geen onderhoud nodig aan de distributierails.
De als cassette uitgevoerde schaarcontacten kunnen
snel en eenvoudig worden verwisseld.
Door het gebruik van hoogwaardige materialen en
componenten blijft het onderhoud tot een minimum
beperkt.
Door het systematisch toepassen van onderhoudsvrije
verbindingen die in de fabriek met een optimaal koppel
zijn vastgezet, is het inspecteren en/of natrekken van de
elektrische hoofdverbindingen overbodig.
Toegankelijkheid van de verticale en horizontale
geïsoleerde rails in uitgeschakelde stand.
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Capitole 40
Elk Capitole 40 paneel vormt een zelfdragende
constructie, opgebouwd uit profielen en plaatstalen
zijwanden. De buitenste zijwanden van de installatie zijn
voorzien van een epoxyhars-afwerklaag. De binnen- en
achterwanden en de compartimenteringsplaten zijn
vervaardigd van corrosievaste sendzimir-plaat.

Hoofdcomponenten

Hoofdrailsysteem

Verticaal railsysteem

Hoofdscheidingscontacten

Afgaande velden
Kabelaansluiting
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Paneelindeling
Alle panelen zijn van een modulaire constructie en zijn
voorzien van een compartiment voor de rails aan de
bovenzijde en een daaronder gelegen apparatuurruimte.
Afhankelijk van de indeling van voeding en afgaande
groepen is de ruimte voor kabelinvoer en -aansluiting in
de apparatuurruimte geïntegreerd of bevindt zich naast
de apparatuurruimte een afsluitbaar compartiment voor
kabelinvoer. In het laatste geval vindt kabelaansluiting
plaats in het desbetreffende apparatuurcompartiment.
De verticale distributierails zijn, achterin het paneel,
ondergebracht in een glasvezelversterkte polyesterkoker met aftakpunten voor de afgaande velden.

Vormen van interne scheiding
IEC 60439-1 onderscheidt zogenoemde vormen van
interne scheiding. De scheidingsvorm bepaalt hoe rails,
functionele eenheden en aansluitklemmen onderling
gescheiden zijn. BSEN 60439-1 bevat een normatieve
bijlage NA "Guide to the internal separation of
assemblies" (richtlijn voor de interne scheiding van
functionele eenheden). Tabel NA1 geeft aanvullende
informatie over de verschillende bouwvormen,
gebaseerd op typische toepassingen in het Verenigd
Koninkrijk.

Interne scheiding volgens IEC 60439-1
Vorm 1

Vorm 2b

Vorm 3a

Vorm 3b

Vorm 4a

Vorm 4b











Functionele eenheden zijn gescheiden
van andere functionele eenheden









Aansluitklemmen zijn extern
gescheiden van functionele eenheden





Aansluitpunten van functionele
eenheden zijn van elkaar gescheiden



Rails (hoofd- + distributierails) zijn
gescheiden van functionele eenheden

Aansluitklemmen zijn gescheiden
van de rails





Door Capitole 40 ondersteunde
scheidingsvormen














Interne scheiding volgens BSEN 60439-1
Vorm 4a type 2 Vorm 4a type 3 Vorm 4b type 6 Vorm 4b type 7

Rails (hoofd- + distributierails) zijn d.m.v. metalen of nietmetalen starre schotten gescheiden van functionele eenheden









Functionele eenheden zijn gescheiden van andere
functionele eenheden













Aansluitklemmen zijn extern gescheiden van
functionele eenheden
Kabels mogen elders d.m.v. wartels worden verbonden,
bijv. in een gemeenschappelijk kabelaansluitcompartiment



Elke afzonderlijke functionele eenheid heeft zijn eigen
wartelaansluiting
Door Capitole 40 ondersteunde scheidingsvormen
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Beschermingsgraad
(volgens IEC 60529)
Capitole 40 panelen hebben een beschermingsgraad
volgens IP41. (IP54 op verzoek). Binnen een paneel
gelden de volgende beschermingsgraden:
• IP4X tussen het railcompartiment en de ruimten
voor apparatuur en kabelinvoer.
• IP3X tussen de apparatuurruimte en het
kabelinvoercompartiment.
• IPXXB (optioneel IP3X) tussen aangrenzende
apparatuurcompartimenten binnen een paneel.
• IPXXB binnen geopende compartimenten met
motorladen; optioneel binnen geopende
compartimenten met vaste velden.
• IPXXB binnen compartimenten waaruit de lade is
verwijderd.

IP 4X

IP XXB

IP XXB

IP 3X
IP XXB

IP 41
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Hoofdrailsysteem
Hoofdrailsysteem
De hoofdrails zijn ondergebracht in het railcompartiment,
bovenin de installatie. Het compartiment heeft
beschermingsgraad IP4X ten opzichte van de eronder
gelegen compartimenten voor de apparatuur en de
verticale kabelinvoer.
De rails (faserails en nulrail) zijn leverbaar voor nominale
stromen van 800 tot 6300 A en hebben een standaarddikte van 10 mm. De railondersteuningen zijn van
glasvezelversterkt polyester en zodanig van constructie
dat de rails verticaal kunnen worden uitgenomen. Hierdoor
kan het railsysteem, ook in een relatief kleine ruimte, door
een zwaardere uitvoering worden vervangen. Door de
standaardraildikte behoeven de railsteunschotten niet te
worden vervangen. Railuitbreidingen kunnen snel en
eenvoudig worden gerealiseerd door gebruik te maken
van de tot het systeem behorende railkoppelklemmen, die
zonder het boren van gaten kunnen worden aangebracht.
De bodem van het railcompartiment wordt afgedicht door
een glasvezelversterkte polyesterplaat.

Railkoppelklem voor uitbreiding van de horizontale hoofdrails.

1

2

4

3
5

Zijaanzicht van het hoofdrailsysteem:
1. railondersteuning; 2. faserail; 3. verbindingsrails naar
distributierailsysteem; 4. nulrail; 5. verticale distributierail.

Horizontaal hulprailsysteem
Op verzoek kan, bijvoorbeeld voor het doorverbinden van
hulpstromen, in een hulprailsysteem worden voorzien.
De hulprails (max. 8) voor een nominale stroom van 50 A
bij 400 V kunnen in een afzonderlijk compartiment aan de
voorzijde van het hoofdrailcompartiment worden
ondergebracht.

Hoofdrailsysteem met geïsoleerde verbindingsrails naar de verticale
distributierails.

Horizontaal hulprailsysteem aan de voorzijde van het hoofdrailcompartiment.

Belastingsstromen en doorsneden van hoofdrails
Maximaal

Raildoorsnede (Cu)

toelaatbare

Faserails

Nulrail

Kortsluitvermogen

belastingsstroom (A)

(mm)

(mm)

800

1 x 25 x 10

1 x 25 x 10

1000

1 x 35 x 10

1 x 35 x 10

1400

2 x 25 x 10

1 x 25 x 10

1700

2 x 35 x 10

1 x 35 x 10

2100

2 x 50 x 10

1 x 50 x 10

2600

2 x 75 x 10

1 x 75 x 10

2900

2 x 100 x 10

1 x 100 x 10

3200

2 x 120 x 10

1 x 120 x 10

36001)

2 x 120 x 10

1 x 120 x 10

45002)

2 x 2 x 75 x 10

1 x 2 x 75 x 10

50002)

2 x 2 x 100 x 10

1 x 2 x 100 x 10

63002)

2 x 2 x 120 x 10

1 x 2 x 120 x 10

1)

Icw
kA-1 s
35
35
50
63
80
100
100
100
100
100
100
100

Ipk
kA
73.5
73.5
110
140
176
220
220
220
220
220
220
220

2)

Met natuurlijke ventilatie. Met epoxycoating geïsoleerde rails.
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Verticaal distributierailsysteem
In panelen met meerdere afgaande groepen wordt
een verticaal railsysteem toegepast dat via geïsoleerde
verbindingsrails van het hoofdrailsysteem wordt
afgetakt. De verticale distributierails zijn achterin het
paneel ondergebracht in een koker van glasvezelversterkt polyester. Deze railkoker is door langsribben
in vier gelijke ruimten verdeeld. In de ruimten bevinden
zich de drie faserails en de nulrail als parallelle
geleiders.

De railkoker wordt aan de voorzijde afgesloten door
glasvezelversterkte polyester railschotten. Elk
railpaar is dus geheel door isolatiemateriaal
omsloten zodat het ontstaan van open bogen
tussen de geleiders onderling of tussen fasen en
aarde is uitgesloten. De railschotten hebben een
basismodulehoogte van 125 mm en zijn voorzien
van contactdozen voor railaftakking.

Verticale hulprails
Naast de railkoker met de verticale distributierails kan
in panelen met uittrekbare velden een railkokersysteem
worden aangebracht voor max. 4 hulprails. Aftakking
naar de afgaande velden geschiedt per modulehoogte
via een 4-polige contactdoos.

Scheiding en afscherming van de
hoofdscheidingscontactpennen aan de
achterzijde van een motorstarterlade.

Railkoker met parallelle distributierails (bovenste afschermschot verwijderd). Aan de bovenzijde de verbindingsrails naar
het hoofdrailsysteem.

Bovenaanzicht van verticaal distributierailsysteem in
glasvezelversterkte polyester railkoker.

Compartimenten voor uittrekbare afgaande velden. Achterin de
railkoker met v.l.n.r. de hoofdscheidingscontactsets, de contactdozen
voor de hulpcontactpennen, de afgaande scheidingscontactsets en
de kabelklemblokken.

Belastingsstromen en doorsneden van hoofdrails
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Maximaal

Raildoorsnede (Cu)

toelaatbare

Faserails

Nulrail

Kortsluitvermogen

belastingsstroom (A)

(mm)

(mm)

Icw
kA-1 s
35

740

2 x 32 x 4

2 x 32 x 4

985

2 x 25 x 10

2 x 25 x 10

50

1420

2 x 50 x 10

2 x 50 x 10

80

Ipk
kA
73.5
105
176

Aftakking van de verticale distributierails
In compartimenten met vaste afgaande velden worden de
railaftakkingen gemaakt met behulp van T-vormige bouten
en opvulblokken. De hoofdstroomverbindingen naar de
afgaande velden worden op de draadeinden van deze
bouten aangesloten. Railaftakking in compartimenten met
uittrekbare velden, zoals motorstarterladen, geschiedt via
speciale hoofdscheidingscontactsets, die de verbinding
vormen tussen rail en lade. Elk scheidingscontact is
ondergebracht in een kunststof cassette en bestaat uit
schaarvormige, verende contactdelen die aan weerszijden
zijn voorzien van gebogen contactwangen. De cassettes
worden in de openingen van de railkokerschotten
aangebracht, waarbij de railzijdige contactwangen tussen
de parallelle rails glijden. Bij het inschuiven van een
motorstartereenheid drukken de hoofdstroomcontactpennen van de lade de contactwangen enigszins uit
elkaar, waardoor zowel aan rail- als aan ladezijde een goed
contact wordt verkregen. De schaarcontactsets kunnen

eenvoudig worden verwijderd en indien nodig snel en
zonder bedrijfsonderbreking worden vervangen. In nietgebruikte railkokeropeningen kunnen cassettes zonder
contacten worden geplaatst waardoor de beschermingsgraad IPXXB behouden blijft.

Voordelen van het hoofdscheidingscontact
De gepatenteerde schaarcontactsets hebben een aantal
belangrijke voordelen:
• Er ontstaat geen slijtage op de distributierails ten
gevolge van het inschuiven en uittrekken van de lade.
• De speciale contactconstructie voorkomt vastlassen
aan de rails bij hoge aanloop- of kortsluitstromen (geen
onderhoud).
• Door de knijpwerking van de schaarvormige1) parallelle
contactdelen bij hoge doorgaande stromen bestaat er
geen gevaar van het losslaan van de contacten.
De maximale nominale stroom van de schaarcontactsets
bedraagt 160 A en de schaarcontacten zijn bestand tegen
een doorgaande kortsluitstroom van 100 kA.
1)

Gebruikmakend van de aantrekkingskracht die uitgeoefend wordt op
parallelle geleiders die stromen in dezelfde richting voeren.

Typische hoofdscheidingsschaarcontactset.
F
F
0,5 Icm
F

F
0,5 Icm
F

F

F

Hogere doorgaande (kortsluit-)
stromen veroorzaken een sterkere
knijpwerking van de parallelle
contactdelen, zodat er geen
gevaar bestaat dat de contacten
losslaan.

Doorsnedetekening van een Capitole 40-paneel
Met distributierails; compartiment met uittrekbare motorstarterlade en kabelinvoercompartiment.
1

2

6
3

10
11

7

4

1. Glasvezelversterkte polyester railkoker.

9

5

2. Parallelle distributierails.
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3. Hoofdscheidingsschaarcontactsets.
kabelaansluitcompartiment

4. Contactpennen met glasvezelversterkte
polyester fasescheiding.
5. Hulprailcontactpennen.
6. Hulprails.
7. Schaarcontactsets in kabelklemblok.
8. Contactpennen (kabelzijde).

uittrekbare
eenheid

9. Afschermplaat voor kabelinvoer.
10. Kabelklem.
11. Strip voor het vastzetten van kabelklemmen
en wartels.
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Velduitvoeringen
Het modulaire Capitole 40-systeem biedt, afgestemd op
de specifieke afnemerseisen ten aanzien van bedrijfszekerheid, persoonlijke veiligheid, flexibiliteit en economie,
een groot aantal inbouwmogelijkheden. Voor uitvoeringen
waarbij hoofdverdeling en motor control center in één
installatie moeten worden gecombineerd, bestaat de
mogelijkheid voedingen tot 6300 A toe te passen.

Voedings- en koppelvelden
Indien per paneel één veld wordt ingebouwd, bijvoorbeeld een inkomende voeding, dan zijn voedingsveld en
kabelaansluitruimte in één compartiment geïntegreerd.
Een in het paneel op te nemen meetveld wordt in een
afzonderlijk compartiment ondergebracht. Op verzoek
kunnen de rail- en kabelzijdige aansluitklemmen van de
voedingsschakelaar fase-fase, fase-nul en fase-aarde
worden afgeschermd. De aansluitcontacten van
koppelschakelaars kunnen eveneens van afschermingen
worden voorzien.
Standaard toegepaste voedings- en koppelschakelaars
zijn lastscheiders van het type Dumeco (tot 3150 A) of
vermogenschakelaars van het type Magnum1) (tot
6300 A). De vermogenschakelaars zijn uittrekbaar en
kunnen worden voorzien van shutters (IP20), waarvan de
kabel- en railzijdes afzonderlijk kunnen worden bediend
en vergrendeld (optioneel).

Capitole 40 met afgaande veilighedenlastscheidervelden.

Afgaande velden
Afgaande velden zijn beschikbaar als:
• Lastscheider- + veilighedenvelden tot 1000 A.
• Lastscheider-veilighedenvelden tot 500 A.
• MCCB-velden tot 1000 A.
• Uittrekbare lastscheider- + veilighedenvelden tot 400 A.
• Uittrekbare motorstartervelden tot 132 kW.
• Uittrekbare vermogenschakelaarvelden tot 2900 A.

Capitole 40-installatie met Magnum-vermogenschakelaars in
voedings- en koppelveld.

1)
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Magnum-vermogenschakelaars zijn beschikbaar van 800 A tot 6300 A.
Vraag voor uitgebreide informatie de Magnum-brochure aan.

Close-up van Magnum-vermogenschakelaar in Capitole 40voedingspaneel.

Afgaande uittrekbare velden
De apparatuur wordt ondergebracht op een lade.
Deze is voorzien van scheidingscontactpennen voor
aansluiting op de corresponderende schaarcontacten
aan rail- en kabelzijde. De fasescheiding van de
distributierails is ook bij de contactpennen doorgevoerd,
waardoor de mogelijkheid van fase-fase-, fase-nul- of
fase-aarde-fouten is uitgesloten. Elke lade is voorzien
van een aantal bedieningsbeveiligingen:
• Een deurvergrendeling die voorkomt dat de deur kan
worden geopend in de IN-stand van de schakelaar.
• Een vergrendeling tegen het inschuiven of uittrekken
van de lade in de IN-stand van de schakelaar.
• Een blokkeerinrichting om het abrupt uittrekken en
mogelijk laten vallen van de lade tegen te gaan.

Vooraanzicht motorstarterlade met veiligheid/lastscheider op
één lijn (modulehoogte 125 mm).

Een knevel aan de voorzijde voorziet in een gelijkmatige
inschuif- en uittrekbeweging en zorgt bovendien voor
een goede eindaanslag.
Smeltpatronen (indien toegepast) kunnen alleen worden
vervangen als de lade geheel uit het paneel is
verwijderd. Voor lokale signalering en bediening is elke
lade aan de voorzijde voorzien van een tableau met
maximaal acht bedienings- en signaleringsfuncties.
Een 20-polig hulpscheidingscontactblok is aangebracht
om besturing en signalering op afstand tot stand te
brengen.
Op verzoek kunnen de laden worden uitgerust met een
4-polige stekerverbinding naar de verticale hulprails.

Achteraanzicht motorstarterlade (modulehoogte 125 mm).

Vooraanzicht motorstarterlade met veiligheid/lastscheider
(modulehoogte 125 mm).

Capitole 40-paneel met gedeeltelijk uitgetrokken motorstarterlade.
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Testen van secundaire circuits

32-ladensysteem

De secundaire circuits van uittrekbare velden kunnen bij
onderbroken hoofdstroomkring worden getest. Hiervoor
staan de volgende mogelijkheden ter beschikking:
• Het uitnemen van de hoofdscheidingscontacten aan de
kabelzijde.
• Een uitgetrokken teststand, waarbij de hulpscheidingscontacten gesloten zijn.
• Een testeenheid voor het testen van uittrekbare motor/voedingsvelden buiten het Motor Control Centre.

Voor kleinere stroomwaarden kan een optimale
vulfactor worden verkregen door de toepassing van het
32-ladensysteem met een gereduceerde
modulehoogte van 62,5 mm.
De motorstarter met gereduceerde hoogte kan worden
gecombineerd met velden van normale hoogte in
hetzelfde paneel. Hij maakt gebruik van dezelfde
schaarcontactsets als de velden van normale hoogte.

Motorstarter met voorziening voor elektrisch testen.

Starter met gereduceerde hoogte voor maximaal 32 starters in
één paneel (modulehoogte 62,5 mm).

Testeenheid voor het testen van uittrekbare motor-/voedingsvelden buiten het MCC.

Gecombineerd gebruik van laden met normale hoogte en met
gereduceerde hoogte in hetzelfde paneel.

Aanpassingsmogelijkheden onder
bedrijfsomstandigheden
Procesmodificaties, zoals bijvoorbeeld uprating van het
motorvermogen, kunnen ter plaatse wijziging van het
motorstartercircuit en dientengevolge vergroting van
het motorstartercompartiment tot gevolg hebben.
Dankzij het Capitole 40-systeem is het mogelijk aan
deze eis te voldoen.
Bij panelen die over de gehele hoogte zijn voorzien van
railkokerschotten met houders voor schaarcontactsets,
kunnen de compartimentgroottes worden aangepast
zonder dat het railsysteem spanningsvrij behoeft te
worden gemaakt. Snelle uitwisseling is mogelijk door
de compartimentscheidingsplaat (aan de voorzijde
bevestigd met twee bouten) los te nemen en deze op
de gewenste hoogte aan te brengen.
Het ter plaatse en zonder bedrijfsonderbreking opdelen
van het compartiment in twee naast elkaar liggende
velden is eveneens mogelijk. Er wordt dan gebruik
wordt gemaakt van de eerder omschreven
contactadapter.
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Het wijzigen van compartimentgroottes van uittrekbare afgaande velden
kan zonder bedrijfsonderbreking veilig plaatsvinden.

Kabelaansluiting
Bij voedingsvelden voor nominale stromen groter dan
1000 A (of afgaande velden > 630 A) maakt de ruimte
voor kabelaansluiting deel uit van de apparatuurruimte.
De hoofdstroomkabel wordt dan rechtstreeks op de
schakelaar of op de afgaande combinatie aangesloten.
Voor het aansluiten van meerdere parallelle kabels is een
kabelaansluitset beschikbaar.

Kabelinvoercompartiment

Aardrails

Kabelinvoercompartiment. Links: kabelinvoer door afschermplaten.
Rechts: kabelondersteuning door middel van op strips gemonteerde klemmen.

Kabelinvoer boven
Om kabelinvoer van bovenaf mogelijk te maken, moet
er aan een paneel met vooraansluiting een extra kast
van 175 mm diep worden toegevoegd.
Vooraansluiting

Capitole 40-installaties zijn voorzien van een horizontale
aardrail, 25 x 10 mm, in het hoofdrailcompartiment.
Verticale aftakkingen van deze aardrail, met een
doorsnede van 30 x 8 mm, zijn ondergebracht in de
voedings- en eindpanelen; aardrails van 20 x 4 mm in
alle andere panelen.

Achteraansluiting
*) 300 mm voor
panelen met
montagerail.

Min. 200*

2300

Min. 200*

Het aansluiten van kabels op reservevelden kan veilig en zonder bedrijfsonderbreking plaatsvinden.

175

450

225

Max. 330

2300

Indien meerdere velden voor vooraansluiting in één
paneel worden ingebouwd, is aan de rechterzijde, over
de gehele hoogte van de apparatuurruimte, een afzonderlijke kabelinvoerruimte met afsluitbare deur aangebracht.
Op de zijwand zijn strippen aangebracht, waarop kabelklemmen of wartels kunnen worden vastgezet. Het
aansluiten van uittrekbare velden in de apparatuurruimte
vindt plaats zonder kabelschoenen. De kabelklemmen
bevinden zich, tezamen met de kabelzijdige schaarcontactsets, in een omhulling van isolatiemateriaal. Het
kabelinvoercompartiment is met afschermplaten ten
opzichte van de apparatuurcompartimenten afgeschermd
met een beschermingsgraad van IP3X. Het standaardkabelinvoercompartiment heeft een breedte van 250 mm
(optionele breedtes 375 en 500 mm). Het compartiment
is voorzien van een ongeboorde uitneembare bodemplaat. In elk kabelinvoercompartiment is over de gehele
hoogte een aardrail aangebracht die eveneens met de
horizontale aardrail in het hoofdrailsysteem is verbonden.

300

450

Min. 60
Min. 60

Max. 630
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Panelen met gereduceerde hoogte.

Toepassingsgebieden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Petro)chemische industrie.
Raffinaderijen
Gas- en oliewinning (on- en offshore)
Staalfabrieken
Waterwinning en -zuivering
Voedselindustrie
Suikerfabrieken
Papierfabrieken
Centrales
Cementfabrieken
Verplaatsbare onderstations
Aan boord van schepen

Lloyd's goedkeuring voor scheepsgebruik
Met een gering aantal extra voorzieningen voldoet de
standaarduitvoering van Capitole 40 aan de eisen van
Lloyd's Register of Shipping voor toepassing aan boord
van schepen en booreilanden.
Lloyd's goedkeuring werd verleend na de vereiste tests
met betrekking tot tril- en schokbestendigheid,
beschermingsgraden, etc.
Het Lloyd's goedkeuringscertificaat is op aanvraag
beschikbaar.

Gereedschapsset.
16

Shutters.

Rug-aan-rug-opstelling met doorverbinding
van het hoofdrailsysteem.

Opties
• Met epoxypoedercoating geïsoleerde hoofdrails.
• Railsectie-afscherming (IP40).
• Geïsoleerde verbindingsrails tussen voedings- of koppelschakelaar
en hoofdrails.
• Scheiding en afscherming van kabel- en railzijdige aansluitcontacten
van voedingsschakelaars.
• Automatische netomschakelinrichting: Otonet. PLC-gebaseerd
systeem met optionele synchronisatiecontrolefuncties voor
gesynchroniseerde omschakeling.
• Geïntegreerde elektronische aanzetapparatuur en frequentieomzetters.
• Geïntegreerde apparatuur voor cos phi-compensatie.
• Hoekpanelen voor installaties met inspringende hoeken.
• Doorverbinding van hoofdrailsysteem bij rug-aan-rugopstelling;
ruimte tussen de installatiedelen 120 mm.
• Panelen met gereduceerde hoogte voor toepassing in verplaatsbare
onderstations, op booreilanden en aan boord van schepen.
• Speciale vergrendelingen, o.a. tegen het onderling uitwisselen van
laden met verschillende functies.
• Anti-condensatie-verwarmingsbekabeling.
• Afzonderlijk fundatieframe (hoogte 100 mm).
• Achteraansluiting.
• Scheidingsvormen: bouwvorm 4a type 3, bouwvorm 4b type 6 of
bouwvorm 4b type 7.
• Shutters.
• Motorstarters met veiligheid/lastscheider-combinatieschakelaars.
• BS-zekeringen.
• Gereedschapsset.

Volledige afscherming van hoofdrailsecties.

Volledig geïsoleerd hoofdrailsysteem.

Installatie in hoekopstelling (d.m.v. hoekpaneel).

Vorm 4b type 7.

Vorm 4b type 7.

Automatische netomschakelinrichting, Otonet.
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Geïntegreerd Clink-motormanagementsysteem
Clink is een automatiseringssysteem met afzonderlijke
regeleenheden voor elk motor- en voedingscircuit in
een Capitole 40-schakelpaneel. Alle eenheden
beschikken over uitgebreide beveiligings-, bewakingsen besturingsfuncties. Bovendien is er seriële datacommunicatie mogelijk tussen het Motor Control
Centre en andere systemen, bijv. DCS, SCADA, door
middel van diverse protocollen zoals Modbus,
Profibus, Control Net, Data Highway Plus, etc.
Eatons geïntegreerde Clink-systeem verschaft de
leiding van centrales uitgebreide gegevens en
mogelijkheden om de prestaties, het rendement en
de productiviteit van de centrale verder te vergroten.
Sinds 1993 heeft het Clink-systeem, dat met succes
wordt toegepast in Eatons Capitole 40 Motor Control
Centre, overal ter wereld zijn waarde bewezen door
de hoge waardering van klanten in Europa, het
Midden-Oosten, het Verre Oosten en Zuid-Amerika.

Redundantie
Als gevolg van de toenemende veiligheidseisen en de
behoefte aan een grotere betrouwbaarheid en beschikbaarheid van systemen, is Clink nu niet alleen beschikbaar als enkel uitgevoerd systeemontwerp, maar ook
met een redundante communicatieverbinding.
Voor interne communicatie wordt de open communicatiestandaard DeviceNet gebruikt. Deze standaard
biedt het voordeel dat ook frequentieregelaars,
automatische omschakelinrichtingen en andere
apparaten die DeviceNet ondersteunen eenvoudig
kunnen worden geïmplementeerd en geconfigureerd
via één en hetzelfde netwerk.

Clink II in Capitole 40 biedt de volgende voordelen:
• Minder uitvaltijd: Clink II is een betrouwbaar
systeem met een korte gemiddelde tijd om een
storing te verhelpen en een lange gemiddelde tijd
tussen storingen, en biedt bovenal een uitermate
betrouwbare motorbeveiliging.
• Lagere kosten dan bij conventionele MCC's:
de toepassing van een intelligent MCC maakt
besturingsbedrading, DCS-ingangen en -uitgangen
en tussengeplaatste relaispanelen overbodig.
• Kortere ontwerpduur: de ingenieur kan
gebruikmaken van typeschema's en
typeconfiguraties.
• Testen en in bedrijf stellen gaan veel eenvoudiger:
de ingenieurs hebben minder tijd nodig voor
FAT-tests, SAT-tests en inbedrijfstelling ter plaatse;
Clink II maakt het opsporen en verhelpen van
storingen eenvoudig.
• Standaard zijn er vele functies beschikbaar:
mocht u een functie ooit nodig hebben, dan is deze
al aanwezig (bijv. kW of kWh).
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Detail van een Capitole 40-paneel met geïntegreerd Clink-systeem.
Rechts (gemonteerd in het kabelinvoercompartiment) enkele van de in een
gemeenschappelijke cassette gemonteerde Starter Control Units die de
beveiligings-, bedienings- en bewakingsfuncties voor de op de individuele
motorstarters aangesloten motoren vervullen.

• Uitgebreide gegevens voor uw procesautomatiserings- of onderhoudssystemen:
alle relevante gegevens zijn beschikbaar.
• Geavanceerde autorisatie: in plaats van
schroevendraaiers hebt u wachtwoorden nodig om
beveiligingsinstellingen te kunnen wijzigen.
• Beproefde technologie: Clink wordt reeds sinds
1993 gebruikt, er zijn wereldwijd vele systemen
operationeel.
Vraag voor gedetailleerde informatie de volgende brochure aan:
Clink II, Integrated Motor Control System, formuliernr. 1993 155.

Technische gegevens
Capitole 40
Elektrotechnische gegevens
Nominale bedrijfsspanning

690 V

Nominale frequentie

50/60 Hz

Hoofdrailsysteem
Nominale isolatiespanning

1000 V

Nominale stoothoudspanning

12 kV

Nominale stroom

6300 A

Nominale korte-duurstroom

100 kA 1 s

Nominale grensstroompiek

220 kA

Verticaal distributierailsysteem
Nominale isolatiespanning

1000 V

Nominale stoothoudspanning

12 kV

Nominale stroom

1420 A

Nominale korte-duurstroom

80 kA 1 s

Nominale grensstroompiek

176 kA

Omhulling
Beschermingsgraad

IP41 (IP54 op verzoek)

Scheidingsvorm

Bouwvorm 4a types 2 en 3, bouwvorm 4b types 6 en 7

Kabelinvoer

Boven en/of onder

Bediening

Voor of achter

Standaardkleur

RAL 7035

Normen
IEC 60439-1, NEN 60439-1 en BSEN 60439-1
Certificeringen
KEMA-Keur, Lloyd's Register of shipping

Afmetingen (mm)

Achteraansluiting

50

2300

2000 = 32 velden van 62,5 mm of 16 velden van 125 mm

250

Capitole 40-installaties
kunnen tegen de wand,
rug-aan-rug, of vrijstaand
worden opgesteld. Indien
gewenst kunnen de
installaties op een 100
mm hoog fundatieframe
worden geplaatst.
Speciale hoekpanelen
zijn beschikbaar voor
opstelling van installaties
met inspringende hoek.
Voor montage in bijv.
verplaatsbare onderstations zijn panelen met
gereduceerde hoogte
beschikbaar.

250*
750

300
450**

500

450
750

*) Er zijn leidingkanalen van 375
en van 500 mm beschikbaar.
**) Extra diepte (175 mm) bij invoer
boven.
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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.

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.
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