Geautomatiseerde, luchtgeïsoleerde Xiria ringkabelstations met RTU
IEC-middenspanningsschakelsysteem t/m 24 kV voor Smart Grid-toepassingen

Het beheren van intelligente netten
door middel van innovatieve,
geautomatiseerde ringkabelstations

Geautomatiseerde Xiria
met Remote Terminal Unit (RTU)
Volledig gesloten, onderhoudsvrije, luchtgeïsoleerde en compacte
ringkabelstations met vaste vacuümonderbrekers

Intelligente oplossingen voor ringkabelstations
Door veranderingen in
elektriciteitsdistributienetten wordt een optimaal
beheer van middenspanningsnetten steeds
belangrijker.
Dat betekent dat de kwaliteit
en betrouwbaarheid van de
stroomvoorziening moeten
worden verbeterd en dat
daarvoor rendabele langetermijninvesteringen
noodzakelijk zijn. Dit alles
vraagt om een eenvoudige

automatiseringsoplossing
voor stations om gegevensuitwisseling mogelijk te maken.
Elektriciteitsbedrijven zoeken
tegenwoordig naar geautomatiseerde middenspanningsoplossingen, omdat ze aan
twee hoofddoelstellingen
moeten voldoen:
• Verbetering van standaard
IEEE-betrouwbaarheidsindexen: SAIDI en SAIFI
• Overzicht van bedrijfsparameters van het
elektriciteitsnet

Betere operationele beschikbaarheid voor ringkabelstations
Elektriciteitsbedrijven spannen
zich in om het probleem van
stroomuitval in het net op te
lossen. Hiervoor maken ze
gebruik van de betrouwbaarheidsindexen van IEEE (Institute
of Electrical & Electronics
Engineers). Dit betreft de
volgende indexen:
• System Average
Interruption Frequency
Index (SAIFI)
SAIFI is het gemiddelde
aantal significante onderbrekingen per klant
gedurende het jaar. Dit is
de verhouding tussen het
aantal onderbrekingen per
jaar en het aantal klanten.

• System Average
Interruption Duration
Index (SAIDI)
SAIDI is de gemiddelde
onderbrekingsduur per klant
gedurende het jaar. Dit is de
verhouding tussen de duur
van (significante) onderbrekingen op jaarbasis en het
aantal klanten. Als de duur in
minuten wordt opgegeven,
wordt SAIDI in minuten per
klant aangegeven.

Anderzijds moeten de
elektriciteitsbedrijven in verband
met het huidige en toekomstige
onderhoud van stations goed
inzicht hebben in de bedrijfsparameters van het net, bijv.
bewaking van spanning,
stroom, arbeidsfactor cos phi
en andere relevante parameters
zoals de temperatuur.

Formules voor operationele beschikbaarheid
SAIFI = totaal aantal significante onderbrekingen per jaar /
totaal aantal klanten
SAIDI = totale duur van significante onderbrekingen per jaar /
totaal aantal klanten
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Toepassing van Remote Terminal Units in Xiria
uitvaltijd op drie manieren
worden beperkt:

De ringkabelstations zijn
geautomatiseerd met
Remote Terminal Units
(RTU's) om de duur van een
stroomuitval te beperken.

• Klanten hoeven een
stroomuitval niet langer
telefonisch te melden
• Servicemonteurs hoeven niet
naar het transformatorstation
te rijden

Eaton heeft deze Remote
Terminal Unit speciaal
ontwikkeld voor toepassing in
Xiria ringkabelstations voor het
middenspanningsnet.

• Er kan efficiënter een
diagnose worden gesteld
Door meting en besturing aan
middenspanningszijde (MS) en
transformatorzijde van een
ringkabelstations worden de
duur en de kans op uitval
beperkt. Bij meer geavanceerde
toepassingen met storingsindicatoren en besturingsalgoritmen kan uitval binnen
enkele seconden nadat deze is
opgetreden, worden verholpen.
Nadat er een afwijkende situatie
is geconstateerd, legt het
ringkabelstation automatisch
contact met de controle-

Met RTU's kunnen elektriciteitsbedrijven de duur van een
stroomuitval beperken.
Door toepassing van een
geautomatiseerde Xiria kan de

Eaton heeft een nieuwe Remote
Terminal Unit ontwikkeld om
een geautomatiseerde oplossing
in combinatie met Xiria ringkabelstations te bieden.
De Remote Terminal Unit zorgt
voor het verzamelen,
verwerken, bewaren en
verzenden van informatie.

Met een RTU kunnen ook
stroom- en spanningsmetingen
aan de laagspanningszijde (LS)
van het ringkabelstations
worden uitgevoerd. Door deze
waarden te vergelijken met de
informatie van intelligente
meetapparatuur, kunnen

Functionaliteit met de RTU
• Aansturing en statusbewaking van max. 5 velden

afwijkingen die duiden op een
storing of het illegaal aftappen
van stroom, gemakkelijk worden
gedetecteerd.

centrum. Daar wordt de informatie op een SCADA-systeem
getoond en kan actie worden
ondernomen om problemen op
te lossen of te voorkomen.

Ringkabelstation

MS

Transformator

LS

• Alarmering, event recording en datalogging
• Programmeerbare logica volgens IEC 61131-3

Voeding

RTU

Modem

Batterijen

Smart Platform

GPS-tijdsynchr.

• Communicatie (ethernet en draadloos)
• Voldoet aan de norm IEC 61850
SCADA

• Webinterface (statusoverzicht)

Bedieningscentrale

Geautomatiseerde Xiria-uitvoeringen
Bij gebruik van de Eaton-RTU zijn verschillende toepassingen
mogelijk. De twee belangrijkste configuratietypes zijn:
• Volledig geautomatiseerde
uitvoering
(Xiria FA-uitvoering)

• Semi-geautomatiseerde
uitvoering
(Xiria SA-uitvoering)
n

Beveiliging

n

Beveiliging

n

Afstandsbediening

n

Afstandsbediening
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Communicatie (IEC 61850,
IEC 60870-5-104, Modbus
RTU master en slave, etc.)

n

Meting (spanning, stroom,
richting)

n

Communicatie (IEC 61850,
IEC 60870-5-104, Modbus
RTU master en slave, etc.)

Xiria
I/O

230 V

COMM

Voeding
RTU Modem

Xiria met RTU

12 kV

24 kV

Toegekende spanning
Stoothoudspanning
Houdspanning van netfrequentie
Toegekende frequentie
Toegekende interne boogvastheid

12 kV
75 / 95 kV
28 kV
50/60 Hz
20 kA - 1 s

24 kV
125 kV
50 kV
50/60 Hz
16 kA - 1 s

Railsysteem
Toegekende belastingsstroom
Toegekende korte-duurstroom
Toegekende grensstroompiek

630 A
20 kA - 3 s
50 kA

630 A
16 kA - 3 s
40 kA

200/500 A
20 kA

200/500 A
16 kA

50 kA
20 kA - 3 s

40 kA
16 kA - 3 s

630 A

630 A

630 A

630 A

50 kA
20 kA - 3 s

40 kA
16 kA - 3 s

Vermogenschakelaar
Toegekende belastingsstroom
Toegekende uitschakelstroom
Toegekende inschakelstroom
bij kortsluiting
Toegekende korte-duurstroom
Lastschakelaar
Toegekende belastingsstroom
Toegekende uitschakelstroom
bij cos phi 0,7
Toegekende inschakelstroom
bij kortsluiting
Toegekende korte-duurstroom

Batterijen
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Eaton stelt alles in het werk
om ervoor te zorgen dat
betrouwbare, doelmatige en
veilige energie beschikbaar is
waar en wanneer nodig. Dankzij
de uitgebreide kennis van Eaton
op het gebied van energiemanagement in uiteenlopende
toepassingen kunnen onze
experts geïntegreerde maatoplossingen bieden, waarmee
klanten missie kritische
problemen het hoofd kunnen
bieden.

Wij richten ons op het bieden
van de beste oplossing voor
elke toepassing. Klanten vragen
echter meer dan innovatieve
producten. Zij doen een beroep
op Eaton voor toewijding in
persoonlijke ondersteuning die
prioriteit geeft aan het succes
van de klant. U vindt meer
informatie op www.eaton.eu.

Eaton Industries (Netherlands) B.V.
Postbus 23
7550 AA Hengelo
Nederland
Klantencontact
Tel.: +31 (0)74 246 40 17
Fax: +31 (0)74 246 40 25
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