Xiria
24 kV Ring Main Unit
Product Focus

• Bezpieczna
i niezawodna
• Bezkonserwacyjna
• Bezpieczne widoczne
uziemienie oraz
wskazanie położenia
• Przyjazna dla
środowiska naturalnego
• Małe gabaryty
• Przygotowana do
automatyzacji
• Technologia próżniowa
Izolacja powietrzna

Eaton Electric B.V.
Firma Eaton Electric Inc. jest globalnym
liderem w dziedzinie produktów i usług
związanych ze sterowaniem elektrycznym,
rozdziałem mocy oraz automatyką
produkcji. Dzięki zaawansowanym
technikom rozwoju produktu, światowej
klasy metodom produkcji oraz globalnej
sieci usług i pomocy technicznej, Eaton
Electric dostarcza rozwiązania
dostosowane do klienta, oferowane pod
markami Cutler-Hammer®, Moeller®,
Durant®, Heinemann®, Holec® i MEM®,
które spełniają ciągle zmieniające się
potrzeby rynku przemysłowego,

: pewna alternatywa
Xiria jest nowej generacji rozdzielnicą pierścieniową
firmy Eaton Holec. Urządzenia te odznaczają się
wysokim stopniem niezawodności, z przeznaczeniem do
stosowania w sieciach o napięciu do 24 kV. Xiria jest
rozwiązaniem kompaktowym. Dostarczana jest w
jednostkach dwu-, trzy-, cztero- i pięcio-polowych.
Wszystkie elementy obwodu pierwotnego jak również
napędy umieszczone są w szczelnej obudowie
chroniącej urządzenie przed wpływem warunków
zewnętrznych. W rozdzielnicy typu Xiria stosujemy dwa
podstawowe typy pól:
• Pole liniowe z rozłącznikiem próżniowym.
• Pole transformatorowe z wyłącznikiem próżniowym i
zabezpieczeniem autonomicznym.
Te dwa typy pól mogą być dowolnie zestawiane w
każdej rozdzielnicy Xiria.

użytkowego, komercyjnego,
mieszkaniowego oraz OEM. Więcej
informacji o firmie można uzyskać na
stronie www.eatonelectric.com.

Eaton Corporation jest globalnym producentem na skalę
przemysłową szerokiej gamy produktów oraz liderem w
dziedzinie systemów hydraulicznych, urządzeń rozdziału,
jakości i sterowania, kontroli powietrza i zużycia paliwa w
technice samochodowej oraz inteligentnych zespołów
napędowych gwarantujących oszczędność paliwa i
bezpieczeństwo w samochodach ciężarowych. W 2009
roku wartość sprzedaży produktów i usług firmy
osiągnęła poziom 11,9 miliarda $. Przedsiębiorstwo
zatrudnia 70.000 pracowników i sprzedaje swoje
produkty w ponad 150 krajach. Więcej informacji o firmie
można uzyskać na stronie www.eaton.com.

Xiria jest szczególnie zaawansowanym i nowoczesnym
systemem. Już w fazie projektowej zdecydowano się na
zabezpieczenie systemu poprzez wyłącznik w połączeniu
z elektronicznym przekaźnikiem. Takie podejście
stworzyło nowoczesną, bezpieczną i elastyczną
alternatywę w porównaniu z tradycyjnym
zabezpieczeniem za pomocą bezpieczników. Dzięki
temu Xiria znajduje zastosowanie
w zautomatyzowanych sieciach
rozdzielczych. Wymienione powyżej
właściwości sprawiają, że Xiria jest
łatwym do zastosowania
rozwiązaniem, które elastycznie
reaguje na zmieniające się
wymagania w sektorze dystrybucji
energii elektrycznej – obecne
i przyszłe.

Xiria - Bezkonserwacyjna
W systemie Xiria wszystkie elementy przewodzące oraz
napędy umieszczone są w szczelnie zamkniętej obudowie.
Dzięki temu wykluczono całkowicie działanie pyłu, wilgoci
i innych czynników zewnętrznych na funkcjonowanie
urządzenia. Mechanizm napędowy łączników składa się z minimalnej liczby
elementów a skonstruowany został tak, aby niezawodnie funkcjonował po
długich okresach przestoju. Poprawna praca napędów nie wymaga stosowania
smarów co również wpływa na bezpieczeństwo obsługi. Fakt, że system Xiria
nie wymaga konserwacji przynosi znaczne oszczędności kosztów związanych
z kontrolą i konserwacją, bez naruszania niezawodnego funkcjonowania sieci
dystrybucyjnych. Na wymagającym rynku dostaw energii elektrycznej
oszczędność kosztów to duży atut.

Szczelna obudowa.

Xiria - bezpieczeństwo obsługi
Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo obsługi firma Eaton Holec
uważa, że niczego nie należy pozostawiać przypadkowi.
Podczas obsługi systemu rozdzielczego Xiria bardzo ważne
jest aby obsługa w jednoznaczny sposób wiedziała w jakim
położeniu znajdują się łączniki. Dlatego system Xiria ma widoczną przerwę
izolacyjną w formie wziernika w panelu operatorskim, który umożliwia
bezpośrednią obserwację przerwy izolacyjnej pomiędzy odłącznikiem
a systemem szyn zbiorczych. Urządzenie ma również widoczne położenie
uziemienia. System rozdzielczy Xiria jest systemem szczelnie zamkniętym
w obudowie metalowej a elementy pierwotne systemu posiadają
jednofazową izolację. Dzięki temu do minimum zredukowano występowanie
zwarć wewnętrznych, co z kolei podnosi poziom bezpieczeństwa
i niezawodności. Łukoochronna obudowa, przetestowana w Instytucie KEMA,
jest dodatkową gwarancją bezpieczeństwa.

Pozycja pracy.
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Przyłącze kablowe

Pozycja uziemienia.

Rozwój w sektorze dystrybucji energii elektrycznej
W naszym nowoczesnym społeczeństwie trudno sobie
wyobrazić życie bez energii elektrycznej. Z dnia na dzień
zwiększa się waga niezawodnej i stałej dostawy energii
elektrycznej. Dlatego też bezpieczeństwo obsługi oraz
niezawodność operacyjna odgrywają bardzo ważną rolę.
Jako rezultat liberalizacji rynku energii, energia
elektryczna staje się produktem handlowym w pełni
tego słowa znaczeniu. Dlatego przy obecnym rozwoju
sieci dystrybucyjnej coraz większą uwagę zwraca się na
całkowite koszty eksploatacji sieci. Odpowiedzią firmy
Eaton Holec na te wysokie wymagania jest system
rozdzielczy Xiria.

Xiria - małe gabaryty
Xiria jest jedną z najmniejszych rozdzielnic pierścieniowych
w swoim rodzaju. Małe wymiary to bezpośredni rezultat
technologii zastosowanych przez firmę Eaton Holec,
a mianowicie wysterowanie pola elektrycznego, izolacja stała
i kompaktowe komory próżniowe. Małe rozmiary oznaczają oszczędności przy
budowie nowych oraz przebudowie istniejących stacji transformatorowych,
ponieważ urządzenie zajmuje minimalną powierzchnię.
Urządzenie kompaktowe.

Xiria - przygotowana do automatyzacji
Xiria jest w pełni przygotowana do pracy w całkowicie
zautomatyzowanych sieciach. Urządzenie można wyposażyć
w dodatkowe oprzyrządowanie w zależności od pożądanego
stopnia sygnalizacji i obsługi na odległość. Dodatkowe
oprzyrządowanie jest dostępne w postaci modułów opracowanych pod kątem
zastosowań w przyszłości lub szybkiej i prostej rekonstrukcji istniejącego
systemu. Tym samym Xiria nawiązuje do przyszłych tendencji w dziedzinie
automatyzacji. System jest elastyczny i pozwala na zdalne sterowanie pracą
urządzenia, odczytywanie danych i komunikację.
Łatwy do nastawienia elektroniczny
przekaźnik zabezpieczający.

Xiria - przyjazna dla środowiska naturalnego
Konstrukcja systemu Xiria składa się wyłącznie z materiałów
przyjaznych dla środowiska naturalnego. Do izolacji
wykorzystano czyste, suche powietrze, a jako medium
gaszące zastosowano próżnię. Tym samym Xiria nawiązuje
do aspektu źródeł odnawialnych w sektorze dystrybucji energii. Po zakończeniu
użytkowania rozdzielnicę w prosty sposób można zdemontować, ponieważ
wykorzystane materiały są wyraźnie rozpoznawalne i nadają się do ponownego
zastosowania. Ułatwia to w znacznym stopniu proces recyklingu i eliminuje
opłaty należne po wycofaniu urządzenia z użytku.

Prosty sposób znakowania dla potrzeb
recyklingu.

System Xiria znajduje zastosowanie w kompaktowych stacjach transformatorowych zarówno
w sektorze dystrybucji energii elektrycznej jak
również w budynkach użyteczności publicznej
oraz w zakładach przemysłowych. Rozdzielnica ta
jest również zaprojektowana jako jednostka dla
zasilania elektrowni wiatrowych.

Więcej uwagi zwraca się również na okres użytkowania
urządzeń oraz aspekty ekologiczne. Eaton Holec przyjął
te przesłanki jako punkt wyjściowy do stworzenia
nowej generacji rozdzielnic pierścieniowych.
W oparciu o powyższe rozważania Eaton Holec
wprowadził na rynek nowy system rozdzielczy Xiria,
który spełnia obecne i przyszłe wymogi sektora
dystrybucji energii elektrycznej.

Wymiary (mm)

1305 mm

760 mm
2 pola
350 kg

1110 mm
3 pola
430 kg

1460 mm
4 pola
550 kg

1810 mm
5 pól
660 kg

600 mm

Dane techniczne
Xiria
Dane ogólne
Napięcie znamionowe

kV

3,6

7,2

12

17,5

24

Napięcie probiercze udarowe

kV

40

60

75/95

95

125

Napięcie probiercze 1 min 50 Hz

kV

10

20

28

38

50

Częstotliwość znamionowa

Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Znamionowy prąd zwarciowy

kA-s

20-1

20-1

20-1

16-1

16-1

Prąd znamionowy

A

630

630

630

630

630

Znamionowy prąd zwarciowy

kA-s

20-3

20-3

20-3

16-3

16-3

Znamionowy prąd zwarciowy załączalny

kA

50

50

50

40

40

Prąd znamionowy

A

200/500

200/500

200/500

200/500

200/500

Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny

kA
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kA

50

50
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Znamionowy prąd zwarciowy
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Prąd znamionowy

A
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630

630
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630

Znamionowy prąd wyłączalny przy cos phi=0,7

A

630

630

630

630

630

Znamionowy prąd zwarciowy załączalny

kA

50

50

50

40

40

Znamionowy prąd zwarciowy

kA-s

20-3

20-3

20-3

16-3

16-3

System szyn zbiorczych

Wyłącznik

Rozłącznik

System Xiria spełnia wymagania następujących norm
IEC 62271-1

Wymagania ogólne

IEC 62271-200

Rozdzielnice w obudowie metalowej

IEC 62271-304

Trudne warunki klimatyczne

IEC 62271-100

Wyłączniki (M1/E2)

IEC 60265-1

Łączniki (M1/E3)

IEC 62271-102

Odłączniki i uziemniki (M0)

IEC 62271-102

Uziemianie poprzez komorę próżniową (E2)

IEC 60529

Stopnie ochrony

IEC 60044-1

Przekłądniki prądowe

EN 50181

Przyłącza kablowe stożkowe

Klasyfikacja zgodnie z IEC 62271-200
Utrata ciągłości pracy

LSC2B

Klasa przedziałów

PM

Odporność na łuk wewnętrzny

IAC AFL 20/16 kA-1 s

Firma Eaton Electric Inc. jest globalnym liderem w dziedzinie produktów i usług związanych ze
sterowaniem elektrycznym, rozdziałem mocy oraz automatyką produkcji. Dzięki zaawansowanym
technikom rozwoju produktu, światowej klasy metodom produkcji oraz globalnej sieci usług i pomocy
technicznej, Eaton Electric dostarcza rozwiązania dostosowane do klienta, oferowane pod markami
Cutler-Hammer®, Moeller®, Durant®, Heinemann®, Holec® i MEM®, które spełniają ciągle zmieniające
się potrzeby rynku przemysłowego, użytkowego, komercyjnego, mieszkaniowego oraz OEM. Więcej
informacji o firmie można uzyskać na stronie www.eatonelectric.com.
Eaton Corporation jest globalnym producentem na skalę przemysłową szerokiej gamy produktów oraz
liderem w dziedzinie systemów hydraulicznych, urządzeń rozdziału, jakości i sterowania, kontroli
powietrza i zużycia paliwa w technice samochodowej oraz inteligentnych zespołów napędowych
gwarantujących oszczędność paliwa i bezpieczeństwo w samochodach ciężarowych. W 2009 roku wartość
pracowników i sprzedaje swoje produkty w ponad 150 krajach. Więcej informacji o firmie można uzyskać
na stronie www.eaton.com.

Systemy rozdzielcze SN oferowane przez firmę Eaton Holec
przeznaczone dla branży energetycznej
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Eaton Electric Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 30
80-299 Gdańsk, Polska
Tel. : (0-58) 554 79 00
Fax: (0-58) 554 79 09
www.moeller.pl
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Ze względu na prowadzenie ciągłych prac badawczo-rozwojowych firma Eaton Holec zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w konstrukcji i specyfikacji produktów bez uprzedniego powiadomienia.

sprzedaży produktów i usług firmy osiągnęła poziom 11,9 miliarda $. Przedsiębiorstwo zatrudnia 70.000

Internet: www.moeller.pl

Biura:

Przedtsawiciele handlowi

Eaton Electric Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 30
tel.: (0-58) 554 79 00, 10
fax: (0-58) 554 79 09, 19
e-mail: pl-gdansk@eaton.com

Białystok
694 430 995
Lublin
694 430 996
694 430 969

Biuro Katowice
40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 188b
tel.: (0-32) 258 02 90
fax: (0-32) 258 01 98
e-mail: pl-katowice@eaton.com

Łódź
694 430 955
694 430 979

Biuro Poznań
60-171 Poznań, ul. Żmigrodzka 41/49
tel. (0-61) 863 83 55
tel./fax (0-61) 867 75 44
e-mail: pl-poznan@eaton.com

Rzeszów
694 428 517

Biuro Warszawa
02-146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 45a
tel. (0-22) 320 50 50
fax (0-22) 320 50 51
e-mail: pl-warszawa@eaton.com

Kraków
694 428 503

Szczecin
694 428 518
694 430 927
Toruń
694 430 933
Wrocław
694 430 941
694 430 944

2010 by Eaton Electric
Ponieważ nasze produkty są stale
udoskonalane, zastrzegamy sobie
prawo do wprowadzenia zmian
w wyglądzie i danych technicznych
bez wcześniejszego uprzedzenia.
Dane zawarte w niniejszej publikacji
służą jedynie celom informacyjnym
i nie mogą być podstawą roszczeń
prawnych.

