Xiria
24 kV Ring Main Unit

Xiria

bezstarostná alternativa

• Vysoká provozní
bezpečnost
• Bez údržby
• Bezpečné a viditelné
odpojení a uzemnění
• Ekologicky naprosto
nezávadné
• Kompaktní provedení
• Vhodné pro
automatizaci stanic
• Vakuová technologie

Vakuová technologie: bezpečná,
kompaktní a spolehlivá
Vakuová zhášedla společnosti Eaton se skládají z
keramického válce, ve kterém jsou zapouzdřeny
pevný a pohyblivý kontakt. Pohyb kontaktu ve
vakuu je zajištěn vlnovcem. Stínění obklopující
kontakty zabraňuje izolátorům, aby byly
kontaminovány parami kovů vznikajících při
přerušení proudu. Toto stínění také zajišťuje
správné rozdělení potenciálu na izolátoru.

Xiria: bezstarostná alternativa
Xiria je název nové generace rozváděčů pro
transformátorové stanice od firmy Eaton. Toto zařízení
se vyznačuje vysokou provozní spolehlivostí a je vhodné
pro použití až do 24 kV. Rozváděč Xiria je navíc velmi
kompaktní. Tyto rozváděče mohou být dodávány ve
dvou, tří, čtyř nebo pětivývodovém provedení. Primární
část zařízení, stejně tak jako mechanismus, je umístěna
v hermeticky uzavřeném prostoru, který chrání systém
před vnějšími vlivy. V programu dodávek je možný výběr
ze dvou základních vývodů:
• Vakuový odpínač pro připojení kabelů distribuční sítě.
• Vakuový vypínač pro připojení distribučních
transformátorů, nebo chráněných kabelových vývodů.
Obě provedení mohou být dodána v jakékoliv
požadované kombinaci a pořadí.

Zvláštností vakuových zhášedel společnosti
Eaton je, že se mezi kontakty vytváří velký počet
paralelních elektrických oblouků. Tento
„rozptýlený výboj“ se vyznačuje velmi nízkým
napětím oblouku a krátkým časovým průběhem
oblouku, což vede k velmi nízké energii oblouku.
Opotřebení kontaktů ve vakuovém zhášedle je
proto prakticky zanedbatelné. Vakuová zhášedla
jsou bezúdržbová a jsou certifikována na vysoký
počet (až 30 000) spínacích cyklů.

Xiria je mimořádně promyšlený a moderní systém. Při
jeho vývoji bylo vědomě zvoleno chránění pomocí vypínače v kombinaci s elektronickým relé. Tím se nabízí
moderní, bezpečná a flexibilní alternativa, která nahrazuje chránění pojistkami. Díky tomu je zařízení Xiria
navíc velmi snadno použitelné v automatizované
distribuční síti. Výše uvedené
specifické vlastnosti vytvářejí ze
zařízení Xiria snadno použitelný
systém, který lze optimálně
přizpůsobit měnícím se požadavkům
a podmínkám v distribuci elektřiny
dnes i v budoucnosti.

Provoz bez údržby
Všechny primární části a mechanismy jsou v zařízení Xiria
umístěny v hermeticky uzavřeném prostoru. Tím je vyloučen
jakýkoliv účinek vnějších vlivů, například prachu, vlhka apod.
na bezchybný provoz zařízení. Spínací mechanismus je
sestaven z minimálního počtu součástek a je specificky zaměřen na vypínání
po delší době nečinnosti tak, jak se to běžně děje v praxi. V mechanismech
navíc nejsou použita žádná maziva, což jen přispívá provozní spolehlivosti. Díky
tomu, že provoz zařízení Xiria nevyžaduje údržbu, je možná značná úspora
výdajů na tyto práce, aniž by došlo ke snížení provozní spolehlivosti vaší
distribuční sítě. A to je při dnešním liberalizovaném trhu energie příjemná
perspektiva.
Zapouzdření na celou dobu životnosti.

Bezpečnost je součástí systému
Během spínání a prací na kabelech je životně důležité mít
jednoznačné údaje o stavu zařízení. Eaton nenechává nic
náhodě, zejména, když se jedná o bezpečnost obsluhujícího
personálu. Proto je zařízení Xiria opatřeno odpojením kabelu
od přípojnic, které je viditelné prostřednictvím kontrolních okének v ovládacím
panelu. Součástí zařízení je viditelné integrované uzemnění v kombinaci s
odpínačem, nebo výkonovým vypínačem.
Zařízení Xiria je opatřeno úplně uzavřenou kovovou skříní a jednofázovou
izolací všech primárních částí. Tím je nebezpečí vzniku vnitřní poruchy
zredukováno na absolutní minimum, což přispívá k vysoké míře bezpečnosti
a provozní spolehlivosti. Kovová skříň rozváděče je odolná proti vnitřnímu
oblouku, což poskytuje zvýšenou ochranu pro obsluhující personál. Zkoušky
na vnitřní oblouk byly prováděny ve zkušebně KEMA.

Provozní stav.

1

2

3

4
5

1

Přípojnice

2

Odpojovací/uzemňovací nůž

3

Vakuový odpínač, nebo vypínač

4

Indikátor napětí

5

Připojovací místo kabelu

Uzemněny stav.

Vývoj v distribuci elekřiny
Elektrická energie je v naší moderní společnosti
nepostradatelná. S každým dnem se zvyšuje důležitost
spolehlivé a nepřetržité dodávky energie. Pro rozvodné
závody a průmysl to znamená, že nároky na distribuční
sít’ budou stále vyšší. Že přitom bezpečnost a provozní
spolehlivost hrají důležitou roli, platí jako samozřejmé.
Výsledkem liberalizace trhu energie a z toho
vyplývajících tržních mechanismů je to, že se elektrická
energie stává stále více komerčním produktem se
všemi příslušnými aspekty. Při rozvoji distribuční sítě se
důrazněji než v minulosti bere zřetel na celkové výdaje
po dobu celé životnosti sítě. Eaton se tomu
přizpůsobuje systémem Xiria, který nevyžaduje údržbu.

Kompaktní provedení
Xiria se řadí k nejmenším rozváděčům pro transformátorové
stanice. Tento vysoký stupeň kompaktnosti je přímým
výsledkem kombinace technologií použité firmou Eaton:
modelování elektrostatického pole, pevné izolace a použití
velmi kompaktních vakuovych komor. Malé rozměry poskytují přímý finanční
prospěch především při výstavbě nebo přestavbě transformátorových stanic,
protože zařízení vyžaduje jen minimální prostor pro umístění.
Kompaktní provedení.

Připraveno pro automatizované sítě
Zařízení Xiria je zcela připraveno pro nasazení v plně
automatizovaných sítích. K tomu může být rozváděč vybaven
různým volitelným příslušenstvím v závislosti na požadované
míře dálkové signalizace a dálkového ovládání. Tato
příslušenství jsou modulární, aby jejich budoucí montáž byla snadná a rychlá.
Xiria tím vychází vstříc budoucímu vývoji na poli automatizace a řízení provozu
sítí, čímž vám zajistí, že nebudete ponecháni napospas příliš specifickým
a možná zastaralým standardům pro řízení, zobrazení nebo komunikaci.
Snadno nastavitelné ochranné
elektronické relé.

Čistý a šetrný k životnímu prostředí
Pro konstrukci zařízení Xiria jsou použity výlučně ekologické
materiály: čistý vzduch jako izolace a vakuum jako spínací
medium. Zařízení lze na konci jeho životnosti snadno
demontovat, protože použité materiály jsou rozpoznatelné
a mohou být opět použity. To usnadňuje recyklaci a zamezuje zbytečným
výdajům, jako daň na ochranu životního prostředí při ‘vyřazení zařízení
z provozu‘.
Jednoznačné kódování pro recyklaci.

Zařízení Xiria mohou být použita v kompaktních
a pochozích transformátorových stanicích
distribuční sítě a ve velkoodběratelských
a průmyslových stanicích. Kromě toho jsou velmi
vhodné pro použití v decentralizované výrobě
energie, jako například ve větrných elektrárnách.

Více než kdykoliv předtím je znatelná tendence k tomu,
že dlouhá životnost a šetrnost pro životní prostředí hrají
roli při volbě rozvaděčů. Firma Eaton si tato kritéria
vzala jako východisko při vývoji této nové generace
rozvaděčů pro transformátorové stanice. To platí jak pro
výrobu, tak po celou dobu životnosti zařízení, včetně
recyklace použitých materiálů.
Se zřetelem na tyto zmíněné tendence uvedla firma
Eaton systém Xiria, který odpovídá současnému a
budoucímu vývoji na volném trhu energie.

Rozměry (mm)

1305 mm

700 mm

760 mm
2-vývodové provedení,
hmotnost: 350 kg

1110 mm
430 kg

1460 mm
550 kg

1810 mm
660 kg

600 mm

Technické údaje
Xiria
Všeobecné
Jmenovité napětí

kV

3,6

7,2

12

17,5

24

Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu

kV

40

60

75/95

95

125

Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí

kV

10

20

28

38

50

Jmenovitá frekvence

Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Odolnost proti vnitřnímu oblouku

kA-s

20-1

20-1

20-1

20-1

20-1

Jmenovitý proud

A

630

630

630

630

630

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud

kA-s

20-3

20-3

20-3

20-3

20-3

Jmenovitý dynamický výdržný proud

kA

50

50

50

50

50

Jmenovitý proud

A

200/500

200/500

200/500

200/500

200/500

Jmenovitý vypínací proud

kA

20

20

20

20

20

Jmenovitý zapínací zkratový proud

kA

50

50

50

50

50

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud

kA-s

20-3

20-3

20-3

20-3

20-3

Jmenovitý proud

A

630

630

630

630

630

Jmenovitý vypínací proud (cos phi=0,7)

A

630

630

630

630

630

Jmenovitý zapínací zkratový proud

kA

50

50

50

50

50

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud

kA-s

20-3

20-3

20-3

20-3

20-3

Systém přípojnic

Výkonový vypínač

Odpínač

Xiria splňuje následující mezinárodní normy
IEC 62271-1

Společná ustanovení pro vn spínací zařízení

IEC 62271-200

Kovově kryté rozváděče

IEC 62271-304

Třída provedení pro ztížené klimatické podmínky

IEC 62271-100

Vypínače střídavého proudu

IEC 62271-103

Spínače

IEC 62271-102

Odpojovače a uzemňovače

IEC 62271-102

Uzemnění pomocí vakuové komory (E2)

IEC 60529

Stupně krytí

IEC 61869-2

Transformátory proudu

IEC 61869-3

Transformátory napětí

EN 50181

Zásuvné typy průchodek

Klasifikace dle normy ČSN EN 62271-200
Kategorie ztráty napřerušenosti provozu

LSC2B

Třída přepážek

PM

Třída odolnosti proti vnitřnímu oblouku

IAC AFL 20 kA-1 s

Elektrotechnický sektor
společnosti Eaton je globálním
lídrem v distribuci energie a
ochraně elektrických obvodů;
ochraně pomocných záložních
zdrojů; v řízení a automatizaci;
osvětlení a bezpečnosti;
strukturálních řešeních a
zařízeních pro elektrické sítě;

řešeních pro drsná či
nebezpečná prostředí a v
inženýrských službách. Díky
svým komplexním řešením je
společnost Eaton připravena
přijmout i ty nejdůležitější výzvy
v oblasti řízení elektrické
energie.

Výrobky vysokého napětí společnosti Eaton v energetickém řetězci

Doly
Elektrárny

2 3 5 6 7 8

Námořní
aplikace
Zelená energie

6 7

1 2 5

Infrastruktura
2 3 5 6 7 8

Obchodní budovy
1 2 4 5 6 7

Hlavní
rozvodny
Těžký průmysl

5 6 7 8

6 7 8

Distribuční
rozvodny

Obchody a
kancelářské
budovy

3 5 6 7 8

Transformátorové
stanice 1 2
Obytné
budovy

Výroba
elektrické
energie

Servisní
služby

Zpracovatelský
průmysl

Průmysl

2 5 6 7 8

1 3 4 5 6 7 8

Zelená energie
1 2

1 Magnefix

2 Xiria (blokový typ)

3 Xiria E (rozšiřitelný typ)

4 Xiria M (měření)

5 SVS

6 Power Xpert® FMX

7 Power Xpert® UX

8 MMS

Informace uvedené v tomto dokumentu
odrážejí obecné charakteristiky zmíněných
výrobků v době vydání a nemusejí odrážet
jejich budoucí charakteristiky. Eaton
Corporation si vyhrazuje právo upravit obsah
tohoto dokumentu a charakteristik zmíněných
výrobků bez předchozího upozornění. Eaton
Corporation nenese odpovědnost za případné
chyby nebo vynechání informací v tomto
dokumentu.
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