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Ekologicky čistá technologie

Kompaktnost &
v aplikacích s dvojitým

Řešení pro vás

Když záleží na kvalité napájení

Eaton Holec nabízí řešení v oblasti

Optimální zajištění nepřerušené dodávky elektřiny
nabývá na důležitosti. Liberalizace trhu s elektřinou nutí
rozvodné společnosti k vyšší efektivnosti. Při tom se
zvyšují požadavky na kvalitu a spolehlivost dodávky
elektřiny. Tento faktor se stále více promítá do tarifů
elektřiny, nebot je požadováno, tak jako v jiných
odvětvích průmyslu, aby dodávka produktu byla svázána
s odpovídající odpovědností dodavatele. Zajištění
spolehlivosti dodávky elektřiny tedy patří k primárním
kritériím při posuzování investic.
Dalším trendem v oblasti rozvodu a dodávky elektrické
energie je rozšiřující se automatizace rozvoden a sítě
jako celku, včetně větší integrace ICT do řízení procesů.
Na tyto nové požadavky liberalizovaného trhu s
elektřinou reaguje Eaton Holec svou modernizovanou
řadou kompaktního rozváděče MMS se dvěma systémy
přípojnic.

elektro-inženýringu se zaměřením na
bezpečný rozvod a spolehlivou
dodávku elektřiny. Firma působí
pomocí svých výrobních závodů a
obchodních zastoupení v celém světě,
které vyrábí a dodávají zařízení pro
distribuci elektřiny jak na úrovni
nízkého, tak vysokého napětí.

Eaton Holec
Aktivity firmy Eaton Holec v oblasti
vysokého napětí jsou zaměřeny na spínací
prvky a systémy pro použití v distribuční a
průmyslové síti (hlavní a podružné stanice,
transformovny). V rozváděčích je použita
vzduchová, nebo epoxidová izolace a ve
většině případů jsou použity spínací
přístroje postavené na bázi vakuové
technologie Eaton Holec. Eaton Holec
vysoké napětí nabízí širokou škálu
rozváděčů a komponentů, které zajištují
bezpečnou a spolehlivou distribuci elektřiny.

Modernizovaný kompaktní systém se dvěma systémy
přípojnic MMS splní Vaše požadavky na rozváděče
vysokého napětí 3,6 kV až 25 kV s vysokou
spolehlivostí. Díky jeho schopnosti zajistit vysokou
kvalitu a spolehlivost napájení je určen pro použití v
hlavních napájecích a transformačních stanicích
distribučních a průmyslových sítí.

MMS Rozpínací stanice – Kivenlahden, Espoo, Finsko.
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Kompaktní systém se dvěma systémy přípojnic MMS v rozvodně
Vantaan Energia, Finsko.

Spolehlivost
systémem přípojnic

Systém s moderním designem
Nový MMS se dvěma systémy
přípojnic je výsledkem kombinace
efektivní reakce na potřeby trhu a
mnohaleté nastřádané zkušenosti
firmy Eaton Holec v oblasti elektro
inženyringu. Díky použití nejmodernějších technologi je
dosaženo designu, kde se kloubí maximální spolehlivost
napájení s kompaktním uspořádáním rozváděče, který
navíc vyžaduje minimální údržbu. Velká pozornost byla
věnována bezpečnosti a ergonomickým aspektům.
MMS také odpovídá náročným požadavkům na ochranu
životního prostřed . Příkladem technologií šetrných
k životnímu prostředí, které jsou použity v rozváděči
MMS, jsou vakuová zhášedla, epoxidová pryskyřice a
vzduchová izolace. Tyto vlastnosti spolu s širokou škálou
typů skříní, možnosti automatizace a možné rozšiřování
charakterizují tento moderně řešený systém, který je
vhodný pro jakékoliv specifické použití.

Bezpečný a spolehlivý
Stejně jako ostatní výrobky Innovac,
je také nová řada MMS vybavena
nevýsuvnými vakuovými vypínači.
Vakuová zhášedla vypínačů
nevyžadují údržbu a garantují jejich
dlouhodobý spolehlivý provoz. Proto jsou ideálním
zhášecím médiem pro nevýsuvné provedení rozvaděčů.
Vakuové vypínače MMS lze přesto, v případě potřeby,
jednoduše z rozváděče vyjmout.

Přehledné ovládání
Rozváděč MMS se ovládá jednoduše.
Jedná se například o jednoduchý
přístup ke kabelovým připojením
primárních a sekundárních kabelů.
Ovládací panel je logický a přehledný,
nově vyvinuté rozhraní pro mechanické nouzové
ovládání umožňuje obsluhujícímu personálu efektivní
práci.

Myslíme na životní prostředí
V souladu s tradicí Eaton Holec, je
také MMS šetrný k životnímu
prostředí. Toho je dosaženo volbou
vhodných ekologicky čistých
materiálů, jako například epoxidové
pryskyřice, jako stavebního a izolačního materiálu,
vzduchu místo SF6, jako izolačního média a vakua, jako
spínacího média. Proto může být rozváděč MMS na
konci své životnosti bez problémů kompletně
recyklován. Je také samozřejmé, že Eaton Holec při
vývoji a výrobě postupuje podle pravidel certifikátu
ISO 14001 pro ochranu životního prostředí.

MMS rozváděč – Nuon, Holandsko.
3

Optimální zajištění napájení se
dvěma systémy přípojnic
Při vývoji nové řady systému MMS se Eaton Holec
záměrně rozhodl pro rozváděč se dvěma systémy
přípojnic, nebot tyto rozváděče mají řadu výhod proti
rozváděčům s jednou přípojnicí, nebo rozváděčům
uspořádaným do systému duplex.
• Vysoká spolehlivost napájení rozváděčů se dvěma
systémy přípojnic je dána tím, že kabelové vývody
rozváděče mohou být přepojeny z jednoho systému
přípojnic na druhý bez přerušení napájení. Toto může
být provedeno buA z místa pomocí ovládacího
panelu, nebo dálkově přes systém automatiky.
• Pomocí rozváděče s dvojitým systémem přípojnic
může být docíleno nejekonomičtějšího rozdělení
daného výkonu transformátorů.
• Zkratový výkon může být rozdělen mezi dva systémy
přípojnic.
• Rozváděče se dvěma systémy přípojnic umožňují
nezávislou regulaci úrovně napětí na přípojnicích.
• V rozváděči se dvěma systémy přípojnic je možné
napájet kabelové vývody s různým stupněm
důležitosti z různých přípojnic.
• Rozváděč se dvěma systémy přípojnic zajištuje
redundantní napájení. To znamená, že provoz
rozváděče může být po vnitřní poruše obnoven
relativně rychle.
• Jednotlivé prostory rozváděče MMS jsou odolné
proti vnitřnímu oblouku a odpovídají nejen
současnému standardu IEC 60298, Příloha AA, ale
také budoucím požadavkům v této oblasti.
• Uspořádání se dvěma systémy přípojnic je přehledné
a ovládání z místa je jednoduché.

Pole kabelového vývodu 630 A s T-konektory a
svodiči přepětí Raychem.

Pole kabelového vývodu 1600 A s ochranným štítem,
neizolovaným kabelovým připojením a měniči napětí
na straně kabelu.
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Pole příčné spojky přípojnic 2000 A s měniči napětí
na straně přípojnic a uzemňovači přípojnic.
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Systém přípojnic
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Měřící transformátory proudu
Prostor sekundárního zařízení 7 Kabelový prostor
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Prostor odpojovače

8

Pohon odpojovače a uzemňovače
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Přepážka odolná proti
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Vnitřní uzemňovač

vnitřnímu oblouku

10 Samonosný rám rozváděče
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Vakuový vypínač

Pole kabelového vývodu 2000 A s T-konektory
Euromold pro 2000 A a kanálem pro případ
vnitřního oblouku.

Dva systémy přípojnic jsou nejekonomičtější
Rozváděč MMS se dvěma systémy přípojnic nabízí víc
než pouze optimální spolehlivost napájení. Je to také
nejlepší volba z hlediska investic ve srovnání s
rozváděči s jednou přípojnicí, nebo uspořádáním do
systému duplex:
• Srovnáme-li pouze náklady na nákup zařízení, je
rozváděč se dvěma systémy přípojnic výhodnější než
dva rozváděče s jednou přípojnicí.
• Pořizovací náklady MMS jsou také nižší než u
systému duplex. Montáž rozváděče MMS je velmi
jednoduchá a primární kabely se připojují pouze k
jednomu připojovacímu místu. Navíc u MMS odpadá
nákladné propojení dvou systémů přípojnic v
uspořádání duplex.
• MMS také nabízí výhody z hlediska provozních
nákladů. Automatizace systému MMS je jednoduchá
a umožňuje kompletní dálkové ovládání rozváděče.
To pak sebou nese úspory v nákladech na cestování,
šetří čas a zajištuje vyšší spolehlivost napájení. Z
centrálního řídícího střediska je pak ovládáno několik
rozvoden.
• Rozváděč se dvěma systémy přípojnic zajištuje
stejné funkce jako systémy s uspořádáním duplex.
Na rozdíl od uspořádání duplex však zabírá rozváděč
MMS mnohem méně prostoru, což vede ke
stavebním úsporám. Odpadá také manipulace s
vypínači na vozících.

Pole kabelového vývodu 3150 A s univerzálním
připojením pro přípojnice.

Pole podélné spojky přípojnic 2000 A.

MMS rozváděč – letiště Kodaň, Dánsko.

Přívodní pole stanice.
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Bezpečnost na prvním místě
Nevýsuvné vypínače
Bezpečnost obsluhujícího personálu je prioritním
úkolem. Protože je použito uspořádání s nevýsuvným
vypínačem, který nabízí výhody dálkového ovládání,
odpadá manipulace s vypínačem při zajíždění a
vyjíždění podvozku. Toto značně zvyšuje bezpečnost
obsluhujícího personálu, který již nemusí provádět
různé spínací operace z místa rozváděče. Navíc jsou
primární části umístěny v kovovém zapouzdření,
ovládací mechanizmus se nachází v prostoru pro
sekundární zařízení. Díky tomuto uspořádání je
zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti.

Kompakní uspořádání
Charakteristickým rysem rozváděče MMS je kompaktní
uspořádání. Dlouholeté znalosti a zkušenosti v oblasti
epoxidové a vzduchové izolace, vakuové technologie a
řízeného elektrického pole formují základ pro
nejkompaktnější vzduchem izolovaný rozváděč
24 kV na světě. MMS využívá optimálního rozložení
elektrického pole, které se dociluje pomocí speciálního
tvarování primárních komponentů, jako například
přípojnic. Výsledkem je výjimečné kompaktní
uspořádání.

MMS zajištuje optimální odpojení kabelu od systému
přípojnic pomocí odpojovače. Tento odpojovač je
kombinován s uzemňovacím nožem, který vytváří
uzemněnou bariéru mezi kabelem a systémem
přípojnic. Nový prostor odpojovače vydrží vyšší
impulsní napětí. Díky tomuto řešení může být sekce
rozváděče rozšířena jednoduše a bezpečně o další
pole.

Obě verze rozváděče pro 12 kV a 24 kV jsou
uspořádány ve skříni stejných rozmérů. To znamená
značnou úsporu stavebních náklad v případě přechodu
na vyšší napětí, kdy může být použit původní rozváděč.
K tomu je pouze nutné uvést tento požadavek při
objednání rozváděče.
Vysokou flexibilitu a ekonomickou atraktivnost
kompaktního provedení rozváděče MMS oceníte také
při rekonstrukcích stávajících rozvoden.

MMS je vhodný pro kompaktní rozvodny.
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Zajištění přístupu do kabelového prostoru
pomocí blokovacího klíče.

Zámek pro
blokovací klíč na
krytu kabelového
prostoru.

Unikátní zajištění klíčem

Odolnost proti vnitřnímu oblouku

Před otevřením kabelového prostoru musí být
provedeno bezpečnostní zajištění uzemnění kabelu
pomocí klíče. Uzemnění kabelu daného pole se provede
pomocí vnitřního uzemňovacího nože v kombinaci s
vakuovým vypínačem. V případě správného uzemnění
kabelu se uvolní zajištovací klíček, pomocí kterého se
odemkne kabelový prostor daného pole.

Přesto, že konstrukcí rozváděče je prakticky
eliminována šance na vznik vnitřního oblouku, je
rozváděč testován ve zkušebně KEMA podle
IEC 60298, příloha AA.
MMS může být také vybaven systémem detekování
oblouku. V případě vzniku oblouku, je poškození
rozvaděče minimalizováno. MMS může být také dodán
s vnitřní ochranou přípojnic ve formě logického
blokování. V případě vzniku vnitřního oblouku je vypínač
přívodu vypnut bez zpoždění, což krátí dobu hoření
oblouku a snižuje stupeň poškození.

Alternativou k zajištění pomocí klíče je použití
ovládacího přepínače s blokováním. Zde se nejdříve
provede dálkové uzemnění kabelu. Před otevřením
kabelového prostoru musí být sekundární obvody
daného pole vypnuty. Zajištění přístupu ke kabelu je
provedeno přes ovládací přepínač se zablokováním.

Systém detekování oblouku.

Ovládací přepínač s blokováním (opce).

Ergonomický systém ovládání
MMS je ovládán elektricky, což ho činí ideálním pro
dálkové ovládání. Veškeré sekundární zařízení je proto
napájeno z místního systému pomocného napájení.
Řešení systému pomocného napájení je založeno na
vysoké spolehlivosti napájení, které je dosaženo,
například redundantností. V případě, že, přes vysokou
spolehlivost systémů napájení, přesto dojde k jeho
výpadku, je zajištěno bezpečné nouzové ovládání MMS.
Nouzové ovládání odpojovačů, vypínače a uzemňovače
má jasný a ergonomický ovládací panel, který klade
důraz na bezpečnost při provádění manipulací.

Ergonomický systém ovládání.
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Teknologi state-of-the-art
MMS je charakterizován dlouhou ekonomickou a
technickou životností. Toho je dosaženo díky použitým
vývojovým a výrobním metodám. Kromě použití
technologií epoxidové izolace, spínání ve vakuu a řízení
elektrického pole, byly při konstruování MMS použity
nejnovější vývojové techniky. Výsledkem je zařízení s
minimálním počtem dílů, což značnym způsobem
redukuje možnost vzniku závady.
Při vývoji MMS byly použity nejmodernější konstrukční
metody, například DFA, simulační techniky a třírozměrové modelování. Všechny zakázky jsou
zpracovávány pomocí moderních logistických procesu
typu ERP. Není třeba ani zdůrazňovat, že vývoj a výroba
probíhá podle ISO 9001.

Řídící a chránící jednotka REF, ABB.

Řídící a chránící jednotka Siprotec,
Siemens.

Rozváděč šitý na míru
Každá aplikace systému tohoto druhu je unikátní,
proto nabízí Eaton Holec velký počet různých typů
skříní a verzí jednotlivých polí. Díky velkému počtu
používaných ochran a řídících jednotek můžeme
provedení rozváděče přizpůsobit Vašim specifickým
požadavkům. Množství různých provedení MMS
zaručuje, že toto zařízení může být použito prakticky
ve všech případech výstavby nových rozvoden a
rekonstrukcí stávajících zařízení. Konstrukce
rozváděče počítá s možností dalšího rozšiřování,
připojení dalších polí sekce jak zprava, tak zleva je
možné provést během provozu rozváděče.

Vývojoví pracovníci při práci se systémem CAD.

Elektrické pole přípojnicového systému MMS.

Připojení přípojnicemi.
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Snadné použitív plně
automatizovaných stanicích

Řídící a chránící jednotka CSP 1-1-5,
SEG.

Jednopólové schéma s indikátory
stavu polohy.

Automatizace systému MMS je jednoduchá. Pro
automatizované prostředí je tento systém ideálně
přizpůsoben, při tom jsou samozřejmě preferovány
mezinárodní standardy, jako například řídící a
komunikační protokol podle IEC 60870. MMS může být
také integrován do stávajícího automatizačního
prostředí. Eaton Holec, jako nezávislá strana, rád
poskytne v těchto otázkách konzultaci at už se jedná o
rekonstrukci, nebo o rozšíření existující stanice. Bude
nám potěšením nabídnout naše řešení pro kompletní
dodávku.

Vnitřní strana dveří sekundárního prostoru s ochranou.

MMS byl vyvinut pro aplikace v automatizovaném prostředí.

Systém MMS může být bezproblémově připojen a
ovládán systémem SCADA. V rozváděči MMS mohou
být použity ochrany mnoha výrobců. Bez problémů
zakomponujeme do rozváděče MMS zařízení podle Vaší
volby. Rozváděč je vhodný jak pro komunikaci po
sériové sběrnici, tak pro konvenční propojení přes
svorkovnici.
Kompatibilita EMC systému MMS byla testován podle
platných IEC standardů.

Možnost připojení kabelů.
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Rozváděč MMS, projekt Turku Energia, Finsko.

Přehledné ovládání
Kvalitní a spolehlivé zařízení samo o sobě nestačí,
důležité je také efektivní a přehledná práce s ním.
Otázce ovládání rozváděče věnuje Eaton Holec značnou
pozornost. Jedná se například o jednoduchý přístup ke
kabelovým připojením primárních a sekundárních
kabelů. Připojování kabelů je snadné, at už jde o přímé
neizolované připojení, nebo připojení pomocí
T-konektorových koncovek standardu DIN různých
výrobců (například Raychem, Pirelli a další). Také během
provozu rozváděče je zajištěn snadný přístup ke
kabelům pro případ různých prací jako například měření,
zemnění, zkoušení vysokým napětím, atd.

Přípojnicový most DURESCA.

Pokud bude, například, transformátorový vývod připojen
izolovanými přípojnicemi, můžete si vybrat z několika
výrobců.
Rozváděč MMS se ovládá jednoduše. Ovládací panel je
logický a přehledný, nově vyvinuté rozhraní pro
mechanické nouzové ovládání umožňuje obsluhujícímu
personálu efektivní práci.

Kabelové připojení pomocí T-konektorové koncovky
typu Euromold.
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Rozváděč nevyžaduje údržbu
Celkové náklady na provoz zařízení se stávají důležitým
faktorem při rozhodováních o investicích. Náklady na
údržbu zde tvoří podstatnou složku. Také v této oblasti
nabízí MMS výhody, nebot naše filozofie “fit and
forget” znamená, že všechny primární části rozváděče
nevyžadují údržbu po celou dobu životnosti zařízení. U
pohonů odpojovačů a vypínačů je tato doba 10 let.
Pokud po této době bude prohlídka, nebo údržba nutná,
zajištuje dobře navržené oddělení pohonů a primárních
částí, že k pohonům je bezpečný přístup pod napětím
přes prostor sekundárního zařízení.

Zkoušení LED indikátoru napětí.

Vakuové zhášedlo vypínače
Vakuová zhášela vyrobená společností Eaton
Holec tvoří jádro vypínačů použitých v
systému MMS.
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Vakuový vypínač
Vakuový vypínač Eaton Holec má následující
vlastnosti:
• Malé rozměry, zabírá méně místa
• Neexistuje nebezpečí exploze
• Vhodný pro vysoký počet operací
• Při spínání nevzniká žádný externí vliv
• Rychlá obnova dielektrika zajišťuje přerušení
proudu při prvním průchodu proudu
• Nízké nároky na údržbu
• Dlouhá provozní životnost

1

4
2
5

1

Vlnovec

2

Ochranný štít
vlnovce

3

Keramický izolátor

4

Pohyblivý kontakt

5

Vrstvy magnetického plechu
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Technické údaje
Jmenovité napětí

kV

12

17,5

24

Impulsní výdržné napětí

kV

75

95

125

Střídavé výdržné napětí (1 minuta)

kV

28

38

50

Jmenovitá frekvence

Hz

50 - 60

50 - 60

50 - 60

Systém

Stupeň krytí

IP

3XD 1)

3XD 1)

3XD 1)

Odolnost proti vnitřnímu oblouku 0,5 s (opce 1 s)

kA

31,5

31,5

25

Přípojnice
Jmenovitý proud

A

2000/3150

2000/3150

2000

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud

kA - s

31,5 - 3

31,5 - 3

25 - 3

Jmenovitý maximální výdržný proud

kA

80

80

63

Vypínač
Jmenovitý proud

A

3150

3150

2000

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud

kA - s

31,5 - 3

31,5 - 3

25 - 3

Jmenovitý vypínací proud

kA

31,5

31,5

25

Stejnosměrná složka

%

35

35

35

Jmenovitý zapínací zkratový proud

kA

80

80

63

1)

Vyšší stupeň krytí je možný jako opce.

Rozměry a váhy
B

H

D

H (mm)

B (mm)

D (mm) 1)

Rozváděč se dvěma

Jmenovité

Jmenovitý

systémy přípojnic

napětí (kV)

proud (A)

Váha jedné

24

do 800

2570

600

2165 - 2480 1)

725

24

1250 - 2000

2570

600

2165 - 2730 1)

1100

17,5

3150

2570

1000

2330 - 2730 1)

1500

24

do 2000

2570

1400

2350 - 2500

2000

17,5

3150

2570

4000

2350 - 2500

1300

24

do 2000

2570

1000

2350 - 2500

1600

17,5

2500

2570

2000

2350 - 2500

1300

17,5

3150

2570

2000

2350 - 2500

1500

skříně (kg)

Napájecí/vývodové pole

Pole podélné spojky

Pole příčné spojky

1)
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V závislosti na počtu a typu kabelů.

Zajištění kvality
Eaton Holec pracuje podle certifikátu kvality ISO 9001 a
BS5750 již od roku 1989. Tyto předpisy vyžadují
pravidelné vyhodnocování organizační struktury,
odpovědnosti jednotlivých útvarů a s tím spojených
postupů. Tento systém také zajištuje nápravná opatření
a další akce, pokud je to nutné. Tímto způsobem je
zajištěná neustálá aktualizace systému kvality.

Standardy
Innovac MMS odpovídá následujícím standardům:
• IEC 60298
MMS odpovídá označení “Metal-clad”.
• Odolnost proti vnitřnímu oblouku: Innovac MMS byl
certifikován podle IEC 60298, příloha AA.
• Bezpečnost obsluhujícího personálu: Innovac MMS
odpovídá IEC 60529 (stupeň krytí IP). Typové zkoušky
rozváděče byly provedeny zkušebnou KEMA.
Všechny vysokonapětové komponenty použité v
rozváděči odpovídají následujícím standardům:
• Vypínač:
IEC 60056
• Měřící transformátory proudu:
IEC 60044-1
• Měřící transformátory napětí:
IEC 60044-2
• Uzemňovače a odpojovače:
IEC 60129
Innovac MMS je vhodný do prostředí rozvoden jak jsou
popsány v IEC 60694, sekce 2.1. Měřící transformátory
proudu a napětí musí být upraveny pro jiné, než tyto
podmínky.

Přehled jednotlivých skříní

Pole
kabelového
vývodup.

Pole příčné
Pole podélné
spojky přípojnic. spojky
přípojnic.

Pole přímého
připojení na
horní
přípojnice.

Pole přímého
připojení na
spodní
přípojnice.

Pole podélné
spojky rních
přípojnic pro
vnější
propojení
sekce A.

Pole podélné
spojky rních
přípojnic pro
vnější
propojení
sekce A.

Pole podélné
spojky
spodních
přípojnic pro
vnější
propojení
sekce A.

Pole podélné
spojky
spodních
přípojnic pro
vnější
propojení
sekce B.
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Eaton Holec – váš spolehlivý partner
U firmy Eaton Holec je Vaše zakázka v dobrých rukou.
Samozřejmě můžete jenom koupit rozváděč MMS a
samy si zajistit jeho montáž a zkoušení na místě.
V jasném a přehledném manuálu, dodaném se
zařízením, najdete k tomu vše potřebné. Pokud však
nemáte vlastní vhodnou montážní organizaci, nebo
dáváte přednost zajištění montáže a uvedení do
provozu jinými firmami, je Vám k dispozici Servisní
Organizace Eaton Holec. Vzhledem k rozsáhlým
znalostem a zkušenostem mohou být pro Vás
hodnotným partnerem. K této práci jsou samozřejmě
vybaveni nejen znalostmi, ale také nutnými nástroji a
zkušebním zařízením.
Můžete se také na nás obrátit s projekty na klíč. Eaton
Holec má k dispozici potřebné specialisty v různých
oblastech, kteří jsou schopni zajistit ve spolupráci s
Vámi a partnery, Vámi vybranými, celý projekt. Naší
účasti na Vašich projektech si volíte zkušeného
partnera.

Dodávka na klíč Essent – Emmen, Holandsko.
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Použití
Eaton Holec VN systém MMS je universální
rozváděčový systém, který může být použit jako
distribuční stanice v rozvodné síti a jako rozváděč pro
průmyslové provozy. Rozváděč poskytuje spolehlivé
provedení spínacích operací, ochranu měření a rozvod
elektrické energie.
Systém MMS se používají na vyšším stupni rozvodu
hlavních distribučních sítí, např:
• Elektrárny
• Hlavní napájecí stanice
• Průmyslové napájecí rozvody
• Letiště

MMS, Nuon – Amsterdam, Holandsko.
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Eaton Electrical je světovým výrobcem zařízení pro rozvod, distribuci elektrické energie, průmyslových
aplikací a poskytovatelem služeb. Díky pokročilému vývoji výrobků, prvotřídním světovým technologiím,
vývoji, podpory a služeb Eaton Electrical poskytuje aplikace, řešení, služby zákazníkům a poradenství i
pro značky Catler-Hammer, Durant, Heinemann, Holec a MEM, které celosvětově slouží potřebám těžkého
a lehkého průmyslu, rozvodu a distribuci, elektráren, obytných oblastí a OEM trhů. Podrobnější
informace najdete na www.eatonelectrical.com.
Eaton Corporation je průmyslový výrobce aplikací jejichž obrat v roce 2005 dosáhl 11,1 miliard dolarů a
je realizován v následujících oblastech: Hydraulické systémy, zařízení pro rozvod a řízení výroby a
dodávek elektrické energie, automobilové vzduchové a palivové systémy a automatické převodovky pro
nákladní automobily. Ve společnosti Eaton Corporation pracuje 59,000 zaměstnanců a výrobky jsou
prodávány do více než 125 zemích světa. Podrobnější informace najdete na www.eaton.com.

Elektrárny

Veřejné budovy
1

3

Spínací stanice

Hlavní stanice
3

2

3

5

5

Transformátorové stanice 1

Obchodní
centra
a služby

2

Těžký průmysl
2

3

4

5

Bytová výstavba
Průmysl
1

2

3

4

5

Eaton Electric B.V.
P.O. Box 23
7550 AA Hengelo
The Netherlands
Tel. : +31 74 246 40 10
Fax : +31 74 246 40 25
holec-info@eaton.com

1

Magnefix

2

Xiria

3

SVS

4 Unitole

5

MMS
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