
TUOTEKUVAUS

UUSI JA ERITTÄIN JOUSTAVASTI  
MUKAUTETTAVA TEKNIIKKA
unerRING – sukupolvi 2 – on KL Industrin uudentyyppinen 
24 kV:n RMU-kytkinlaite. Kytkinlaite on tarkoitettu ensisi-
jaisesti käytettäväksi verkkoasemien toisiojakelussa.

unerRING on modulaarinen ja joustavasti mukautettava, 
osastoihin perustuva järjestelmä, jonka voi määrittää ha-
lutun kokoonpanon ja koon mukaiseksi. Joustavan raken-
teen ansiosta kokoonpanon voi purkaa ja koota uudelleen 
kenttäoloissa.

VARMATOIMINEN, VIRHEETÖN JA  
TURVALLINEN
Kytkinlaite on rakenteeltaan erittäin turvallinen ja varma 
käyttää, eikä se tarvitse huoltoa. Kytkinlaite on ympäris-
töystävällinen, se ei sisällä SF6-kaasua ja käyttää eristys-
välineenä tyhjiötä. 

unerRING ei ole herkkä valokaarille, koska kaikki sen pää-
osat ovat yksivaiheisia ja epoksieristeisiä “sealed-for-life” 
-periaatteella. 

RELESUOJA TAI SULAKE MUUNTAJAN SUOJANA
unerRING tarjoaa muuntajan suojaksi erilaisia valinta-
mahdollisuuksia. Sulakkeettomassa tekniikassa valitaan 
muuntajaosasto, jossa on automaattisulake ja relesuoja. 
Relesuoja on omavarainen eikä tarvitse ulkoista jänni-
tesyöttöä. 

Perinteinen, kuormankytkimellä ja sulakkeella varustet-
tu ratkaisu soveltuu asemiin, joissa muuntajien teho on 
enintään 800 kVA.

VAPAASTI VALITTAVA RAKENNE, YHDISTELMÄ 
JA KOKO
unerRING-kojeisto kootaan osastoittain halutun kokoi-
seksi yhdistelmäksi. Vapaasti valittavan kokoonpanon 
ansiosta kytkinlaitteen rakennetta voidaan – tarvittaessa 
– muuttaa vielä joitakin päiviä ennen toimitusta. Valitta-
via osastotyyppejä ovat:

• Tyhjiöön perustuva kuormankytkin

• Tyhjiöön perustuva kuormankytkin ja sulake 

•  Tyhjiöön perustuva automaattisulake (relesuoja  
muuntajaosastossa)

• Erotinosasto

Kaapeliosastot on varustettu DIN 47636 -yhteensopivin 
läpiviennein. Kaapeliosaston etulevyä EI tarvitse vaihtaa, 
jos kokoonpanoon liitetään rinnakkaiset kaapelit tai siihen 
asennetaan venttiilisuoja.

SUKUPOLVI 2 RMU-KYTKINLAITE – 24 kV – 630 A – 20 kA



Sukupolvi 2 RMU-kytkinlaite – 24 kV – 630 A – 20 kA

TEKNISET TIEDOT UNERRING

Aseman Kuormankytkin Automaattisulake Sulake Erotin (käyttö-maa)

Nimellisjännite, kV 24 24 24 24

Eristystaso, koetusjännite, kV 50/60 50/60 50/60 50/60

Sykäysjännitekestävyys, kV 125/145 125/145 125/145 125/145

Nimellisvirta, A 630 630 125 -

Katkaisukyky, kA - 20 - -

Sulkemiskyky, kA 50 50 - -

Terminen rajavirta, kA-4s 20 20 20 20
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Automaattisulakeosasto 
jossa relesuoja

Kuormankytkinosasto jossa 
sulake

Ympäristön lämpötila: 
maks: +70 °C 
min: -50 °C

Kotelointiluokka: 
Epoksieristeiset säiliöt ja kokoojakiskot, IP67.  
Sulakeputki, IP67 
Metallikotelointi, IP4X

Kokoojakiskot:  
60 x 6 mm = 360 mm2 Cu (silikonieristeiset ja koteloidut)

unerRING on tyyppitestattu voimassa olevien IEC-normien 
mukaan KEMA Powertest -laitoksessa

TUOTTEEN OMINAISUUDET
a.  Kaikki pääosat ovat yksivaiheisia ja epoksieristeisiä 

“sealed-for-life” -periaatteella. Kytkinlaite ei sisällä 
SF6-kaasua ja käyttää eristysvälineenä tyhjiötä.

b.  Epoksieriste on paksuudeltaan 12 mm ja kestää siten 
erittäin hyvin korroosiota

c.  Kaapeliliitännät tehdään DIN 47636 -yhteensopivin 
läpiviennein. Läpivienti on tyypiltään C, 630 A ja siinä 
on M16-pultti.

d.  Jokaisessa osastossa on oma laiteohjaustoiminto.  
Mekaaninen lukitus katkaisimen ja maadoitus-kytkimen 
välillä.

e.  Kaikissa osastoissa on erotin (valintakytkin käyttö – 
maa) sarjassa tyhjiökatkaisimen kanssa, joka täyttää 
sähköturvallisuuslaitoksen määrittämät “riittävä turval-
lisuus normaaleissa käyttöolosuhteissa” -vaatimukset.

f. Mahdollisuus kaikkien ohjauslaitteiden lukitukseen.

g.  Kuormankytkimessä ja automaattisulakkeessa on jousi-
kuormitettu mekanismi. Kuormankytkintä ja automaatti-
sulaketta voidaan ohjata manuaalisesti tai moottorilla.

h.  Kaikissa yksiköissä on jännitteen-ilmaisin ja vaiheen-
mukaisuuden testaustoiminto.


