Solid-insulated Switchgear
12/24 kV – 630A – 20 kA

Modulärt och flexibelt
solidRING passar lika bra i nätstationer som i industrimiljö. Ställverket är modulärt och flexibelt och byggs upp fack för fack med fri
konfigurering till önskad kombination och storlek. Flexibiliteten gör
också att ställverket går att bygga om och bygga till i fält.

Grön och miljövänlig
Ställverket är fritt från SF6 gas och använder vakuum som brytmedium. solidRING är tillverkat av material som har minsta möjliga
påverkan på miljön.

Ökad säkerhet genom
solid isolation
solidRING är ett RMU ställverk med så
kallad ”solid isolations-teknik”. Samlingsskena, frånskiljare och vakuumbrytare är helt enfasigt inbyggda och förslutna (sealed for life) med epoxi, vilket
gör att solidRING är ljusbågssäkert och
har högsta person- och driftsäkerhet.

Fjäderförspända vakuumbrytare med
till- och frånslag via trycknapp
Vakuumbrytarna har som standard fjäderförspända manöverdon.
Det innebär att kraft finns förlagrad för tillslag av en öppen vakuumbrytare och kraft finns förlagrad för öppning av en sluten vakuumbrytare.

solidRING uppfyller de högt ställda kraven enligt IEC 62271 och är konstruerat
för en livslängd på 40 år.

Frånskiljare (valomkopplare drift – jord) i
serie med vakuumbrytaren

Förutom manuella till- och frånslag via tryckknapp, så kan ett
linjefack som är i ett slutet- eller öppet läge trippas (via fjärr) för att
öppna eller sluta. Detta är värdefullt vid distributionsautomation, då
motormanöverdon kan undvikas.

Alla fack är försedda med frånskiljare (valomkopplare drift - jord)
i serie med vakuumbrytare som uppfyller kraven för ”betryggande
säkerhet under normala driftförhållanden” enligt elsäkerhetsföreskrifterna.
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Hög prestanda
• s olidRING kan fås med lastbrytare (C) alt. fulleffektbrytare (V)
med märkdata 630A, 20kA 4 sek.
• Jordslutare med full slutförmåga
• Temperatur; -40°C – +45°C
• Möjlighet till låsning av manöverdon
• Genomföringar typ C, 630A enligt DIN 47636
•S
 tällverket är förberett för att vara en del i Distributions
Automation och Smarta Elnät

Reläskydd som transformatorskydd
Effektbrytarfacken (V) på solidRING kan förses med strömtransformatorer och reläskydd för skydd av transformator.
Reläskyddet (SEG - WIC 1-2PE)
är självförsörjande och
behöver ej extern
spänningsförsörjning.

solidRING är förberett för
att var en del i framtidens
Smarta Elnät.

Tekniska fakta
Enhet

Lastbrytare (C)

Effektbrytare (V)

Frånskiljare (Drift-Jord)

Märkspänning

kV

12

24

12

24

12

24

Isolationsnivå, provspänning
Fas-fas, fas-jord
Mellan öppna kontakter

kV

42
48

50
60

42
48

50
60

42
48

50
60

Stötspänningshållfasthet
Fas-fas, fas-jord
Mellan öppna kontakter

kV

75
85

125
145

75
85

125
145

75
85

125
145

Märkström

A

630

630

Märkbrytström

kA

-

20

-

Märkslutförmåga, stötström

kA

50

50

-

Märkkorttidsström (lk)
Korttidsström, 1s.
Korttidsström, 4s.

kA

20
20

20
20

20
20

3000

10000

2000

Mekanisk manöver
(Sluten till öppen)
Kapslingsklass
Metallkapsling
Epoxyisolerade tankar
och samlingsskenor

solidRING är typtestad i enlighet med:
IEC 62271-102 Frånskiljare och Jordningskopplare
IEC 62271-103 Lastbrytare
IEC 62271-100 Effektbrytare
IEC 62271-200 Metallkapslade ställverk
IEC 62271-1 Gemensam standard för ställverk

IP4X, IK10
IP67

