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Samen beter!

Maak kennis met onze 
nieuwe organisatie tijdens  
Elektrotechniek 2009!

SAMEN

Holec® Moeller® 
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Met trots presenteren wij op de Beurs Elektrotechniek onze nieuwe verkooporganisatie 
Eaton Electric Benelux, ontstaan door het samengaan van Eaton Holec en Moeller Electric. 
De beurs is een belangrijk platform voor de elektrotechnische branche. Voor ons een 
goede gelegenheid om onze relaties te ontmoeten, wetende dat we het als branche op dit 
moment niet gemakkelijk hebben. 
 
Dit jaar staat de beurs in het teken van relatie en innovatie. Deze thema’s sluiten naadloos 
aan bij onze beursdoelstellingen. Allereerst kunt u kennis komen maken met onze nieuwe 
verkoop organisatie. Net als voorheen staat u, als klant, bij ons centraal. Wij willen ons met 
name inspannen om uw vertrouwen te krijgen en gezamenlijk succesvol te kunnen zijn. 
Alleen goede en betrouwbare producten en ondersteuning zijn niet voldoende om ons te 
onderscheiden in de markt. Innovatie is zeker zo belangrijk. Eaton als sterk moederbedrijf 
investeert veel in inno vatieve producten en concepten. Zo kunnen wij nog beter inspelen op 
uw wensen. Op de beurs presenteren we een aantal noviteiten, zoals Darwin SmartWire, 
het innovatieve MMX-middenspannings schakelsysteem en de elektronische motor-
beveiligingsschakelaar PKE. 

Uit twee sterke merken Holec® en Moeller® is een organisatie ontstaan die een zeer 
compleet assortiment systemen, componenten en diensten kan aanbieden. Eaton is 
sterker geworden in elk marktsegment waardoor u met ons nog slagvaardiger kunt 
opereren in de markt. Uiteraard mag u blijven rekenen op onze ondersteuning met advies 
en technische kennis. Ons integratielogo “samen Eaton” symboliseert deze belofte. Dit jaar 
nemen wij niet deel aan de Elektro Vakbeurs in Hardenberg. Een reden temeer voor u, om 
in Utrecht kennis te maken met onze nieuwe organisatie en producten.
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4  |  5

•	 Het vertrouwde ’gezicht’ van onze verkoopbuitendienst!
•	 Eaton kiest voor draadloos schakelen met Xcomfort van 

Moeller®

6  |  7

•	 Eaton biedt flexibele oplossingen voor
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•	 PKE, de nieuwe Moeller® elektronische modulaire 

motorbeveiligingsschakelaar
•	 Moeller® easySafety - All-in-one functionele veiligheid en 

besturing in één
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•	 Moeller® frequentieregelaars type M-max
•	 Moeller® touch display type XV - Visualiseren, bedienen en 
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•	 Complete oplossingen met ELatis verdeelkasten van Holec®

•	 Capitole 20 nog compacter met de Serie NRX 
vermogenschakelaar

•	 Moeller® xEnergy type beproefde schakel- en 
verdeelinrichtingen tot 4000 A
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•	 Succesvol Halyester blijft bij de tijd
•	 “Turn-key-oplossing: van midden- naar laagspanning”
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•	 Holec® ringkabelstation type MagnefixPLUS - 
 Bedrijfszekere datacommunicatie
•	 Milieuvriendelijk Schakelen
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•	 Beheersing middenspanningnet door innovatieve 
stationsautomatisering met SASensor®

•	 Nieuwe ontwikkelingen in de Xiria-range
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•	 Holec® 3.6 - 24 kV compact schakelsysteem met enkelrail en 
vaste vermogenschakelaars type MMX 

•	 Eaton - Electrical Services & Systems (E-ESS) - 
Optimalisering van uw elektrische-energievoorziening
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•	 Waar kunt u met uw vragen terecht?
•	 Onze verkoopbinnendienst Componenten staat voor u klaar!
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Sinds de overname van 
Moeller door Eaton in 2008  
heeft er binnen de elektrische 
divisie van Eaton een integratie 
van organisatie en producten 
plaatsgevonden. Eaton heeft 
huisautomatisering als een 
wereldwijde strategische pro
ductgroep aangemerkt en zich 
tot doel gesteld om één van de 
toonaangevende leveranciers 
van huisautomatiseringspro
ducten te worden. Dit kan 
alleen indien er een keuze 
wordt gemaakt voor één plat
form voor de toekomst. Eaton 
heeft gekozen voor Xcomfort, 
het draadloze schakelsysteem 
van het merk Moeller®. 

Het oorspronkelijk door Moeller® 
ontwikkelde draadloze schakel
systeem valt op door zijn 
betrouwbaarheid, eenvoud, 
snelle en vooral schone manier 
van montage (zonder hak en 
breekwerk) en de zeer een
voudige manier van inbedrijf
name. Door gebruik te maken 
van de speciaal voor draadloze 
schakeltechniek bestemde 868 
MHzfrequentieband is een 
betrouwbare signaaloverdracht 
gewaarborgd. Met het draad
loze schakelsysteem zijn in 
een woning of in een kantoor
gebouw talrijke toepassingen 
te realiseren. Denk hierbij aan 
het schakelen en dimmen van 
verlichting, het op en neer laten 
van rolluiken, alarmeringen, en
zovoort. Het aansturen gebeurt 
via een draadloze zender en 
zogenaamde actoren. Deze 
actoren zijn kleine ontvangers 
die eenvoudig decentraal in 
een inbouwdoos, boven een 
verlaagd plafond of in een aan 
te sturen apparaat ingebouwd 
kunnen worden. Verlichting 
schakelen en dimmen, licht

 Eaton kiest voor  
 draadloos schakelen met  

Xcomfort van Moeller®
scènes oproepen, rolluiken of 
poortdeuren op afstand bedie
nen, temperatuur en ventilatie 
regelen, een inbraakwaarschu
wingsinstallatie en slim gebruik
maken van bewegingsmelders: 
het is allemaal mogelijk met 
Xcomfort. Zonder ingewikkelde 
bedrading en met schakelaars 
op iedere gewenste plaats.

Word ook Xpert-installateur

Eenvoudig, onzichtbaar en zeer 
snel installeren: dat is Xcom
fort, het draadloos bedienings
systeem van Moeller®. 
Boven dien kostenefficiënt en 
energiezuinig! Xcomfort geeft 
u volop nieuwe mogelijkheden 
op het gebied van installatie
techniek. Iedere installateur 
kan Xcomfort installeren. In 
nieuwbouw én in bestaande 
bouw. Wilt u een Xperttraining 
volgen, dan kunt u zich opgeven 
voor een van de trainingen die 
op ons kantoor in Zaltbommel 
gehouden worden. 
Deze trainingen duren een vol
ledige dag. Deelname is gratis. 
 

“Eaton heeft gekozen 
voor Xcomfort, het 
draadloze schakel
systeem van het merk 
Moeller®.”  
Ingmar de Winter 
Product manager

Meer informatie: 

www.draadloosschakelen.nl 

Het vertrouwde  
’gezicht’ van onze  

verkoopbuitendienst!

Voor een compleet  
overzicht kijkt u op onze 
website: 
www.eaton.nl/samenbeter
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Eaton biedt flexibele 
oplossingen voor  
renovatietoepassingen

Wendy van der Aa: “Systeem 55 is een Holec® modulair kunststof kastensysteem 
gebaseerd op de eenheid 55 mm waaruit het totale systeem is opgebouwd. De 
uitwendige maten van de kasten zijn veelvouden van 55 mm. Het assortiment omvat 
een verscheidenheid aan kasten waaronder uitvoeringen geschikt voor de éénopéén 
vervanging of uitbreiding van bestaande installaties, zonder extra accessoires. Veel 
toegepast in renovaties zijn de 220x330 mm (bxh) en 110x220 mm (bxh) uitvoeringen. 
Vanwege de modulariteit is Systeem 55 ook uitermate geschikt voor samenbouw. 
Voor “zwaardere” toepassingen omvat het assortiment standaardkasten waarmee de 
assemblage van verdeelinrichtingen mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast biedt Eaton het 
kunststof verdeelsysteem Medusa van het merk Holec® dat standaard is uitgerust met drie 
sleuven voor inbouw van DINmodulaire componenten en zowel in 220 mm als 440 mm 
breedte verkrijgbaar is. Medusa biedt meer ruimte voor het inbouwen van componenten 
voor bijvoorbeeld besturings en automatiseringsfuncties”.

Door een sterke terugloop van het aantal 
nieuwbouwwoningen heeft ‘renoveren’ 
meer dan ooit de aandacht. Het 
aanpassen en uitbreiden van elektrische 
installaties in renovatieprojecten vraagt 
om flexibiliteit. Ook speelt ruimtegebrek 
regelmatig een rol. Eaton biedt een 
veelzijdig assortiment groepenkasten dat 
uitermate geschikt is voor toepassing in 
renovatieprojecten. Product manager 
Wendy van der Aa belicht de mogelijk
heden.

 Voordelen en kenmerken

•	 Voorgemonteerde	FLEX-concept	
groepenkasten tot 40 A.

•	 FLEX-groepenkasten	inclusief	
aansluit en doorverbindings kammen.

•	 Groepenkasten	standaard	met	en	
zonder hoofdschakelaar.

•	 Uitgekiend	assortiment	veelvuldig	
toegepaste, voorbedrade, modulaire 
componenten.

•	 Eenvoudig	bijklikken	van	
installatieautomaten voor extra 
eindgroepen.

•	 Gemakkelijk	uit	te	breiden	met	
voorbedrade FLEXcomponenten.

•	 Maximale	flexibiliteit,	minimale	
voorraden.

•	 Ideaal	voor	woningbouw	en	
kleinzakelijke markt.

•	 Behoud	van	KEMA-Keur	na	
uitbreiding tot eindgroepen per 
aardlekschakelaar.

•	 Kasten	zijn	TTA-getest	conform	de	
NENENIEC 604393.

•	 Breed	assortiment	kasten.

“Op zowel componen
ten als systemenvlak is 
Eaton toonaangevend.”  
Wendy van der Aa 
Product manager
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Optimale flexibiliteit  
met minimale voorraad:  
het FLEX-concept

De gedachte van het FLEX
concept is simpel: door 
een selectie van acht voor
geconfigureerde basiskasten en 
een beperkt aantal voorbedrade 
losse FLEXcomponenten kan 
eenvoudig een breed scala 
aan groepenkastuitvoeringen 
worden samengesteld of in een 
later stadium eenvoudig worden 
uitgebreid door het bijklikken 
van installatieautomaten voor 
extra groepen. Het FLEX
concept is zowel toepasbaar 
voor Systeem 55 als Medusa. 

Tiara: het stekkerklare 
decentrale verdeelsysteem

Wendy van der Aa: “In ruimtes 
waar een grotere behoefte aan 
elektriciteit bestaat, zoals de 
keuken, biedt het decentrale 
verdeelsysteem Tiara van 
het merk Holec® tot op het 
laatste	moment	flexibiliteit	ten	
aanzien van de plaats en het 
type apparatuur. Ook eventuele 
toekomstige aanpassingen van 
de elektrische installatie zijn 
geen probleem. Een snelle, 
eenvoudige en duidelijke aan
sluiting wordt gerealiseerd door 
de toepassing van een 25 A 
Perilexstekker en Wieland
connectoren aan de afgaande 
zijde van de verdeler”.

Meterkastomhulling Remeka: 
veilig en esthetisch

Remeka kunststof meterkast
omhulling is bij uitstek geschikt 
voor renovatieprojecten. In 
veel oudere (vooroorlogse) 
woningen is vroeger geen 
meterkast geplaatst. In deze 
woningen is het door ruimte 
gebrek vaak niet mogelijk 
om alsnog een meterkast te 
plaatsen. Om de groepenkast, 
het meterbord en de huis
aansluitkast toch veilig af te 
schermen in de ruimte waarin 
deze geplaatst zijn heeft Eaton 
de Remeka ontworpen. Deze 
kunststof omhulling is te 
plaatsen over de bestaande 
groepenkast, het meterbord en 
de huisaansluitkast.

Nieuwe range 
installatie-automaten 
en aardlekschakelaars in 
groepenkasten

Sinds mei 2009 heeft Eaton 
een nieuw assortiment 
installatieautomaten en 
aardlekschakelaars. Deze 
nieuwe componenten 
worden nu ook toegepast in 
de Systeem 55 en Medusa 
FLEXgroepenkasten. De 
nieuwe installatieautomaten 
zijn compact en bieden u 
meer aansluitruimte bij uw 
werkzaamheden. 

 Voordelen installatie
automaten en 
aardlekschakelaars

•		 Meer	aansluitruimte	door	
compactere installatie
automaten.

•		 Installatie-automaten	
zijn voorzien van aan/uit
indicator (rood/groen).

•		 Handige	afdekkapjes	
op vrije posities 
railaansluitkam.

•		 Fornuisgroep	is	voorzien	
van stevige kap over 
tuimelbediening.

•		 Nieuwe	kamrails	voor	
goede toegankelijkheid 
fasedraad. Ook zijn 
er speciale kamrails 
beschikbaar voor 
toepassing van de 
fornuisgroep.
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Eaton is lid van de 
Stichting Elux
Het Elux installatie
concept stimuleert meer 
functionaliteit in de 
woning om een hoger 
niveau te bereiken van 
comfort, veiligheid, 
energiebesparing, 
levensfasebestendigheid.

Faxformulier: Leaflet	FLEXconcept

Eenvoudig bijklikken van installatie

automaten op voorgemonteerde 

railaansluitkammen.

Voorbedrade DIN modulaire FLEX

componenten maken uitbreiding een

voudig	en	flexibel.



32 tot 1600 A. Bij alle kortsluit
stroomwaarden geldt: Icu=Ics. 
Een veiligheidsvoordeel bij 
niet alleen maar extreme 
kortsluitcondities. 

Optimale beveiliging in elke 
situatie

Product manager Henri 
Robbrecht legt uit: “Er kan een 
keuze gemaakt worden uit 
diverse beveiligingsblokken, of  
het nu gaat om de prijstechnisch  
voordelige uitvoering met  
bimetaal of om het elektronische  
beveiligingsblok met communi  
catiemogelijkheden, beide zijn  
eenvoudig te gebruiken in  
diverse beveiligingstoepassingen: 
van kabelbeveiliging en motor  
beveiliging tot aan trafobeveiliging.  
Toepassingen als hoofd, NOOD 
UIT-	en	koppelschakelaar	
kunnen met de lastscheider tot 
1600 A gerealiseerd worden”. 

Moeller® open vermogenschakelaars IZM 
Combineer kwaliteit met een compacte bouwvorm

Op de beurs Elektrotechniek 
presenteert product 
manager Henri Robbrecht 
met de nieuwe IZM20 een 
compleet nieuwe reeks open 
vermogenschakelaars (ACB) 
tot 6300 A. Henri Robbrecht: 
“Vier bouwgroottes maken 
het mogelijk voor elk project 
economisch gezien de meest 
optimale schakelaar te kiezen. 

Alleen de breedte van de 
schakelaar varieert afhankelijk 
van de vereiste nominale 
stroom, zodat altijd een meest 
compacte en kosteneffectieve 
bouwgrootte kan worden 
geselecteerd. De nieuwe open 
vermogenschakelaar IZM kan 
worden toegepast in elke 
industriële omgeving”.

Bij de Moeller® serie NZM 
ver mogens automaten met zijn 
vier compacte bouw vormen 
is er gekozen voor één univer
seel systeem voor functie, 
montage en bediening van de 
schakelaars en toebehoren. 
Consequent verder ontwikkelen 
van de reeds tientallen jaren 
succesvolle vermogens
automaat en het toepassen 
van steeds modernere 
technieken met gepatenteerde 
innovaties, hebben geleid tot 
een veelzijdig toepasbare serie 
vermogensautomaten.  
 
De schakelaars zijn onder  
verdeeld in vier afschakel 
vermogens, vanaf de prijsgunstige  
25 kA voor de kleine onderver
deling naar 50 en 100 kA tot 
aan de 150 kA/415 V voor de 
complexere hoofdverdeler. 
Hiermee wordt een nominaal
stroombereik afgedekt van 

 Voordelen
•	 Toebehoren	eenvoudig	aan	de	voorzijde	inklikken.
•	 Bedienen	op	afstand	mogelijk.
•	 Aansluittechniek	naar	keuze	zoals:

 Aansluitklemmen voor aluminiumkabel,
 Aansluiting voor rails en kabelschoen,
 Aansluitbouten voor aansluiting aan de achterzijde.

•	 De	elektronische	beveiligingsblokken	zijn	voorzien	van	een	
interface voor het aansluiten van de Data Management 
Interface (DMI).

De Moeller® serie vermogens automaten 
NZM tot 1600 A
Nieuwe ideeën voor een  
verbeterde vermogens automaat

De meest ruimte besparende 
variant: IZM X16

De nieuwe ster is de IZM X16. 
De innovatieve aanpak maakt 
het mogelijk zelfs twee 
schakelaars met uitrijtechniek 
in een 600 mm breed veld te 
monteren. Dit is kosten
besparend en bespaart boven
dien plaats in de technische 
ruimte. Meer vermogen 
schakelen in zo’n kleine ruimte 
is bijna niet mogelijk.

“Eén pakket NZM/IZM, 
van 20 tot 6300 A, 
betekent optimaal 
beveiligen tegen over
stroom en kortsluiting 
met een volledige 
selectiviteit.”  
Henri Robbrecht
Product manager

Moeller® digitale 
aardlekschakelaars F/I
Ongewenst afschakelen behoort  
tot het verleden

Product manager Ingmar de 
Winter legt uit hoe de digitale 
aardlekschakelaar werkt: “De 
digitale aardlekschakelaar F/I 
werkt als een conventionele 
aardlekschakelaar, maar is 
uitgebreid met intelligente 
elektronica. Deze elektronica 
zorgt ervoor dat de aardlek
schakelaar nog nauwkeuriger 
uitschakelt, zodat ongewenst 
uitschakelen ten gevolge van 
invloeden van buitenaf niet 
meer voorkomt. Tevens kan 
de digitale aardlekschakelaar 
verschillende waarschuwingen 
vooraf creëren als er zich 
aardfoutstromen dreigen 
voor te doen voordat de 
aardlekschakelaar daadwerkelijk 
uitschakelt. Door deze 
waarschuwingen kan er 
adequaat op deze situaties 
gereageerd worden. Zo kan 
een installateur bijvoorbeeld 
het probleem al verhelpen 
voordat de installatie af
schakelt. Hierdoor kan een 
zeer bedrijfszekere installatie 
gerealiseerd worden”.

Er worden steeds hogere nauwkeurigheidseisen gesteld aan 
aardlekschakelaars aangezien continuïteit van elektrische energie 
in bedrijfsprocessen essentieel is. Het is tevens van belang dat 
dreigende afschakeling van energie voortijdig gedetecteerd wordt. 
Eaton heeft met de digitale aardlekschakelaar F/I van het merk 
Moeller® al deze functionaliteiten samengevoegd in één behuizing. 

Doordat de digitale aardlek
schakelaar zeer nauwkeurig 
in de fabriek af te stellen 
is, is het mogelijk om het 
afschakelpunt dicht bij de 
waarde van de nominale 
foutstroom te plaatsen. Een 
groot voordeel in vergelijking 
met de conventionele aardlek
schakelaars. 
De Winter: “Conventionele 
aardlekschakelaars mogen 
afschakelen binnen de grens 
van 50%  100% van de 
nominale foutstroomwaarde. 
Dit leidt in de praktijk al snel 
tot ongewenste of te snelle 
afschakeling, met alle gevolgen 
van dien”.  
 
Waarschuwing via LED’s

Op de digitale aardlekschakelaar 
zijn 3 LED’s aangebracht (groen/
geel/rood) die de status van 
de installatie aangeven. Als 
alles in orde is, licht de groene 
LED op. Als de aardfoutstroom 
tussen 30% en 50% van de 
nominale foutstroomwaarde 
ligt dan licht de gele LED op. 

Boven de 50% licht de rode 
LED op. Daarnaast wordt bij het 
oplichten van de gele en rode 
LED’s een potentiaalvrij contact 
geschakeld, waarmee de 
waarschuwing verder verwerkt 
kan worden. Denk hierbij aan 
het aansturen van alarmgevers, 
het versturen van berichten, 
etc. 

Hoewel al deze extra 
functionaliteiten allemaal in de 
digitale aardlekschakelaar zijn 
geïntegreerd, is de afmeting 
van de schakelaar niet groter 
dan die van de conventionele 
uitvoeringen. Hierdoor is de 
digitale aardlekschakelaar 
zonder problemen samen met 
andere modulaire componenten 
toe te passen.
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De digitale aardlekschakelaar F/I is leverbaar vanaf eind 2009

Faxformulier: NZM brochure

Faxformulier: IZM brochure
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Moeller® easySafety   
Allinone functionele  
veiligheid en besturing in één

easySafety is geschikt voor 
uw huidige, maar ook voor de 
nieuwe normen tot en met het 
hoogste veiligheidsniveau. Dus 
applicaties tot en met categorie 
4 volgens de EN9541, PL e 
volgens EN ISO 138491, SILCL3 
volgens de EN IEC 62061 en SIL 
3 volgens EN IEC 61508 zijn te 
realiseren.
Anders dan een standaard
veiligheidsstuurrelais biedt de 
easySafety een veelvoud aan 
veiligheidsfunctiebouwstenen 
in één apparaat, hij bevat o.a. 
de volgende mogelijkheden: 
Nooduitgang, hekbewaking 
met of zonder vergrendeling, 
lichtgordijnen met of zonder 
muting, tweehandenbediening, 
schakelmatten, toestemming
schakelaar, stilstand en 

De easyfamilie van Moeller®, bestaande uit de easyRelais (stuurrelais), easyHMI (visualiseren en 
bedienen) en easyControl (PLC) dekt een groot deel van de applicaties in de besturingswereld af. 
Moeller® introduceerde medio 2008 een nieuw easy familielid  de easySafety  welke oplossingen 
biedt voor veiligheidstoepassingen met de eenvoud en flexibiliteit van de easyfamilie.
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toerentalbewaking, veilige 
tijdrelais en merkers. Al deze 
functies kunt u heel eenvoudig 
met elkaar “verbinden”.
De easySafety kan zowel 
op de PC, via de easySoft
Safety, als op het apparaat zelf 
geprogrammeerd worden. Via 
de PC is het programma heel 
eenvoudig samen te stellen, te 
testen en te downloaden. De 
easySafety bevat standaard een 
display voor statusdiagnose en 
weergave, 14 veilige ingangen, 
4 veilige uitgangen (transistor of 
relais), 4 testsignalen. Optioneel 
bestaat  is er ook nog een veilige 
redundante relaisuitgang.
easyLink of easyNet aansluiting 
is veelal standaard, waardoor 
uitbreiden met de reeds 
bestaande easy componenten 

SmartWireDarwin van 
Moeller® veroorzaakt een ware 
evolutie in de schakelkast. De 
groene SmartWireDarwin 
(SWD) vlakbandkabel is 
een op de toekomst gericht 
communicatiesysteem voor 
industrieel schakelmateriaal in 
en om de schakelkast. De I/O 
wordt niet meer op de PLC uit 
bedraad maar wordt, via de 
SWD kabel, direct op standaard 
Moeller® schakelmateriaal 
aangesloten. SWD reduceert de 
bedradingstijd, inbedrijfnametijd, 
het aantal I/O blokken en 
het tekenwerk aanzienlijk. 
Product manager Frank van 
der Laan legt het principe van 
Darwin uit: “De schakelkast 
zoals deze momenteel veelal 
gebouwd wordt, bestaat uit 
een besturingsunit (PLC) 
en schakelmateriaal. Deze 
besturingsunit wordt meestal 
uitgebreid met I/O blokken. 

De in en uitgangen worden 
gebruikt voor het aansturen 
van magneetschakelaars, 
bedienings en signalerings
apparatuur of voor diagnose. 
Al deze componenten moeten 
worden bedraad. Dat houdt in 
dat de stuurstroombedrading 
voor elke deelnemer op lengte 
moeten worden gemaakt, 
voorzien van adereindhulzen 
en soms van een codering. 
Dit bedraden is een zeer 
arbeidsintensieve en kosten
verhogende opgave. Met 
SWD hoort dit absoluut tot 
het verleden. SWD vervangt 
de arbeidsintensieve en 
kosten verhogende aanleg 
van stuurstroombedrading. 
Daarnaast vervangt SWD uw 
I/O op de PLC”.

SWD maakt standaard schakel
materiaal tot communicatief 
schakelmateriaal. Frank van 
der Laan: “Het standaard 

schakelmateriaal wordt 
voorzien van een module die 
het schakelmateriaal voorziet 
van data en energie. De I/O 
van de PLC wordt verplaatst 
tot op het schakelmateriaal. 
Alle deelnemers worden met 
de groene vlakbandkabel 
verbonden. Deze kabel vervangt 
alle stuurstroombedrading en de 
benodigde voedingsspanning. 
De kabel wordt verbonden 
met de gateway. De gateway 
communiceert via Profibus 
DP of CANopen met de PLC. 
In het programma in de PLC 
verandert alleen de adressering 
van de I/O. Het adresseren 
gaat volledig automatisch. 
Door een simpele druk op de 
configuratieknop worden alle 
deelnemers voorzien van een 
adres. SWD is geschikt voor alle 
Moeller® magneetschakelaars, 
motorstarters en de bedienings 
en signaleringsapparatuur”. 

Moeller® SmartWireDarwin
Revolutie in de schakelkast

“SmartWireDarwin 
verbindt producten.
One Eaton verbindt 
twee gerenommeerde 
bedrijven, waardoor 
een beter en breder 
aanbod.”  
Frank van der Laan 
Product manager

Bezoek ons op de beurs Elektrotechniek en doe mee aan de SWDprijsvraag! Faxformulier: easySaferty brochure

combinatie is het ook mogelijk 
om bij een overbelasting niet 
de	PKE	mechanisch	uit	te	
schakelen, maar de aangesloten 
magneetschakelaar. Dit is ideaal 
voor moeilijk bereikbare plaatsen 
of wanneer u op afstand weer 
wilt kunnen inschakelen. 
Herinschakelen via SmartWire
Darwin is immers heel 
eenvoudig te realiseren”.

PKE wereldwijd inzetbaar

De motorbeveiligingsschakelaar 
PKE	is	kortsluitvast	tot	65	kA	
(34 kW) en afhankelijk van type 
en inzetbaarheid tot maximaal 
100	kA.	De	PKE	voldoet	niet	
alleen aan de Europese normen 
zoals IEC (CE), maar ook aan 
onder andere de Amerikaanse 
UL-CSA	norm.	De PKE is 
leverbaar vanaf eind 2009.

PKE, de nieuwe  
Moeller® elektronische  
modulaire motor 
beveiligings 
schakelaar 

accessoires blijven gebruiken, 
zoals hulpcontacten en 
afschakel spoelen.

PKE & SmartWire-Darwin 

De	PKE	kan	ook	worden	
voorzien van een aansluiting 
op SmartWireDarwin. 
SmartWireDarwin maakt 
communicatie met bijna alle 
standaardproducten van Moeller 
mogelijk. Frank van der Laan 
legt uit hoe dit werkt: “De 
SWDmodule in combinatie met 
PKE	maakt	het	mogelijk	om	op	
een eenvoudige manier vele 
instellingen en waardes in uw 
besturingsunit uit te lezen. Deze 
waardes kunt u gebruiken in uw 
procesafhandeling. Het plaatsen 
van extra stroomspoelen is 
niet nodig; hiermee bespaart 
u geld en ruimte. Met deze 

PKZ,	de	motorbeveiligings-
schakelaar van Moeller® is al 
jaren een begrip in de markt. 
Deze motorbeveiligings
schakelaar heeft 3 functies in één 
behuizing; kortsluitbeveiliging, 
overbelastingsbeveiliging en 
scheiderfunctie. De eerste 
motorbeveiligingsschakelaar 
werd in 1932 door de firma 
Moeller aan de markt 
gepresenteerd. Na verschillende 
types en uitvoeringen 
introduceert Eaton, naast 
de	alom	bekende	PKZ,	nu	
de nieuwe elektronische 
motorbeveiligingsschakelaar 
PKE.	De	PKE	wordt	opgebouwd	
uit één basisapparaat en kan 
afhankelijk van de grootte van de 
motor voorzien worden van een 
afschakelblok. In totaal bestaat 
de gehele reeks uit 3 basis

apparaten en 5 afschakelblokken. 
De afschakelblokken zijn 
elektronisch en instelbaar. De 
nominaalstroom is instelbaar 
van 0,25 – 1,00 x I nominaal en 
de CLASSinstelling van 5 … 
20. De afschakelkortsluitwaarde 
is vast ingesteld op 14 x I 
nom. Middels de CLASS
instelling is het mogelijk om 
de	PKE	te	testen,	of	het	
overbelastingsbeveiligingsdeel 
(thermische beveiliging) in zijn 
geheel uit te schakelen. Het 
elektronisch afschakelblok 
heeft geen externe “hulp”
voedingsspanning nodig, deze 
wordt namelijk intern verzorgd 
en is voor één en driefase 
motoren te gebruiken. De 
PKE	is	een	volledig	familielid	
van	de	huidige	PKZ-familie;	
daardoor	kunt	u	alle	huidige	PKZ-

 De mogelijkheden van 
PKE gekoppeld met SWD

•	 Uitlezen	maximale	
motorstroom.

•	 Temperatuurweergave	
van de motor in % (dit 
maakt een waarschuwing 
voor een overbelasting 
mogelijk).

•	 Uitlezen	ingestelde	
waarde.

•	 Uitlezen	CLASS	instelling.
•	 PKE	in-	of	uitgeschakeld.
•	 Magneetschakelaar	in-	of	

uitgeschakeld.
•	 Gedifferentieerde	

uitschakelingsweergave 
(kortsluiting/overbelasting).

•	 Fase-uitval.
•	 Af-fabriek	getest.

heel eenvoudig wordt. (Eventueel 
ook uitvoering zonder display)
easySafety biedt meer dan 
alleen de mogelijkheid als 
veiligheidsstuurrelais. De 
easySafety kan ook standaard 
besturingstaken afhandelen, 
dus veiligheids en standaard 
programma in één apparaat. 

easySafety is een lid van de easy
familie, dus alle uitbreidingen 
en communicatiemiddelen van 
de al bestaande familie zijn heel 
eenvoudig te combineren.
Als enig veiligheidsstuurrelais 
met geïntegreerde of externe 
(IP65) display biedt easySafety 
een eenvoudige bediening en 
directe diagnose van standaard 
en veiligheids relevante gegevens 
van de machine of installatie.

Faxformulier: SWD brochure
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Moeller® touch display
type XV 
Visualiseren, bedienen en besturen

Of het nu gaat over machinebouw, productiesystemen, enkele 
stuks of seriematig, er is bijna geen toepassing te bedenken 
waarin een Human Machine Interface (HMI) de bediening niet 
vereenvoudigt voor de operator. Moderne touch displays zorgen 
voor een overzichtelijke, flexibele menustructuur in iedere 
gewenste taal en dragen hiermee bij aan de wereldwijde inzet
baarheid van machines en installaties met slechts één hard en 
softwareoplossing. 

HMI of HMI-PLC

De XV touch displays zijn niet 
alleen in te zetten als HMI maar 
ook als HMIPLC. De verwis
selbare	compact	flash	kaart	be
paalt de functionaliteit. Met de 
XV touch display als pure HMI 
heeft u een hoogwaardig en 
comfortabel touch panel. De vi
sualisering wordt gemaakt met 
de visualiseringssoftware Gali
leo. Wordt de display ingezet als 
HMIPLC, dan heeft de display 
naast zijn visualisering ook een 
volwaardige PLC aan boord. Het 
PLCprogramma wordt volgens 
de IEC611313 norm, met Co
DeSys, geprogrammeerd. De 
XV touch display is dankzij de 
vele beschikbare bussystemen 
eenvoudig aan de meeste be
sturingen te koppelen.

Productoverzicht

De XV touch displays zijn 
verkrijgbaar van 3,5” tot en 
met 15” formaat, in zowel 
monochroom als in kleur. Het 
bedienveld wordt geleverd met 
infraroodtechnologie of met 
resistieftouch. Bij infrarood
technologie ligt er een raster 
van infraroodstralen voor het 
kras en slagvaste veiligheids
glas. Het resistieftouch folie 
is een volledig gelamineerd 
polyesterfolie. 

De vlakke afwerking zorgt voor 
een hoge mate van hygiëne en 
is bestand tegen oliën, vetten 
en vele chemicaliën. Ook 
uitvoeringen in RVS (IP69k) 
behoren tot de mogelijkheden. 
Hoewel displays meestal lig
gend (landscape) geplaatst 
worden is het ook mogelijk 
de display staand (portrait) te 
plaatsen. Dit geeft een grote 
vrijheid bij het ontwerpen van 
de machine of de installatie. 
 
Bussystemen

De display beschikt standaard 
minimaal over een ethernet
aansluiting. Afhankelijk van 
het type kan uit meer dan 100 
verschillende communicatiepro
tocollen worden gekozen, waar
onder Profibus DP, CANopen en 
Devicenet. Door het koppelen 
via OPC Client/Server of via 
DXS aan bovenliggende syste
men is de integratie met de IT
wereld praktisch onbegrensd. 

Telecommunicatie

Met een standaardmodem of 
router is er onbeperkte toe
gang tot het systeem. Dankzij 
de ingebouwde webserver 
is het bekijken, besturen en 
diagnose stellen op afstand  
kinderspel.

Moeller® frequentie
regelaars type Mmax 
Breed inzetbaar
Product manager Geurt van Bennekom is enthousiast over de 
introductie van de nieuwe Mmax frequentieregelaars.  
Van Bennekom: “De nieuwe Mmax frequentieregelaars zijn 
eenvoudig inzetbaar in vele applicaties. Dit is met name te 
danken aan de compacte bouwvorm voor normmotoren van 
0,25 tot 5,5 kW. Daarnaast laat de Mmax frequentieregelaar 
zien dat hoge functionaliteit op een eenvoudige en gebruikers
vriendelijke manier geïmplementeerd kan worden. De Mmax 
is inzetbaar als frequentie en vectorregelaar. De compacte 
bouwvorm bespaart kostbare ruimte. De Mmax is toe te 
passen in zowel de eerste als de tweede omgeving. Tevens is de 
Mmax voorzien van een RFIfilter voor de categorieën C2 en 
C3. Ook bestaat de mogelijkheid tot koppelen aan verschillende 
industriële bussystemen voor een brede inzetbaarheid in de 
machinebouw.”

De voordelen: M-max voor 
“Hoge dynamiek”

In de machinebouw bespaart de 
Mmax door zijn ingebouwde 
RFIfilter en Remchopper 
waardevolle ruimte. Op de 
frequentieregelaar kunnen, 
volgens de EMCrichtlijn, 
direct de afgeschermde 
motor en stuurkabels 
worden aangesloten. Om 
het geheel te completeren is 
de regelaar inzetbaar in een 
temperatuurbereik van 10 °C 
tot +50° C bij nominale stroom 
en maximale belasting. De 
sensorloze vectorregeling 
zorgt hierbij voor een continu 
toerental met hoge nauwkeurig
heid, zelfs bij veranderende 
belasting en lage toerentallen.

M-max de “Energie 
bespaarder”

De Mmax biedt vele 
economische oplossingen 
voor onder andere pomp
toepassingen. Met de 
geïntegreerde PIregelingen 
en de uitgebreide motor
beveiligingsfuncties worden 
een hoge inzetbaarheid en 
significante energiebesparingen 

in het proces bereikt. De 
gelakte printplaten zorgen 
ervoor dat de regelaar ook in 
een agressieve omgeving met 
hoge luchtvochtigheid, zoals een 
rioolwaterzuivering, ingezet kan 
worden. Door toepassing van 
het MMXIP21FS… accessoire 
wordt de beschermingsgraad 
verhoogd naar IP21.

M-max de “Betrouwbare 
regelaar”

Het handhaven van een 
goed klimaat, maar vooral 
de betrouwbaarheid bij 
brand (rookgasontwikkeling) 
zijn zware opgaven voor 
frequentiegeregelde 
ventilatiesystemen in een 
gebouw. Zowel de interne 
veiligheidscircuits, de 
automatische herstart (bij 
bijvoorbeeld kortstondige 
stroomuitval) als de 
synchronisatie met een 
draaiende motor (vliegende 
start), maken dat de Mmax 
een betrouwbare regelaar 
is voor airconditioning en 
rookgasafzuigsystemen.
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“One Eaton, één 
platform voor de 
toekomst.”  
Geurt van Bennekom 
Product manager

Faxformulier: Mmax brochure

Faxformulier:  

XV touch display brochure



Eaton levert al jarenlang Holec® hoofdverdeelsystemen, type 
Capitole. Eaton’s Capitole 20verdeelsystemen tot en met 
1600 A zijn nu leverbaar met de Eaton Serie NRX, de nieuwe 
compacte Air Circuit Breaker (vermogenschakelaar). De NRX is 
daarmee de kleinste in zijn soort! De nieuwe ACB is uitstekend 
geschikt voor toepassing in hoofdverdelers met kortsluitwaarden 
(Ics) van 50 kA. Voor nominale vermogens tussen 2000 en 
3200 A past Eaton de bewezen technologie van de Magnum
vermogenschakelaar toe.

Met het Holec® verdeelkasten
systeem type ELatis biedt 
Eaton een compleet assortiment 
plaatstalen wandverdeelkasten 
en staande en kunststof 
verdeel kasten tot 8000 A. 
Alle benodigdheden voor het 
samenstellen van verdeel
inrichtingen tot 4000 A maken 
standaard onderdeel uit van 
het ELatis assortiment. Het 
uitgebreide kastenprogramma, 

het complete pakket inbouw
modules, het universele 
draagprofielsysteem, het 
bijpassende railsysteem en het 
uitgebreide pakket accessoires, 
stellen u in staat iedere 
gewenste verdeelinrichting 
te realiseren. ELatisPlan, de 
gebruikersvriendelijke ontwerp 
en calculatiesoftware, wijst u 
hierbij op eenvoudige wijze de 
weg. 

Complete oplossingen 
met ELatis verdeel
kasten van Holec®

Capitole 20 
nog compacter met de  
Serie NRXvermogen 
schakelaar Een grote doorbraak  

met kleine afmetingen

Faxformulier: ELatis brochure

Faxformulier: Capitole 20 brochure
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xEnergy is speciaal ontwikkeld 
om tot 4000 A typebeproefde 
schakel en verdeelinrichtingen 
snel,	flexibel	en	efficiënt	te	
bouwen. 

Flexibel en efficiënt samen te 
bouwen

Het systeem voldoet aan de 
norm NENENIEC 60439 1. 
xEnergy kan in alle comparti
menteringsvormen gebouwd 

Serie NRX

•	 N(arrow): Compacte afmeting 
De Serie NRX is uitermate compact. Met één framegrootte 
wordt een bereik van 630 A tot en met 1600 A gerealiseerd. 
De Serie NRX wordt ingebouwd in een Capitole 20paneel 
met de afmeting 500 x 500 x 2000 mm. Hogere vermogens 
in	een	kleinere	ruimte	bieden	de	flexibiliteit	om	robuustere	
verdeelinstallaties te ontwerpen, die geschikt zijn voor hogere 
foutstromen en betere coördinatie met afgaande apparaten.

•	 R(eliable): Betrouwbaar en veilig 
De vermogenschakelaar is TTAgecertificeerd en voldoet aan 
de IEC 609472. De NRX heeft ingebouwd in de Capitole 20 
een beschermingsgraad van IP31, waarbij de NRX is uitgerust 
met een selectief elektronisch beveiligingsrelais. De NRX is 
gegarandeerd betrouwbaar voor 10.000 elektrische en 20.000 
mechanische schakelingen.

•	 X(-treme performance): Hoge prestaties 
Al meer dan 75 jaar houdt Eaton zich bezig met het ontwerpen 
en fabriceren van laagspannings ver mogen schakelaars 
en beveiligingsrelais. NRXvermogenschakelaars worden 
gekenmerkt door hoge uitschakel en duurstroomvermogens.

Snelle levering

Capitoleverdeelsystemen hebben zich bewezen als betrouwbare, 
veilige systemen. Er is een optimale interne scheiding tussen 
de voedings en afgaande velden: tot en met bouwvorm 4 in 
overeenstemming met ENIEC 61439. Afgaande velden zijn 
met plugin railaansluitcontacten aangesloten op de verticale 
distributierails. Dankzij het modulaire ontwerp van Capitole 20 
en de geoptimaliseerde productieprocessen zijn Capitole 20
systemen met de nieuwe NRX binnen drie weken leverbaar 
na geaccepteerde orderontvangst. Dit geldt voor installaties 
samengesteld uit het assortiment voorraadmodules.

 Uitvoeringen Serie NRX
•	 3-	en	4-polige	uitvoeringen.
•		 Vast	en	uitrijdbare	uitvoering.
•		 Kabelinvoer	van	de	bovenkant	of	van	de	onderkant.
•		 Toepasbaar	als	voedingsschakelaar,	koppelschakelaar	of	
 afgaand veld.
•		 Handbediend	en	motorbesturing.
•		 Geïntegreerd	elektronisch	beveiligingsrelais.
•		 Geschikt	voor	automatisch	om	scha	ke	lings	systeem	Otonet.

worden, in combinatie met een 
beschermingsgraad van IP 31 
/IP55. Alle netvormen zoals 
TNC/TNCS/TNS/IT/TT zijn 
mogelijk. 
De ruimtebesparende bouw
wijze van 38 afgaande groepen 
van 40 A, of van 19 afgaande 
groepen van 160 A  in één 
veld  maakt xEnergy tot een 
aantrekkelijk systeem.

Moeller® xEnergy type beproefde schakel 
en verdeelinrichtingen 
tot 4000 A 

“Voordelen van de nieu
we voedingssschakelaar 
type NRX: Compactheid 
en slechts één framesize 
t/m 1600 A.”  
Martin Kok 
Product manager

Faxformulier: xEnergy brochure
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De	flexibiliteit	van	het	systeem	
blijkt uit het ter plaatse snel 
en eenvoudig aansluiten van 
reservevelden en het wijzigen 
van compartimentgroottes. 
Deze werkzaamheden kunnen 
veilig plaatsvinden zonder 
bedrijfsonderbreking. 

Capitole 40 is een gecerti fi
ceerde “Type Tested Assembly” 
(IEC 60439). Zodra de nieuwe 
norm ENIEC 61439 geldt, 
zal voor Capitole 40 MCC de 
aanduiding “Verified by testing” 
gelden.

Holec® Motor Control Centers 
type Capitole 40. Veilig en bedrijfszeker 
Holec® Motor Control Centers 
(MCC) type Capitole 40 
worden overal ter wereld 
ingezet op locaties waar 
veiligheid, betrouw baarheid 
en bedrijfszekerheid vereist 
worden. 

In het ontwerp zijn effectieve 
maatregelen genomen ter 
beperking van de gevolgen van 
een interne fout in afgaande 
velden. De hoge beschermings
graad en moderne schakel
componenten, in combinatie 
met vergrendelingen tegen 
bedieningsfouten, bieden 
optimale veiligheid voor het 
bedieningspersoneel.  

Met de Holec® M2Lenergie 
verdeler heeft Eaton een 
compacte geïntegreerde 
oplossing voor midden
spannings voeding en laag
spanningsverdeling inclusief 
transformator. 
Een turnkeyoplossing met 
aanzienlijke investerings en 
gebruiksvoordelen voor de 
eindklant.

De Holec® M2Lenergieverdeler 
is een gecombineerde MStrafo
LSverdeler met een midden
spanningsschakelinstallatie 
in eigen behuizing, een 
transformator in eigen behuizing 
en een laagspanningsverdeler. 
Vandaar de naam Medium 
Voltage to Low Voltage: M 2 L.

“Turnkeyoplossing: van midden 
naar laagspanning” 

Een Holec® M2L bestaat uit de 
volgende maatwerkcomponenten:
•	 Middenspannings	schakel-

systeem (Xiria, Magnefix of 
SVS)

•	 Middenspannings	transf	or-
mator

•		 Laagspannings	verdeel-
installatie type Capitole

Het geheel wordt onder 
gecontroleerde omstandig
heden geprefabriceerd bij 
Eaton in Hengelo en kan in zeer 
korte tijd op de bouwlocatie 
geïnstalleerd worden. Een 
M2Lverdeler kan door gebruik 
van droge transformatoren 
zonder aanvullende maat
regelen binnen geplaatst 
worden; er gelden geen 
aanvullende brandweer of 
verzekeringseisen.

 Klantvoordelen M2Lenergieverdeler
•	 Minimaliseert	dure	laagspanningskabels.
•	 Beperkt	de	energie	verliezen	in	de	kabels.
•	 Beperkt	de	montagekosten.
•	 Bespaart	bouwkundige	kosten	voor	technische	ruimte.
•	 Ultrakorte	montagetijd.
•	 Af-fabriek	getest.

Faxformulier: Capitole 40 brochure

Succesvol  
Halyester  
blijft bij  
de tijd

“Halyester staat naast hoge 
kwaliteit,	flexibiliteit	en	brede	
toepasbaarheid ook voor ge
mak, snelheid, minimale risico’s 
en uiteindelijk lage kosten. 
Voor een groot deel wordt dit 
bepaald door het systeem zelf”, 
vertelt product manager André 
Spenkelink. “Met het modu
laire en TTAgeteste assorti
ment van Halyester beschikt 
u over kant enklare bouw
stenen waardoor u razendsnel 
en zonder ontwerpfouten een 
grote verdeler tot 1600 A kunt 
ontwerpen voor zowel bin
nen als buitentoepassingen. 
Voor het overige deel wordt 
het gemak bepaald door goede 
informatie, zoals de vernieuwde 
catalogus en hulpmiddelen 
zoals de Swift ontwerp en 
calculatiesoftware. Met behulp 
van de Swift software beschikt 
u binnen enkele minuten over 
een tekening, prijs en materiaal
lijst. Aan de hand van de 
materiaallijst en door de hoge 
beschikbaarheid van Halyester
producten bij uw groothandel 
kunt u snel beschikken over de 
bouwstenen. Het assembleren 
wordt ver eenvoudigd door de 
voorgeassem bleerde kasten en 
daarmee een beperkte hoeveel
heid onderdelen”.

Halyester van Holec® staat al meer dan 35 jaar aan de top als het 
gaat om kunststofomhulde verdeelkastensystemen. Het interna
tionale succes van dit modulaire laagspanningsverdeelsysteem 
wordt met name bepaald door het grote toepassingsgebied.
Om een systeem succesvol te laten zijn kan niet alleen volstaan 
worden met een reeks artikelnummers en een prijs. De paneel
bouwer heeft goede informatie en middelen nodig om het 
systeem snel te kunnen ontwerpen, aanbieden, bestellen en 
assembleren. Onduidelijkheid en een hoge complexiteit zullen 
leiden tot meer tijd en fouten.

Nieuw: vermogenschakelaar 
NZM in Halyester

Sinds 4 jaar is een complete 
range TTAgecertificeerde kas
ten met vermogenschakelaars 
aan Halyester toegevoegd. De 
kasten zijn beschikbaar van 80 A 
tot 1600 A en zijn in combinatie 
met de kantenklare strippen
setten geschikt voor TNCS, 
TNS 3polige en TNS 4polige 
toepassingen. 
Als gevolg van het samengaan 
van Holec® en Moeller® zal 
vanaf 1 januari 2010 de NZM
vermogenschakelaar van 
Moeller®, standaard worden 
toegepast in Halyester. André 
Spenkelink: “We verwachten 
dat de goede beschikbaar
heid en bekendheid van deze 
vermogen schakelaar inclusief 
de technische ondersteuning 
van de vernieuwde verkoop
organisatie het succes van deze 
kasten zullen versterken. 
Succesvol zijn ook de kasten 
met klapscheiders die zijn uit
gebreid met 4polige klapschei
ders tot 630 A. Daarnaast zijn 
diverse kasten met Dumeco
lastscheiders verbeterd, waar
onder aansluitkasten voor de 
630 Auitvoering”. 

Installatie met Halyester verdeler voor gaswinning in Noord Afrika.

“Eaton garandeert een 
goede ondersteuning 
bij het maken van een 
juiste keuze.”  
Andre Spenkelink 
Product manager

Faxformulier: Halyester catalogus
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“Nu tal van mogelijk
heden voor inbouw van 
moderne en compacte 
Moeller IEC componen
ten.”  
Hans Meulenbroek
Product manager

Faxformulier: 

M2Lenergieverdeler brochure
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bij aan de dreiging van het 
broeikaseffect en de bijbe
horende klimaatverandering. 
Betrouwbaar alternatief voor 
deze SF6gasschakeltechniek is 
de toepassing van de vacuüm
schakelaars van Eaton.

Met het complete assortiment 
SF6vrije middenspannings
schakelsystemen biedt Eaton 
de mogelijkheid een actieve 
bijdrage te leveren aan het 
verminderen van de wereld
wijde emissies van SF6gas.

Sinds de alarmerende berichten 
over het broeikaseffect en de 
bijbehorende klimaatverande
ring, beseft iedereen dat het 
echt menens is met de leef
baarheid op aarde. Voor het 
bedrijfsleven wordt het ook 
hoog tijd om verantwoordelijk
heid te nemen in deze ontwik
kelingen. Dat geldt ook voor het 
bedrijf Eaton en zijn producten.

De uitstoot van SF6gas uit 
schakelinstallaties in het 
middenspanningsdistributie
net draagt in aanzienlijke mate 

Milieuvriendelijk Schakelen 
Een duurzaam alternatief voor gasgevulde schakelinstallaties

Magnefix: bewezen 
betrouwbaarheid

Product manager Alex Pikkert:  
“Magnefix wordt al 50 jaar in  
gezet in de meest uiteenlopende 
middenspanningstoepassingen. 
Het is al jaren een tijdloos 
schakelsysteem gebleken; het 
uitgekiende ontwerp, de veilige 
en robuuste constructie en de 
simpele bediening blijken nog 
steeds uitstekend geschikt 
voor toepassing in huidige 
transformatorstations voor 
energiebedrijven, windturbines, 
industrie, infrastructuur en 
openbare gebouwen. Magnefix 
is epoxyharsgeïsoleerd en in 
de nieuwste uitvoering voorzien 
van vermogenschakelaars met 
vacuümonderbrekers.” 

De MagnefixPLUS -uitvoering

Met de MagnefixPLUS creëert 
Eaton een compacte 
oplossing voor het op 
afstand schakelen, meten en 
bewaken van aansluitingen 
in het middenspannings
distributienet. Het systeem is 

Flexibele en compacte oplos sing en voor het op afstand schakelen, meten en bewaken van 
aansluitingen in het midden span nings distributie net: de MagnefixPLUS van Eaton maakt het mogelijk. 
Het slimme ontwerp, de veilige en robuuste constructie en de eenvoudige bediening van Magnefix 
hebben zich in de industrie al jaren bewezen. Met de nieuwe MagnefixPLUS kan een aan vul len de en 
bedrijfszekere datacom municatie tussen schakelruimte en controlecentrum worden gegarandeerd. 
Zo kan het nieuwe systeem worden toegepast in moderne distributienetten waar tariefmeting, 
sturing op afstand, beveiliging en communicatie een aanmerkelijk grotere rol spelen dan voorheen. 

Holec® ringkabelstation 
type MagnefixPLUS  
Bedrijfszekere datacommunicatie

uitgerust voor toepassing in 
intelligente distributienetten. 
Dit sluit uitstekend aan op 
de vraag vanuit de markt, 
legt Alex Pikkert uit: “In 
de markt is steeds meer 
behoefte aan mogelijkheden 
voor bedrijfszekere 
datacommunicatie tussen 
schakelruimtes en externe 
controlecentra en daar spelen 
wij op in. Met behulp van een 
datacommunicatiesysteem 
kan veel informatie direct uit 
het systeem worden gehaald, 
waardoor bijvoorbeeld 
schakelruimtes veel minder 
frequent bezocht hoeven te 
worden en storingen sneller 
gelokaliseerd kunnen worden”. 
 
Sturing op afstand en 
beveiliging

Voor sturing op afstand en 
beveiliging kan de Magnefix
vermogenschakelaar 
worden voorzien van een 
nieuw elektromagnetisch 
aandrijfmechanisme, dat op 
het communicatienetwerk 

wordt aangesloten. Deze 
schakelaar is tevens lokaal 
voorzien van sturings en 
beveiligingsapparatuur voor 
uitschakeling bij overbelasting of 
kortsluiting. De schakelproeven 
van deze nieuwe versie van 
de vermogenschakelaar zijn 
recentelijk	succesvol	bij	KEMA	
afgerond. Dit alles garandeert 
een optimale inpassing in 
het distributienet, waarbij 
gereduceerde uitvaltijden 
kunnen worden gerealiseerd.

Afstandssignalering

De Magnefixschakelvelden 
kunnen optioneel worden 
uitgerust met een nieuwe 
generatie kortsluitverklikkers. 
De kortsluitverklikkers zijn in 
de schakelkappen opgenomen 
en worden via een veilige 
glasvezelverbinding op een 
GSMunit aangesloten. 
Hiermee wordt een afstands
melding van een vooraf 
ingestelde overbelastings of 
kortsluitstroom mogelijk. 

“Eaton is nu in meeste 
Europese landen goed 
vertegenwoordigd!”  
Alex Pikkert 
Product manager

Faxformulier: MagnefixPLUS	brochure
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Nieuwe  
ontwikkelingen 
in de Xiriarange
XiriaM en MA met
verrekeningsmeting
Het Holec® middenspannings
schakelsysteem type Xiria 
wordt sinds 2003 volop toe 
ge past in elektriciteitsdistri
butienetten in Nederland en 
daarbuiten. Recentelijk zijn 
twee nieuwe types aan de 
range toegevoegd: XiriaM en 
XiriaMA, beide uitgevoerd 
met ingebouwde verrekenings
meting voor een bedrijfsspan
ning van maximaal 24 kV resp. 
12 kV. 
 
Product manager Alex Pikkert: 
“XiriaM heeft ingebouwde 
stroom en spannings
transformatoren die zorgdragen 
voor een correcte meting. Deze 
componenten zijn volledig 
geïsoleerd ondergebracht in 
het systeem en worden op de 
meetapparatuur van het elek
triciteitsbedrijf aangesloten via 

een nieuw ontworpen compar
timent aan de voorkant van de 
installatie. De installaties met 
meting kunnen uitstekend wor
den toegepast in netstations 
voor	klantaansluitingen	en	WKK	
(Warmte-Kracht-Koppelingen)	
binnen de glastuinbouw.
XiriaM is geschikt voor maxi
male vermogens tot 5 MVA en 
een maximale bedrijfsspanning 
van 24 kV”.
De meest recente uitvoering in 
de Xiriarange is de XiriaMA. 
Alex Pikkert vervolgt: “In dit 
type zijn de spanningstransfor
matoren in een nog compactere 
uitvoering toegepast voor een 
maximale bedrijfsspanning van 
12 kV. Deze uitvoering is uiter
mate geschikt voor situaties 
waarbij de schakelruimte in 
het transformatorstation zeer 
beperkt is”.

Beheersing middenspanningnet door 
innovatieve stations automatisering 
met SASensor®
Eaton, Liander en Locamation 
hebben hun krachten gebun
deld en een complete automa
tiseringsoplossing ontwikkeld 
voor middenspanningonder
stations. Door de SASensor®
producten te integreren is het 
SVSschakelsysteem eenvoudig 
te beveiligen en besturen. 
Energie kan eenvoudig worden 
gemeten, de spanningskwaliteit 
is te bewaken, de foutplaats te 
lokaliseren en data zijn nauw
keuriger te verwerven.

Product manager Bert ter Hedde 
legt uit: “Door de veranderingen 

in het elektriciteitsdistributienet 
wordt de optimale beheersing 
van het middenspanningsnet 
steeds belangrijker. Daarbij 
moeten de kwaliteit en de 
betrouwbaarheid van de 
energielevering worden 
verhoogd en kosteneffectieve 
langetermijninvesteringen 
worden gerealiseerd. Dit alles 
vraagt om een eenvoudige 
stationsautomatisering, 
waarbij het mogelijk is data 
uit te wisselen. Hiervoor 
heeft Locamation drie soorten 
I/Omodules en een control 
unit ontwikkeld. Vervolgens 

zijn deze componenten 
geïntegreerd in onze midden
spanningsschakelaar type SVS. 
De modules zijn een Current 
Interface Module (CIM), 
Voltage Interface Module 
(VIM) en een Breaker Interface 
Module (BIM). De uitgangen 
van de verschillende modules 
worden met glasvezelkabels 
aangesloten op een Central 
Control	Unit	(CCU),	een	
computer die alle gegevens 
verzamelt, verwerkt en 
presenteert op een display. 
Deze display met touch screen 
kan tevens worden gebruikt 

“Xiria MA is uitermate 
geschikt voor kleine 
schakelruimte in 
transformatorstations.”  
Alex Pikkert 
Product manager

Faxformulier: XiriaM/MA brochure

In de Xiriareeks is elke combinatie van 

lastschakelaars en vermogenschakelaars 

mogelijk in een 2, 3, 4, 5veldsinstallatie.

“SASensor® maakt 
volledige regie op 
afstand mogelijk.”  
Gert Jan Geerdink 
Project manager

Faxformulier: SASensor® informatie
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voor lokale bediening van het 
totale schakelsysteem. 
Aangesloten op Internet kan 
de	CCU	het	systeem	veilig	op	
afstand besturen”.



Eaton  Electrical  
Services & Systems (EESS)  
Optimalisering van uw elektrischeenergievoorziening
Bij Services denken veel mensen aan onderhoud en reparaties. 
De services die Eaton  Electrical Services & Systems (EESS) 
biedt, gaan veel verder. Eaton biedt u een uitgebreid pakket 
services en producten die als nadrukkelijk doel hebben om uw 
bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen. De betrouwbaarheid 
van de elektrischeenergievoorziening is in bijna iedere industrie 
of sector bedrijfskritisch. Het beheer van de elektrische 
energievoorziening dient daarom proactief plaats te vinden. En 
dat over de gehele levensduur van de elektrische infrastructuur. 
De professionals van Eaton helpen u met een basisvoorwaarde 
voor uw bedrijfsvoering, ongeacht of een spanningsonderbreking 
toelaatbaar is voor uw bedrijfsproces of wanneer elke onder
breking fataal is. Eaton biedt oplossingen die u ontzorgen.

Vlamboogstudies (Arc Flash 
Hazard analyses)

Bescherm uw bedrijfsproces en 
uw medewerkers.
Eaton introduceert op de beurs 
Vlamboogstudies en is daarmee 
de eerste dienstverlener in 
Europa. Hans Picard, product 
manager EESS, legt het principe 
van vlamboogstudies uit: “Bij 
het schakelen in laag, midden 
en hoogspanningsinstallaties 
worden elektrische stromen 
onderbroken. In veel gevallen 
ontstaat er een vlamboog 
doordat de stroom ‘nog even 
door wil blijven lopen’. In 
normaal bedrijf zijn schakelaars 
zodanig ontworpen dat deze 
boog ‘geblust’ wordt en er 
geen gevaar bestaat voor de 
omgeving. Bij schakelinstallaties 
in bedrijf kan bijvoorbeeld een 
vallende schroevendraaier 
een ongewilde kortsluiting 
veroorzaken. Hierdoor kan een 
vlamboog ontstaan die niet 
meer onder controle te houden 
is. Ongecontroleerde vlambogen 
zijn meestal het gevolg van 
menselijk falen, of eventuele 
mankementen aan sterk 
verouderd schakelmateriaal. 
Deze vlamboog kan, zonder de 
juiste beschermingsmaatregelen, 
ernstige verbrandings

verschijnselen of zelfs de dood 
tot gevolg hebben. Eaton creëert 
met vlamboogoplossingen 
voor uw medewerkers een 
veiligere werkplek. Wij brengen 
de veiligheidsrisico’s van uw 
elektrische installatie in kaart en 
bieden oplossingen om de 
risico’s te minimaliseren.” 

Modernisering met 
vacüumvermogen schake laars 
type NVC00

Nieuw: NVC00 voor 1250 
en 1600 A. 
Met de Holec®vacuümvermogen 
schakelaars van het type NVC00 
biedt Eaton de ideale oplossing 
voor het moderniseren van 
uw Hoogspannings Capitole 
systemen. De NVC00 is een 
milieuvriendelijk en veilig 
alternatief voor oliehoudende 
schakelaars, met als resultaat 
een nagenoeg onderhoudsvrije 
installatie die nog jaren meekan. 

Eaton introduceert op de beurs 
een nieuwe NVC00 schakelaar 
voor 1250 en 1600 A. 
De moderne reeks NVC00
schakelaars kent een nominale 
spanning van 12 kV en is 
beschikbaar voor de nominale 
stromen 400 A, 630 A, 800 A, 
1250 A en 1600 A. 

PowerXpert® systeem 

Power Quality-problemen 
kosten geld.
Maatschappelijke trends en 
technische ontwikkelingen 
zorgen ervoor dat we met 
z’n allen steeds afhankelijker 
worden van elektrische energie. 
Diezelfde trends en ontwikke
lingen zorgen echter ook voor 
steeds meer vervuiling van uw 
elektrische net en daarmee de 
stroom kwaliteit (Power Quality). 

Power Qualityproblemen 
veroorzaken een kortere 
levensduur van apparatuur, 
lager energierendement en een 
grotere kans op uitval. Typische 
verschijnselen waardoor Power 
Quality problemen vaak erkend 
worden zijn: oververhitting van 
kabels, overbelaste nulleiders en 
vreemde storingen in gevoelige 
elektronische apparatuur. 
Met PowerXpert software 
en meters is het mogelijk 
om relevante parameters 
zoals Stroom, Spanning, kW, 
kWh), kVA, kVAr, Cosinus Phi 
en Harmonischen, continu 
te monitoren. Hiermee kunt 
u uw energieverbruik en de 
Power Quality inzichtelijk 
maken. Eaton kan trends en 
events in de kwaliteit van uw 
energievoorziening analyseren 
en u daardoor adviseren over 

Holec® 3.6  24 kV compact schakelsysteem 
met enkelrail en vaste vermogenschakelaars 
type MMX  Innovatief en compact
Op de beurs Elektrotechniek 
presenteert Eaton met trots 
het nieuwe moderne midden
spanningsschakelsysteem MMX; 
een innovatief en compact 
enkelrail schakelsysteem met 
vast ingebouwde vermogen
schakelaars. Het systeem is 
geschikt voor toepassing tot 
en met 24 kV en is specifiek 
ontwikkeld voor toepassing 
in distributienetten van 
elektriciteits bedrijven en als 
industrie en utiliteitsaansluiting. 
De enkelrail MMX completeert 
de Eatonmiddenspannings
schakelrange, die verder bestaat 
uit de Xiriaringkabelstations, 
het secundaire schakelsysteem 
SVS en het primaire dubbelrail 
schakelsysteem MMS. 

Bert ter Hedde, product mana
ger MSsystemen, bestempelt 
het MMXsysteem als een in
novatief “groen” onderhoudsvrij 
systeem met een lange levens
duur. Ter Hedde: “De jarenlange 
ervaring in productontwikkeling 
en toepassing van bewezen 
Eatontechnologieën hebben 
geresulteerd in een betrouwbaar 
systeemontwerp. 

Daarbij wordt onder meer 
gebruikgemaakt van de milieu
vriendelijke vacuümschakel
techniek in combinatie met 
vastestof en luchtisolatie. 
Het systeem is daarmee het 
perfecte milieuvriendelijke alter
natief voor SF6gevulde schakel
systemen, want het is een 
“groen” en volledig recyclebaar 
systeem”.

Uiteraard	heeft	het	MMX-
systeem voordelen ten aanzien 
van aansluitgemak, compactheid 
en bedieningsveiligheid. 
Ter Hedde: “MMX kent een 
complete range tot 2000 A, met 
compacte velden van slechts 
500 mm breed (tot 1600 A) en 
750 mm (tot 2000 A). Vermogen
schakelaarvelden zijn beschik
baar voor de nominaalstromen 
630, 1250, 1600 en 2000 A. 
Daarnaast zijn er railsectievelden 
beschikbaar voor de nominaal
stromen 1600 en 2000 A. Alle 
panelen kunnen een kortsluit
stroom van 25 kA gedurende 
3 seconden voeren. 

Een veld is verdeeld in twee 
compartimenten. De omschake

laar voor rail en aardingsstand 
is ondergebracht in een volledig 
omsloten railcompartiment. 
Hierdoor is een veilige toegang 
tot het kabelcompartiment 
mogelijk terwijl de rail onder 
spanning staat. Het systeem 
heeft een optimaal aansluit
gemak door de positie van 
de kabelaansluitconussen op 
750 mm boven vloerniveau. 
Bediening van een veld gebeurt 
middels een relais en/of druk
knoppen met standindicatie op 
de voorzijde van het bovenste 
paneel. De mechanische (nood)
bediening is gepositioneerd 
achter de middelste paneeldeur. 
Een 1lijnschema aangevuld met 
standindicatie zorgt hier voor 
een veilige en gebruikersvrien
delijke bediening.

Innovatieve kenmerken

De MMX heeft een Elektro 
Magnetische (EM) aandrijving 
voor het schakelen van de 
vermogenschakelaar. Deze 
aandrijving is onderhoudsvrij en 
is gecertificeerd voor maar liefst 
30.000 schakelingen. 
Ook de omschakelaar is ge
baseerd op hetzelfde ontwerp

principe en kan daarom tevens 
als onderhoudsvrij worden 
gekarakteriseerd.
Eaton ontwikkelde een geïn
tegreerde kabeltestpoort voor 
het eenvoudig kunnen persen 
van de primaire kabels. Deze 
testpoort is te bedienen na 
aarding van de schakelaar en 
ontkoppeling van de spannings
transformatoren. Een speciaal 
ontwikkeld mechanisme ontkop
pelt daarbij de spanningstrafo’s, 
aangestuurd via het bedienings
paneel. 

MMX is naar klantwens te voor
zien van verschillende digitale 
systemen voor Protection & 
Remote Control. Het systeem is 
daarmee ideaal toe te passen in 
de huidige en toekomstige elek
triciteitsnetten (Smartgrids).

Beschikbaarheid 

Vanaf het eerste kwartaal 2010 
zijn alle panelen tot en met 
1600 A leverbaar. In het vierde 
kwartaal 2010 zijn ook de 2000 A
velden leverbaar.
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“MMX loopt voorop in 
innovatie en compact
heid.”  
Bert ter Hedde 
Product manager

verbeteringen met een korte 
terugverdientijd.

Health check voor uw 
elektrisch systeem

Een onverwachte storing met 
spanningsuitval is een kostbaar 
leerproces met verregaande 
consequenties voor het 
bedrijf. In de praktijk blijkt 
dat bij preventieve inspecties 
veelvuldig zaken aan het licht 
komen die catastrofale gevolgen 
hadden kunnen hebben voor 
het bedrijfsproces van onze 
klanten. Elektrische schakel en 
distributiesystemen van Eaton 
zijn in de basis onderhoudsarm 
of onderhoudsvrij. Echter, 
de betrouwbaarheid van 
de apparatuur wordt mede 
beïnvloed door de omgevings 
en/of gebruiksomstandigheden.
De professionals van EESS 
constateren tijdens inspecties 
in een vroeg stadium gebreken 
die preventief verholpen 
worden en besparen u daarmee 
reparatiekosten en indirecte 
kosten van productieverlies. 

“Jarenlange ervaring en 
veel inlevingsvermogen 
in bedrijfs processen 
garanderen een proactieve 
bijdrage aan elektrische 
energievoorziening.”  
Emiel Vlierman (l), Sales engineer &
Hans Picard, Product manager

Faxformulier: EESS informatie

Faxformulier: MMX informatie



“Door bundeling van de 
uitgebreide producten
pakketten, processen en 
kennis kunnen wij onze 
klanten nog beter van 
dienst zijn.”  
Ieske van Tussenbroek
Manager Order & Logistic 
Support Componenten

Eaton - Electrical Services & 
Systems 
Postbus 23
7550 AA Hengelo
Europalaan 202
7559 SC Hengelo
Tel:  +31 742 46 69 15
Fax:  +31 742 46 69 06
Secretariaatservice@eaton.com

Verkoop & ondersteuning 
Systemen 
Postbus 23   
7550 AA Hengelo   
Europalaan 202   
7559 SC Hengelo   
Tel:  +31 742 46 91 11
Fax:  +31 742 46 44 44
holec-info@eaton.com 

Oude Vijversstraat 44-46  
BE-1190 Brussel - Vorst
Tel:  +32 2 332 20 40  
Fax:  +32 2 332 21 60 
be-info@eaton.com 

Algemene / Technische  
Onder steuning - Middenspanning
Tel:  +31 742 46 40 12
SecretariaatCSsystems@eaton.com

Algemene / Technische 
Ondersteuning - Laagspanning
Tel:  +31 742 46 45 21
SecretariaatCSsystems@eaton.com

Verkoop & ondersteuning 
Componenten  
Ambacht 6  
5301 KW Zaltbommel
Postbus 2022
5300 CA Zaltbommel
Tel:  +31 418 57 02 00  
Fax:  +31 418 51 52 84  
info@moeller.nl 

Leuvensesteenweg 555
BE-1930 Zaventem
Tel: +32 2 719 88 11
Fax: +32 2 725 00 72
info@moeller.be 

Algemene ondersteuning
Tel:  +31 418 57 02 60 / 03 00
Fax:  +31 418 54 04 43 
 

Waar kunt u met uw vragen terecht?
Contactgegevens/adressen
Vanaf 1 september 2009 zullen de merken Holec® en Moeller® door één nieuwe verkooporganisatie 
Eaton Electric Benelux vertegen woordigd worden. Het Componenten Customer Service Center 
zal dan geïntegreerd zijn in onze vestiging te Zaltbommel. De Systems & Services frontoffice blijft 
ongewijzigd fysiek in Hengelo.

Eaton Electric Benelux

www.eaton.nl/samenbeter

Onze verkoopbinnen dienst 
Componenten staat voor u 
klaar!
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Pompen


