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Aplicaţii cu tablouri xENERGY
Pentru a asigura calitatea serviciilor şi produselor oferite,
PROBIT a ales tablourile xEnergy datorită
caracteristicilor tehnice pe care le oferă:
Prin separările interne, asigură forma 1 până la 4.
Au o mare flexibilitate, permiţând diverse combinaţii
pentru zonele funcţionale şi pentru zonele sistemelor de
bare, în conduţiile respectării SR EN 60439-1 şi a
normelor naţionale din domeniu pentru distribuţie şi
startere.
Carcasele pot fi pentru montaj separat sau combinat.
Tablourile sunt testate conform SR EN 60439-1.
La echiparea tablourilor se pot folosi:
- unităţi de intrare şi cuplă pentru întreruptoare până la
4000 A;
- echipări individuale pentru unităţile de ieşire cu module
fixe, compartimentate pentru aparatură de comutaţie şi
protecţie până la 630 A;
- unităţi de plecare de până la 630 A cu separatoare cu
fuzibile, cu montaj orizontal sau vertical.
Unităţile de control şi unităţile goale pot fi echipate cu
elemente auxiliare (motor startere, module de
compensare, convertizoare de frecvenţă, soft startere
sau alte elemente de automatizare).

Se pot monta în tablouri întreruptoare automate fixe
sau debroşabile.
Permit montajul fix pe contrapanou a unităţilor
individuale până la 630 A (soft-startere, convertizoare
de frecvenţă, module PFC etc.).
Permit conectarea cu cabluri sau sisteme de bare la
partea inferioară.
Tablourile XEnergy se pot utiliza în aplicaţii de
automatizare şi control.
Aceste tablouri sunt prevăzute cu sisteme de adaptare
xStart pentru motor-startere.

Tablourile cu întreruptoare automate IZM şi NZM
până la 4000 A permit:
- Cu un singur întreruptor pe secţiune să se reducă
numărul de conexiuni la bare şi cerinţele de montaj;
- Datorită opţiunilor de conectare alternativă să se
asigură o mare flexibilitate în zona clemelor .
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Aplicaţie

xEnergy

Tablourile cu întreruptoare automate NZM si PKZ
până la 630 A permit:
- Echiparea cu întreruptoare trifazate şi cu 4 poli.
- Montarea a maxim 38 de module compartimen- tate,
fixe, într-o singură unitate.
- Utilizarea modulelor pentru forma 4 de separare,
asigurând o mare flexibilitate, cu diferite adâncimi de
montaj şi cu lăţimea standard de lucru.
Caracteristici tehnice ale carcaselor
- Grad de protectie IP: 31/55
- Înălţime: 2000 mm
- Lăţime: 425/600/800/1000/1200 mm
- Adâncime: 400/600/800 mm
Descriere aplicaţie: Tablouri generale de distribuţie
xEnergy PETROMIDIA
În această lucrare, s-a folosit varianta constructivă
xEnergy cu bare de distribuţie de 2500 A, montate în
partea din spate a tabloului. Această soluţie permite
conectarea cu cabluri sau sisteme de bare atât la partea
inferioară cât şi la partea superioară şi totodată permite
folosirea mai eficientă a spaţiului pentru conexiuni. Pentru
secţiunile de intrare şi cuplă, designul simetric cu un
singur întreruptor pe secţiune, a redus numărul de
conexiuni la bare şi cerinţele de montaj.
Unităţile de ieşire s-au echipat cu întreruptoare automate
debroşabile pe soclu şi pe şasiu, până la 630A. De
asemenea, au fost echipate unităţi de ieşire cu startere de
motor cu puteri până la 160 kW.
Flexibilitatea tablourilor xEnergy a permis îndeplinirea
cerinţei de separare vizibilă, pentru toate circuitele, prin

combinaţiile posibile pentru zonele funcţionale.
În faza de proiectare, cât şi în faza de execuţie, s-a
putut face alocarea directă şi rapidă a kit-urilor de
montaj pentru întreruptoare şi s-a constatat o bună
flexibilitate în zona clemelor datorită opţiunilor de
conectare alternativă.
S-au realizat tablouri electrice pe sistemul două sosiri
şi cuplă, cu până la 134 circuite (56 circuite feeder şi 78
de startere de motor), pe un ansamblu de 17 dulapuri,
conform schemei monofilare de mai jos:

Tablou general de distribuţie
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