
Kaukokäyttöinen
kuormaerotin

Enston uusi kaukokäyttöinen kuormaerotin tarjoaa uudenlaista 
toimintavarmuutta keskijännitteiseen ilmajohto verkkoon.
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Ensto kaukokäyttöinen kuormaerotin
on tehty kestämään ja toimimaan haastavissakin olosuhteissa

Enston uusi kaukokäyttöinen 
kuormaerotin on suunniteltu 
enintään 630 A:n kuormitusvir
ran kytkentään ja katkaisuun 
keskijännitteisessä ilmajohto
verkossa.

Ensto kaukokäyttöinen kuormaerotin  
on helppo ja nopea asentaa pylvään 
sivuun ilman raskaita ja kalliita latva
rakennemuutoksia. Suljettu rakenne 
tekee kuormaerottimesta kestävän ja 
toimintavarman haastaviinkin sääolo
suhteisiin.

Kuormaerottimen korkeatasoiset tur
vallisuusominaisuudet varmistavat 
turvallisen ja luotettavan toiminnan. 

Esimerkiksi kuormaerottimen avaus
väli yhdessä luotettavan asennonosoi
tuksen kanssa mahdollistaa turvallisen 
työskentelyn erottimen takana olevas
sa koestetussa ja työmaadoitetussa 
verkossa. 

Kuormaerottimen suunnittelussa on 
hyödynnetty kattavaa kokemustamme 
ilma johtoverkkorakentamisesta ja yhteis
työtämme sähköyhtiöiden kanssa.

Sisäänrakennettu
omakäyttömuuntaja

Kuormaerotin 630A Käsi, kauko ja
paikallisohjaus

Tiedonsiirtoprotokollat
IEC101/104

 > Kuitu
 > GSM
 > Radiomodeemi

Huoltovapaa

Kattavat
hälytystiedot mm.

 > SF6alaraja
 > Akusto
 > Tilatiedot

Kattava toimitussisältö
 > Kaukokäyttöinen kuormaerotin
 > Ohjauskeskus
 > Ohjainlaitteet
 > Ylijännitesuojaus

Testattu 50 °C
 > Ohjauskeskus eristetty  
ja lämmitetty

Toimintavarma
 > Jäätymätön rakenne

IEC 62271103

IEC 62271200

APPROVED



Uusia etuja kaukokäyttöisen kuormaerottimen käyttäjälle

Helpon ja yksinkertaisen asennettavuu
den myötä kuormaerotin voidaan asen
taa olemassa olevaan linjaan eikä se 
vaadi kalliita ja raskaita latvarakenne
muutoksia, kuten perinteistä kauko
käyttöerotinta asennettaessa. Enston 
ratkaisu on myös jännitetyökelpoinen.

Suomen haastaviin sääolosuhteisiin 
suunniteltu ja rakennettu kuormaero
tin tuo käyttäjälleen todellista toiminta
varmuutta. Suljettu rakenne suojaa, 
eikä laitteessa ole ulkoisia liikkuvia osia, 
jotka voisivat jumiuttaa erottimen.

Kuormaerotin on vapaa perinteisen 
erottimen huolloista, mikä alentaa 
merkittävästi erottimen kustannuksia. 
Sisään rakennettu omakäyttömuuntaja 
vapauttaa suunnittelun perinteisistä 
omakäytön haasteista.

Helppous

Varmuus

Vapaus



Rakenna erotinasema uudella tavalla!

Enston kaukokäyttöinen kuormaerotin 
taipuu ratkaisuihin, joihin perinteisillä 
kaukokäyttöisillä kuormaerotinmalleil
la ei pystytä. Erotinasema voidaan ra
kentaa olemassa olevaan keskijännite
linjaan ilman muutoksia rakenteisiin 
kuten yllä olevassa mallinnuksessa. 

Helppo asennus pylvääseen säästää ai
kaa ja kustannuksia. 

Sisäänrakennetun omakäyttömuunta
jan ansiosta erottimen sijoitus verkkoon 
helpottuu ja erotin on vapaa perinteisen 
omakäytön haasteista.

Ensto kaukokäyttöinen 
kuormaerotin

Ensto kaukokäyttöinen 
kuormaerotin

Ohjauskeskus

Ohjauskeskus

Ohjauskeskus

Ensto kaukokäyttöinen 
kuormaerotin

Kuormaerottimen ohjauskeskus ohjaa ja käyttää erotinta paikallisesti ja 
kaukoohjauksella (mikäli erotin on varustettu kaukoohjaus ja tiedon
siirtolaitteilla). 
Keskuksen moduulirakenteessa on huomioitu käyttäjien vaatimukset 
käytettävyyden, konfiguroinnin, vianmäärityksen ja huollon suhteen. 
Ohjauskeskuksen kotelo on ruostumatonta terästä. 

Ohjauskeskus ohjaa ja käyttää erotinta 
paikallisesti ja kaukoohjauksella

Enston verkonrakennuksen asiantunti
joilta saat kattavan suunnitteluavun ja 
koulutuksen uudenlaisen erotinaseman 
rakentamiseen.

Helppo  
asennus



Enston uusi kaukokäyttöinen 
kuormaerotin on suunniteltu ja 
valmistettu ISO 9001 -sertifioidun 
laadunvalvontajärjestelmän mu-
kaisesti. Laite täyttää uusimpien 
kansainvälisten standardien ja 
määritysten vaatimukset.



ensto.fi

Ensto Finland Oy  
Ensio Miettisen katu 2, PL 77 
06101 Porvoo, Finland
ensto@ensto.fi
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