
Den ultimata lösningen för att minska avbrottstiden

Ensto Smartcloser
 För minskad avbrottstid
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Ensto Smartcloser 
En snabb avkastning på investeringen, vinsten finns där

Ensto, leverantör av eldistributionslösningar, utökar sitt utbud 
av produkter avsedda för Network Automation.

Ensto Smartcloser är en automatiserad stolpmonterad vakuum 
teknologisk återinkopplare. Den minskar avbrottstiden och 
isolerar automatiskt den felaktiga delen av distributionsnätet.
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Mycket pålitlig
Ensto Smartcloser har en lång livslängd, 
med en hög nivå av elektrisk uthållighet. 
Miljövänlig (utan SF6), Ensto Smartcloser är i 
drift på alla kontinenter som omfattas av svåra 
miljö-och klimatförhållanden (saltlösning 
fuktighet, stigande sand, is, snö, hög höjd, 
industriföroreningar, områden med hög 
fågelpopulation osv.) Lätt och kompakt, 
Ensto Smartcloser är extremt tillförlitlig, med 
hög säkerhetsegenskap som gör att den kan 
användas med fullt förtroende.

Global lösning
Enkel att installera och lätt att använda, Ensto 
Smartcloser är en del av ett globalt erbjudande: 
• Ställverksdel + sensorer
• Styrenhet • Ventilavledare 
• MV / LV transformator
• Frånskiljning med synlig säker öppning.

Kvalitet garanteras genom att 
testa
Ensto Smartcloser är designad och tillverkad 
enligt ett ISO 9001-certifierade kvalitets-
säkringssystem. Utrustningen uppfyller 
rekommendationerna i den senaste 
utgåvorna av internationella standarder och 
specifikationer.

Typ tester
Ensto Smartcloser har framgångsrikt klarat 
alla tester som angest i internationell standard 
IEC 62271-1 och IEC 62271-111 (motsvarar 
IEEE C37.60). Testrapporter finns tillgängliga 
på begäran.

Rutinprov
Varje produkt genomgår också individuella 
tester under tillverkning som anges av normer 
som gäller, nämligen:
 • Dielektriska tester
 • Delurladdningtester
 • Spänningsfall Mätning
 • Manuella och automatiska drifttester

Återinkopplare erkänns av elbolag i hela värl-
den som en viktig anordning för att uppnå 
sitt främsta mål: att ge kontinuitet av elektrisk 
service till sina kunder enkelt och ekonomiskt. 
Automatisk återinkoppling och avbryta fel-
strömmar och automatiskt återställa driften 
efter momentant strömavbrott.

Ensto Smartcloser är främst en fristående 
anordning med nödvändig intelligens för att 
känna av överströmmar, att avbryta felström-
mar, och att spänningssätta linjen genom 
automatisk återinkoppling. Om ett fel är 
permanent, låser återinkopplaren i öppet 
läge efter att ha återkopplat ett antal gånger 
(förinställt), den sektionerar ut felet  från den 
huvudsakliga delen av systemet.
Ensto Smartcloser är bekväm för alla typer av 
nätverk, särskilt för dem som har felströmmar 
och kräver en hög brytförmåga. 
Ensto Smartcloser är extremt tillförlitlig, med 
höga säkerhetsegenskaper så att den kan 
användas med fullt förtroende.
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Ensto Smartcloser 
Ren design

Transformator

Kontrollenhet

CT & CD Sensor

Ställdon

Vakuum 
brytare



Smart
• Färdiga produkter för Smart Grid 

• Smarta ström-och spänningssensorer monteras på stolpar / enkel modell

• Smart manuell öppning som automatiskt återgår i utgångsläget

• Lätt att installera, lätt att använda

Anpassningsbar        
 • Anpassad för att möta olika kunders förväntningar på olika marknader globalt

 • Komplett utbud av alternativ (ventilavledare, MV / LV transformator, etc.) för ett globalt erbjudande

 • Switchenheten kan styras av olika styrenheter (Ensto Novexia egna eller SEL controllers)

 • Kompatibel med SCADA fjärrkontrollsystem

Tillförlitlig
• Lång livslängd med hög mekanisk och elektrisk uthållighet

• Mycket tillförlitlig vakuumbrytare och kommando genom elektromagnetiska ställdon

• Drift i extrema klimatförhållanden över hela världen

• Lämplig för alla typer av luftledningsnät

Skyddande
• Minskning av strömavbrott

• Snabbare detektering av fel och omedelbar information om karaktären av ett fel 

• Återkoppling på ett fel utan skador flera gånger 

• Integrerad luftisolerad frånskiljare för extra personlig driftsäkerhet

Hållbar
• Miljövänlig (ingen SF6)

• Fast isolering med epoxi 

• Vakuumbrytteknik

• Kostnadseffektiv med minskade förluster 

• Passar i miljön, tidlös design

Smart Reliable Protective Sustainable AdaptableSmart Reliable Protective Sustainable AdaptableSmart Reliable Protective Sustainable AdaptableSmart Reliable Protective Sustainable AdaptableSmart Reliable Protective Sustainable Adaptable

Ensto Smartcloser saves your energy
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Ensto Smartcloser 
Avancerad teknik för Smart Grids

Vakuumbrytare

• Världsklasstillverkare av vakuumströmbrytare
• Lång elektrisk livslängd och underhållsfri drift 
• Ljudlös och utan synlig blixt eftersom all gnistbildning begränsas inne i vakuumströmbrytaren 
• Miljövänlig produkt

Stolpenheten

• Vakuumströmbrytaren är stabil epoxi förformad med silikon   
• Gjuten med cykloalifatiskt epoxiharts (bra funktion i extrema väderförhållanden) 
• Flexibla kontakter av koppar 
• Isolerad drivstång

Elektromagnetiska manövreringsdon

• Styr öppning och stängning av vakuumströmbrytaren 
• Fjäderbelastad manövrering
- Säkerställer ett konstant och korrekt kontakttryck av vakuumströmbrytaren oavsett 
   antalet till/frånslag och kontakternas slitage.
- vakuumströmbrytarens kontakter öppnas snabbt, vilket garanterar öppning även om kontakterna        
börja svetsa. 
• Utgående och öppningsprocess styrs av spole 
• Slutning- och öppnings positionen upprätthålls av en permanentmagnet 
• Öppningsprocessen görs av en fjäder - Den mekaniska processen är stabil och pålitlig även i 
händelse av strömavbrott.

Lägesindikator

• Direktansluten till elektromagnetiska ställdon 
• Ger en indikation på vakuumströmbrytarens kontakter (grön för öppen / röd för sluten)

Manuellt utlösningssystem

• Säker manuell öppning 
• Direktansluten till elektromagnetiska ställdon 
• Kan användas utan extern strömkälla

Justeringssystem

• Länk mellan det elektromagnetiska ställdonet och vakuumströmbrytaren 
• Mycket fin justering mellan mekanismen och brytandet 
Det gör det möjligt att justera stroke, det extra trycket som lämnats till vakuumströmbrytaren…
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Stolpenheten

Aktiva delar i brytsystemet, elektromagnetisk enhet, manuellt utlösningssystem, lägesindikator 
och justeringssystem 

• Helt oberoende 
• Montering utformad som ett ”all inclusive”-system 
• Alla delar monteras med en enda anvisning

Sensordel 

• Gjuten i epoxiharts och silikon 
• Ström-och spänningssensorer ingår 
• Ansluten på stolpenenheten - Det innebär flexibilitet och möjlighet att montera 
sensorerna vid behov av kunden.

Montering

• Enkel design 
• Balkar under enheten ger ett mycket enkelt montage som endast kräver vanlig skiftnyckel
• Produkten placeras på balken med ett krok-system

Kontrollbox

• Material: Inox stållåda 
• Skyddsklass: IP55 / IK 10 
• Mått: 800 x 310 x 350 mm 
• Batteri: 12V 38A / h

• Skydd: 
- Överströmsdetektering
 -Standard Inverterade Kurvor (följer CEI Standards) 
• Mätning: Från CT-och CD-sensorer 
• Kommunikation: RTC Modem, Numerisk radio, GSM / GPRS, extern RTU 
• Kommunikationsprotokoll: DNP3, MODBUS, IEC 101, IEC 104 
• Kontrollpanel med flera funktioner

• Tillval: 
- Datalogger kort för avancerade mätfunktioner 
- Särskild skåp för mycket låga temperaturer 
- Etc. ..
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Sätt teorin i praktiken med Ensto Smartcloser !
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Stolpenhet

Sensor

Krok för upp-
hängning

Tank

Manuell 
öppning

Positions-
indikator

Vakuumbrytare
Solid Isolering

Elektromagnetiska ställdon 
Avtagbara sensorer

Ensto Smartcloser 
En unik design för användarvänlighet
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Nema förbindelse

Epoxi gjutharts

Vakuum
brytare

Flexibel överförings-
kontakt

Deflektorlåda

Sensor (CT & CD)

Silikonkragar

Isolerad drivstång

Justerbar 
anslutning

Elektromagnetiskt 
ställdon

Lägesindikator

Stolpenhet Detaljer
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Ensto Smartcloser 
Tekniska egenskaper

ENHET Smartcloser

Elektriska 
egenskaper

 Märkspänning kV 38

 Märkström A 630

 Märkfrekvens Hz 50

 Märk Kort tidström (1 sek) kA 12.5 

 Märk StartStröm (RMS) kA 12.5

 Märk symmetrisk brytström kA 12.5

 Märkblixtstötspänning kV 170

 Märkkraftfrekventa hållspänning (torr) kV 70

Brytar 
prestanda

 Mekanisk livslängd (driftcykler) C/O 10 000

 Märksekvens sec O-0,1s-CO-1s-CO-1s-CO

 Detektion fas-fas A [ 10 ; 1260 ]

 Detektion fas-jord A [ 4 ; 80 ]

 Strömsensorer & Kapacitiva skiljare 1 per fas

 Omgivningstemperatur °C [ -40; +55]

 Fuktighet % at °C 100% at 25°C (max)

Klimatiska uppgifter  Drift under is mm 20

 Skyddsklass IP 65

 Vikt kg 138
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Ventilavledare utgående sida

Smartcloser

Ventilavledare inkommande 
sida

Transformator

+ Kontrollbox + Potentialplattform + Kablar

Enkel att installera och lätt att använda, Smartcloser är en del av ett 
globalt erbjudande 
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4 Ventilavledare 
utgående sida 

Smartcloser

Ventilavledare ingående 
sida

MV / LV Transformator

5 Kontrollbox
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Ensto Sweden AB
Västberga allé 5
126 30 HÄGERSTEN
E mail : info.un@ensto.com
www.ensto.se


