
Нова серия въздушни прекъсвачи SACE Emax
Еволюция от прекъсвач до контролер на мощността

Статия

Отделът за продукти ниско напрежение 
на АВВ с гордост представя новото 
поколение въздушни прекъсвачи 
SACE Emax 2. Повече от 70 години 
изследователска дейност и опит в 
електромеханичната индустрия позволиха 
на АВВ да създаде това ново поколение 
въздушни прекъсвачи. Emax 2 не само 
покрива и надвишава техническите 
изисквания и функции очаквани от 
въздушните прекъсвачи, но и го развива 
до истински контролер на мощността. 
Emax 2 с новото поколение от защитни 
блокове Ekip и допълнителните аксесоари 
могат да задоволят изискванията за всяко 
едно приложение със своите защитни 
функции, управление, комуникация, 
подобрени технически параметри и 
улеснената си експлоатация.

 − Патентован контролер на мощността 
следи и управлява консумацията на 
електроенергия, като намалява разхо-
дите за управлението и. 

 − Разширените и вградени комуни-
кационни способности опростяват 
вграждането им в мрежи за управление 
и мониторинг и премахват необходи-
мостта от допълнителните елементи за 
конвертиране на сигнали.  

 − Оптимизираната конструкция и дизайн 
позволяват използването им в раз-
пределителни уредби с изключително 
високи изисквания, като в следствие 
на намалените габаритни размери 
позволяват намаляване размерите на 
разпределителните уредби и използва-
ните шини.

 − Новите клеми позволяват изключител-
но улеснено и бързо подвързване на 
прекъсвачите към шинната система или 
към кабели.

 − Големия цветен сензорен дисплей с 
висока резолюция позволява лесно 
управление, създавайки опростен и 
бърз път за намиране на необходимата 
информация и за настройка. 

 − Създадена е широка гама от допълни-

телни аксесоари за лесна експлоатация 
и монтаж

Emax 2 съдържа няколко предимства, като 
едновременно се предлагат за първи път 
в прекъсвачи или превъзхождат съществу-
ващите решения, превръщайки Emax 2 в 
най-добрия избор за приложение в мрежи 
ниско напрежение.

Управление
Функцията контролер на мощността на 
Emax 2 използва патентован алгоритъм, 
за ограничаване на консумацията на 
електроенергия до предварително зада-
дената от потребителя средна стойност 
на консумацията за определен период от 
време. С премахването на допълнителните 
елементи и способността за синхрони-
зация с мрежата позволява намаляване 
на сметките за електроенергия, без да е 
необходимо използването на допълнител-
ни устройства и системи за управление и 
мониторинг. 

Ekip Link и Ekip Control позволяват следе-
не състоянието и параметрите на прекъс-
вачите в една разпределителна уредба. Не 

се изисква допълнително програмиране 
и се използва дори за най-опростените 
защити блокове на Emax 2, предоставяйки 
икономически изгоден начин за малки 
уредби да подобрят възможностите си за 
следене на параметрите или за големи 
разпределителни уредби за опростено 
наблюдение и поддръжка.

Emax 2 предлагат и функцията за сле-
дене на пълните параметри на мрежата 
в реално време, с високата точност на 
измерване и в съответствие със стандарти 
EN 50160 и IEC 6100-4 30. Като резултат 
от това е възможно да се определи причи-
ната за повишените загуби или намаления 
живот на кабелите, без да се налага мон-
тирането на допълнителни измервателни 
елементи.

Модулът Ekip Synchrocheck позволява 
управление на условията за включване в 
паралел на две линии преди включването 
на прекъсвача. 
Тези функции на Emax 2 премахват не-
обходимостта за покупката и монтажа на 
система за следене на параметрите.



Emax 2 предлага и защита на генерато-
ри със защитните си блокове Ekip Touch 
и Ekip Hi-touch. Тези защитни блокове 
включват всички функции на истински 
генераторен прекъсвач, премахвайки не-
обходимостта от използването на външни, 
релета, устройства и опроводяване.

Комуникация
Всеки прекъсвач Emax 2 може да бъде 
оборудван с различни комуникацион-
ни модули едновременно. Тези модули 
позволяват прекъсвачите директно да 
бъдат вградени в системи за управление и 
следене консумацията на електроенергия, 
чрез седем от най-използваните протоко-
ли, включително и IEC 61850 за създаване 
на Smart Grid Networks. Всички функции 
могат да бъдат достъпни през Интернет 
чрез използването на Ekip Link.

Не само задните клеми на Emax 2 могат да 
се монтират хоризонтално или вертикално, 
но те са специално проектирани и за най-
често срещаните конфигурации за подвър-
зване на прекъсвача към шинната система.  
Всяка клема е направена за стандартните 
широчини на шините в зависимост от но-
миналния ток. Те позволяват възможността 
за лесно подвързване на прекъсвача към 
шинната система с минимално огъване на 
шините.

Модулът Ekip Supply може да се свърже с 
различни AC или DC напрежения за опера-
тивно захранване на защитните модули и 
модулите. Не е необходимо използването 
на външни захранващи модули, спестявай-
ки място, време за монтаж и разходи.

Положението на неутралата може да 
бъде от лявата или от дясната страна на 
прекъсвача за по-голяма гъвкавост. В 
допълнение E6.2 се предлага с размери 
на неутралата 50% или 100% за защита на 
точния размер на неутралата и възмож-
ност за намаление на разходите.

Технически характеристики
Emax 2 се предлага в четири габаритни 
размера, като всеки един е за широка 
гама от номинални токове. Конструкцията 
на прекъсвача и използваните високока-
чествени материали доведоха да намале-
ние на габаритните размери при увеличе-
ни технически характеристики. 
Серията Emax 2 се състои от:

 − E1.2, 1600A с 440V Icu=66kA и 
Icw=50kA за 1s, с широчина 210mm.

 − E2.2, 2500A с 440V Icu=100kA и 
Icw=85kA за 1s, с широчина 276mm. 

 − E4.2, 4000A с 440V Icu=150kA и 
Icw=100kA за 1s, с широчина  384mm.

 − E6.2, 6300A с 440V Icu=200kA и 
Icw=120kA за 1s, с широчина 762mm.

Emax 2 е с вградени сензори на Роговски 
от ново поколение, позволяващи висо-
ка точност на измерваните параметри. 
Точността от 1% на стойността на тока, 
0.5% на напрежението и 2% на мощността 
и електроенергията гарантират точност и 
позволяват използването на прекъсвача, 
като средство за измерване в разпредели-
телните уредби. Стойностите се изписват 
на широкия цветен сензорен дисплей с 
висока разделителна способност без да 
се налага използването на допълнителни 
измервателни уреди.

Модулът Ekip Fan следи вътрешната тем-
пература на фиксираната част и активира 
вентилаторите при нужда.

Лесни за експлоатация
Emax 2 е единственият прекъсвач с 
цветен сензорни дисплей. Те позволяват 
лесна управление и бърз достъп до не-
обходимата информация и възможност за 
настройка неоценими по време на авария 
или спешен случай.
Менюто на защитните блокове е налично 
засега на десет езика, което позволява и 
директен достъп без необходимостта от 
външни HMI модули.
При необходимост те могат да се програ-
мират от таблет, телефон или компютър 
чрез Ekip Connect софтуера.

След сваляне на основния капак на Emax 
2 имате достъп само до мястото за мон-
таж на допълнителни елементи, но не и до 
механизма на прекъсвача.
Така са защитени оперативния персонал, 
както и самият прекъсвач от нежелани 
повреди. В допълнение се предлагат и 
различни блокировки с различни нива на 
достъп.

Специалния направляващи релси позволя-
ват лесно поставяне на изваждаемата част 
в правилното положение със заключване 
в различните положения. Направляващите 
релси се изтеглят извън фиксираната част 

на прекъсвача за да може подвижната 
част да бъде лесно поставена. В допъл-
нение защитните прегради на фиксиранта 
част, могат да бъдат заключвани, като 
се предотвратява достъп до тоководещи 
части. Тези предимства позволяват лесен 
и безопасен монтаж и поддръжка.

Въвеждането на параметрите в прекъс-
вача е улеснено с помощта на софтуера 
на ABB, DOC и Ekip Connect.  Кривите и 
настройките могат да се изчислят и запа-
метят чрез софтуера DOC и чрез безплат-
ната програмата Ekip Connect може да се 
отвори файлът създаден в DOC и да се 
въведе директно в прекъсвача без да се 
налага ръчно въвеждане на параметрите 
вече изчислени от софтуера, като се пре-
махва възможността от грешки при въвеж-
дането или и загуба на време за това.

Emax 2 се използва безвинтова техно-
логия за оперативните вериги, правейки 
подвързването на тези вериги много бър-
зо и с висока надеждност. В допълнение 
клеморедът е разделен на отделни функ-
ционални части, като всички допълнителни 
електрически аксесоари са предварително 
опроводени в прекъсвача и не се нала-
га каквото и да е опроводяване в него. 
Всички тези аксесоари, както и защитните 
модули са взаимозаменяеми и стандарти-
зирани за цялата гама прекъсвачи.
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