Konstruksjoner og komponenter til
transformatorstasjon, 12-500 kV
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Slik bygger du neste generasjon
transformatorstasjon
EB Elektro har gjennom fusjonen med Necks Electric utvidet sortimentet av produkter for bygging av transformatorstasjoner og blitt en mer komplett leverandør til det Norske
markedet.
Vi har lagt til flere nyheter i det eksisterende produktutvalget, som blir et løft for deg som er netteier, entreprenør
eller konsulent.
Ved å bli involvert tidligst mulig i prosjektene kan vi være en
partner som kan hjelpe til å finne den beste mulig tekniske-,
økonomiske- og kvalitetsmessige løsningen gjennom anleggets levetid.

Stålkonstruksjoner og elementer til bygging av trafostasjoner, som f.eks. innstrekkstativ, braketter, samleskinnestativer etc. Vi samarbeider med forskjellige produsenter og kan
blant annet levere produkter produsert av vårt søsterselskap
Necks IMP i Polen. Samarbeidet med forskjellige produsenter
gir oss en fleksibilitet vedrørende leveringstider og kapasitet.
Vi kan levere både sveisede og boltede stålkonstruksjoner.
Vi kan også i samarbeid med konsulenter tilby komplette
løsninger inkludert design og beregninger.
Støtteisolatorer av kompositt eller porselen EB Elektro har
i lang tid forsynt transformatorstasjoner med støtteisolatorer
av porselen eller kompositt. Vi kan tilby begge alternativer
levert av kvalitetsprodusenter kjent i markedet.

EB Elektro er sertifisert i henhold til ISO 9001
(kvalitetsstyring).
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Transformatorklemmer i verdensklasse
Vår leverandør PLP SubCon er en av verdens ledende produsenter av koblingsklemmer for transformatorstasjoner med spenninger opp til 1000 kV. Klemmene holder høy kvalitet og oppfyller alle kravene
til Svenska Kraftnät, Vattenfall, E.ON, Ellevio, Statnett med flere.
PLP SubCon bistår også med:

AUS arbeide

Leveringstider

• Analyser og spesifiseringer av 		
egnede klemmer i henhold til den 		
aktuelle kravspesifikasjonen.
• Utføring og koordinering av
elektriske og mekaniske tester.

AUS-klemmen vår er godt mottatt
og har fått en selvskreven plass
ved mange transformatorstasjoner.
Klemmen er konstruert for å slokke
lysbuen på en kontrollert måte, og
skrueforbindelsen muliggjør tiltrekking med lavt moment, slik at det blir
mulig å jobbe med AUS-stenger.

Transformatorklemmene finner i flere
varianter og lagerføres i Bollnäs i
Sverige. Der kan vi bearbeide klemmene til ønsket dimensjon og raskt
levere dem til dere.

Klemme til rør og linje

Rørholder og støtteisolator

Bimetallisk klemme

Klemme til duplekslinje med plate

Klemme til linje med plate

Fleksibel rørholder

AUS-klemme
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Isolatorkjeder
med glasseller
komposittisolatorer
Våre isolatorkjeder med komponenter
til både glass- og komposittisolatorer er
utviklet for optimal funksjonalitet, vekt
og pris.

En nyvinning som holder kobbertyvene unna
Copperweld-linjen består av stål kledd
i kobber ved valsing, slik at den får en
metallurgisk binding. Dette er en overlegen løsning, ettersom metallene blir
100 % integrert.

Flere faseledere, rør og jordledere
EB Elektro tilbyr også aluminiumslinjer,
aluminiumsrør og kobberlinjer. Produktene er tilgjengelige i standardmål.
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Transformatorer
Kraft-, spesial-, distribusjonstransformatorer
EB Elektro leverer høykvalitetstransformatorer fra Koncar
D&ST i Kroatia.
KONCAR D&ST produserer 3-fase, oljeisolerte krafttransformatorer opp til 120 MVA og for høyeste systemspenning 170 kV.
Spenningsregulering under drift utføres ved hjelp av en
OLTC (On Load Tap Changer) eller en OCTC (Off Circuit Tap
Changer) som brukes i strømløs tilstand. Transformatorene
er beregnet for utendørs bruk og for varierende klimaforhold. De er produsert og testet i henhold til IEC 60076.
Alle transformatorer kan lastes i henhold til IEC 60354.

• Oljeisolerte krafttransformatorer, effekter 2,5-120 MVA og
systemspenning opp til 170kV med lastkoblere type OLTC
eller omkoblere type OCTC
• Oljeisolerte distribusjonstransformatorer, effekter opp til
8 MVA og 36kV
• Tørrisolerte transformatorer, effekter opp til 5 MVA 		
og 36kV
• Spesialtransformatorer:
– Nullpunkts transformatorer
– Likerettertransformatorer
– Jernbanetransformatorer
– Transformatorer for metallurgisk smelteovner
– Transformatorer og nettstasjoner for gruvedrift
• Reaktorer for metallurgiske anlegg, likeretter utstyr, kort
slutnings- og feilstrømsbegrensning
• Service og reparasjoner av alle typer transformatorer
og reaktorer
• Alle typer reservedeler for transformatorer

Diagnose og overvåkingsutstyr
EB Elektro AS, samarbeider og innehar agenturet for firmaet Treetech, som i
dag er en av verdens ledende produsenter av diagnose/ overvåkingsutstyr til
bl.a. energisektoren. Treetech tilbyr såkalte de- sentraliserte systemer som
gjør det mulig å innhente data/informasjon direkte fra IED’s (Inntelligent
Electronic Devices). Dette gjør det mulig for brukeren å bygge ut systemer i
trinn. Treetech har i dag en komplett linje av sensorer som gir mulighet for
monitorering av alle viktige komponenter på f.eks. transformatorer.
Systemet kan installeres på nye transformatorer, men kan også enkelt tas
i bruk på gamle transformatorer. Eksempelvis vet vi at gamle mekaniske
termometere er unøyaktige, men ved å installere et TM1 instrument fra
Treetech vil riktige verdier vises, samtidig som det gir muligheter for å kunne
kjøre bl.a last- simuleringer. Instrumentet tilpasses og parametriseres til hver
enkelt transformator. Treetech tilbyr også komponenter for on- line overvåking av gjennomføringer og gass/ fuktighet i olje. Sammen med dette tilbys
også en software, som på en rask og enkel måte brukeren full oversikt over
installerte komponenter på transformatorer. Softwaren tilbys enten som
web basert system eller integrert i selskapets eget kontrollsystem.
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Skillebrytere innendørs
Skillebrytere, jordbrytere og driftsanordninger
EB Elektro AS leverer innendørs skillebrytere i samarbeid med IVEP a.s fra Brno i Tsjekkia. Produseres i henhold
til gjeldende IEC standarder. Opereres enten med motor eller håndbetjening.

• Skillebrytere med spenningsnivå opp til
72,5 kV / 8.000 A
• Høystrømsbrytere med spenningsnivå opp til
12 kV / 160.000 A
• Generatorbrytere med spenningsnivå opp til 36 kV
/ 12.000 A (tidsbegrenset overlast 16.000 A)
• Lastbrytere med spenningsnivå opp til
25 kV / 2.000 A
• Jordbrytere med spenningsnivå opp til 72,5 kV
• Spesial tilpasninger (skreddersøm)
• Bryterne er veldig modifiserbare, ta kontakt om
dere har en utfordring vi kan hjelpe med!
• Skillebryter QAK er en kompakt bryter med store muligheter for å modifiseres etter kundes ønske hva angår
fysiske dimensjoner, motor monteres direkte på bryter
og bidrar til et enda mer kompakt design. Kan påmonteres
jordbryter.
1 – 72,5 kV / 100 – 8.000 A / 16 – 120 kA (3 sek)
• Skillebryter QAK HD, hvor HD står for «Heavy duty» er
ment å brukes der kravene til strømbelastning er ekstremt
høye, for eksempel i smelteverk og elektrolyseanlegg.
Bryteren er basert på et modulært system og kan på den
måten bygges opp for å takle ønsket belastning.
0,01 – 12 kV / 8.000 – 160.000 A / 63 – 160 kA (3 sek)
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• Generatorbryter QAS er en kompakt bryter designet for
bruk i generator kretser, utviklet for å takle høye
strømmer og ekstreme kortslutningsstrømmer.
12 – 36 kV / <12.000 A (tidsbegrenset overlast opp til
16.000 A) / 150 – 190 kA (3 sek)
• Change-over bryter PQAK brukes for å svitsje om kretser
og kan leveres etter kundes ønske hva angår svitsjearrangement. Bryteren kan også utstyres med integrert
jordbryter.
1 – 52 kV / 100 – 4.000 A / <80 kA
• Last skillebryter QDS kan bryte last strømmer opp til
630 A avhengig av situasjonsbeskrivelse. Bryteren har store
muligheter for å modifiseres etter kundes ønske hva angår
fysiske dimensjoner, motor monteres direkte på bryter
og bidrar til et enda mer kompakt design. Bryteren kan
påmonteres sikringsholder og jordbryter.
1 – 25 kV /100 – 2.000 A / 16 – 40 kA (3 sek)
• Jordbryter QZ er en kompakt jordbryter med store
muligheter for å modifiseres etter kundes ønske hva angår
fysiske dimensjoner, motor monteres direkte på bryter og
bidrar til et enda mer kompakt design.
1 – 72,5 kV / 16 – 120 kA (3 sek)
• Jordbryter QZR er designet for å kunne legge inn mot
store kortslutninger, dette oppnås ved fjærbelastede
kontakter som skaper momentan innleggelse av jordbryteren.
1 – 25 kV / 16 – 100 kA (3 sek)
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Brytere utendørs
Skillebrytere, jordbrytere og driftsanordninger
EB Elektro leverer egenutviklede brytere og brytere fra samarbeidspartnere. Produseres i henhold til gjeldende IEC
standarder. Opereres enten med motor eller håndbetjening.

• Vertikale skillebrytere med spenningsnivå opp til
420 kV / 4.000 A
• Horisontale skillebrytere med spenningsnivå opp til
145 kV / 3.150 A
• Pantograf skillebrytere med spenningsnivå opp til
420 kV / 3.150 A
• Lastskillebrytere med spenningsnivå opp til
300 kV / 3.000 A
• Jordbrytere med spenningsnivå opp til 420 kV

• Skillebryter Mark 40 har vertikal brytning med 2 faste og
1 roterende isolatorsøyle pr. pol og er utstyrt med 		
høytrykks-punktkontakter med sølvinnlegg. Bryterknivens
unike konstruksjon befrir kontaktene for is- og korrosjonsbelegg ved inn- og utkobling. Det kan påmonteres jordbryter på en, eller begge sider av bryteren.
145 – 420 kV / 2.000 – 4.000 A / 50 kA (1 sek)
• Skillebryter ONIII har en horisontal, fleksibel, modulær
oppbygging. Konstruksjonen tilfredsstiller kravene for
de hardeste værforhold og bygger på tidligere bryter
konstruksjoner og har vist sin kvalitet gjennom mange
år med vedlikeholdsfri drift. Bryteren har innkapslede
høytrykks punktkontakter som beskytter mot vær og vind.
Bryterknivens manøverbevegelse gjør at is- og korrosjons
belegg fjernes fra kontaktene. Det kan påmonteres jordbryter på en, eller begge sider av bryteren.
72,5 – 145 kV / 1.600 – 3.150 A / 50 kA (1 sek)

• Pantograf skillebryter type TPF er opprinnelig en Sprecher
& Schuh AG design og har vært produsert i Norge siden
1963. EB`s videreutvikling omfatter bla. bevegelige kontaktoverganger med forsølvede kobberbussinger. De forsølvede kobberbussingene fører til mindre korrosjon og
lavere overgangsmotstand.
145 – 420 kV / 1.250 – 3.150 A / <50 kA (1 sek)
• Jordslutter G60 kan brukes frittstående, i samleskinnejording fra 145 kV og oppover, eller påmonteres skillebrytere.
Den er modulær, og kan brukes på de fleste skillebrytere
fra EB Elektro.
72,5 – 420 kV / / 50 kA (1 sek)
• Jordbryter type UNIII er singel-kolonne brytere med 		
roterende kniv i vertikalplanet. Den er designet for bruk i
utendørs transformatorstasjoner. Kontaktene er innkapslet
for å beskytte kontaktpunktet mot vær og vind.
72,5 – 145 kV / 50 kA (1 sek)
• Skillebryter KBE er en kompakt skillebryter med store
muligheter for å modifiseres etter kundes ønske hva angår
størrelse, kan utstyres med påmontert jordbryter, overspenningsavleder og sikringsholder. Er det plassbegrensninger, eller man av andre grunner ønsker et minimalt
design så bør denne skillebryteren vurderes.
12 – 38,5 kV / 400 – 2.000 A / <20 kA (3 sek)

• Skillebryter ONIIIS er en kompakt skillebryter som kan
påmonteres jordbryter på en, eller begge sider. Kan leveres
med både porselen og kompositt isolatorer.
24 – 36 kV / 800 – 2.000 A / 40 kA (1 sek)
• Skillebryter TMX med TECO-Rupter vakuumkammer har
vertikal brytning. TECO-Rupter vakuumbryter har industriledende yteevne med overlegne verdier sammenlignet
med andre lastbryterteknologier. TECO-Rupter har lengre
serviceintervaller og større bryterkapasitet. Kan kjøres
5.000 ganger med full last på 2.000 Ampere strømstyrke
og kapasitiv last på opptil 100 Ampere.
7,5 – 300 kV / 600 – 3.000 A / 50 kA (1 sek)
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Instrument-/Måletrafo innendørs
Gjennomføringer, samleskinnesystemer, strøm- og spenningstransformatorer
EB Elektro AS leverer innendørs instrument trafoer, gjennomføringer og isolerte samleskinnesystemer i samarbeid
med RITZ GmbH fra Hamburg i Tyskland. RITZ spesialiserer seg på epoksy isolert utstyr som produseres i henhold
til gjeldende IEC standarder.
• Strøm- og spenningstransformatorer opptil 72,5 kV
RITZ har forskjellige typer instrumenttransformatorer
ut ifra hvilket spenningsnivå som er aktuelt og hvilke
krav kunden stiller til utstyret. De kan også levere utendørs instrumenttrafoer.
• Isolerte samleskinnesystemer (innen- og utendørs)
opptil 40,5 kV / <8.000 A. Spesielt designet for overføring av høyere strømmer og i situasjoner med begrenset
plass, lav bøy-radius og et kompakt design.

• Gjennomføringer opptil 72,5 kV / <7.000 A. RITZ leverer et stort utvalg av inne/inne og Inne/ute gjen		
nomføringer som kan leveres med på-monterbare
strømtransformatorer.
• Spesial tilpasninger (skreddersøm) Hver situasjon er
forskjellig, har dere en utfordring så ta kontakt, vi finner
løsningen!

Instrument-/Måletrafo utendørs
Strøm- og spenningstransformatorer
EB Elektro AS leverer utendørs instrument trafoer i samarbeid med Koncar Instrument transformers Inc. fra
Zagreb i Kroatia. Koncar har produsert instrument transformatorer i over 65 år og har akkumulert lang erfaring
ikke bare vedrørende produksjon, men også innen forskning og utvikling. Alt utstyr produseres i henhold til
gjeldende IEC standarder.
• Høyspent oljeisolerte instrument transformatorer
72,5 – 800 kV / <6.000 A / 100 kA (1 sek). Koncar
leverer både induktive og kapasitive instrument 		
transformatorer som er vedlikeholdsfrie med en
forventet levetid på minst 50 år.
• Høyspent SF6 isolerte instrument transformatorer
72,5 – 800 kV / <6.000 A / 100 kA (1 sek). Fleksibelt
design, Koncar har erfaring med SF6 isolerte transformatorer helt tilbake til 1985. Forventet levetid på 		
minst 50 år.
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• Mellomspennings instrument transformatorer 3,6 – 52 kV
/ <6.000 A / 100 kA (1 sek). Leverer både oljeisolerte og
epoksyisolerte instrument transformatorer for innendørs
og utendørs montasje.
• Instrument trafoer for spesielle bruksområder. Koncar
leverer instrument transformatorer til laboratorier 		
og andre produsenter for testing av høyspent utstyr.
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Vi henvender oss
til kraftprodusenter, netteiere,
entreprenører og
konsulenter
EB Elektro har omfattende erfaring fra utbygging av kraftnett
og leverer leverer produkter til
distribusjonsnettet, transmisjonsnettet, kraftproduksjon og
transformatorstasjoner.
Blant kundene våre finner man
netteiere, entreprenører og
konsulenter. I EB Elektro finner
de en pålitelig samarbeidspartner som leverer konstruksjoner
og komponenter av svært høy
kvalitet.
EB Elektro er en del av teknologiselskapet Addtech, som
har cirka 2 700 medarbeidere i
140 selskaper, en årsomsetning
på cirka 10 milliarder SEK og
salgsvirksomhet hovedsakelig i
Skandinavia og landene rundt
Østersjøen.

EB Elektro AS
Storgata 18, N-2000 Lillestrøm
Torgeir Vraas plass 4, N-3044 Drammen
Telefon +47 22 83 29 00
post@eb-elektro.no
www.eb-elektro.no
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