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NorMax
Kotimainen ilmaeristeinen keskijännitekojeisto

Monipuoliset ja turvalliset tekniset ratkaisut
Kotimainen Norelco NorMax on 12 ja 24kV mitoitusjännitteelle suunniteltu ilmaeristeinen jamodulaarinen 
keskijännitekojeisto. 
Tyyppihyväksytty NorMax-järjestelmä soveltuu erinomaisesti esim. kiinteistömuuntamoiden keskijännite-
kojeistoiksi, puistomuuntamoihin, sähköasemille ja muihin sekundäärijakelun tarpeisiin. Silloin kun tarvitaan 
raskaampaa kojeistoa voidaan käyttää Norelcon NorMega 12 ja 24 vaunukatkaisijakojeistoja.

NorMax kojeistojärjestelmä koostuu useista erilaisista moduulivaihtoehdoista. 

Yleiskuvaus

 NorMax KENTTÄTYYPIT JA MITTATIEDOT

 Kenttätyyppi  Tyyppi Mittatiedot

Leveys mm Korkeus mm Syvyys mm Paino kg

 Kuormanerotinkenttä  MaxLo 500 1800 1100 225

 Varokekuormanerotinkenttä  MaxFu 500 1800 1100 225

 Katkaisijakenttä 630A  MaxBr 630 750 1800 1100 380

 Katkaisijakenttä 1250A  MaxBr 1250 750 2090 1100 420

 Mittauskenttä  MaxMe 750 1800 1100 355

 Mittauskenttä maadoitus-
 kytkimellä  MaxMe/E 750 1800 1100 370

 Kaapelikenttä  MaxCa 500 1800 1100 115

NorMax on ympäristöystävällinen ja kojeiston kaasun määrä on minimoitu. NorMaxissa on vakiona myös 
lämpökuvausmahdollisuus. NorMax on kokonaistaloudellinen ratkaisu ja sen käytettävyys on huippuluokkaa 
koko elinkaaren ajan.
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Tekniset yleistiedot
Tyyppihyväksytty kojeisto on luotettava
NorMax on kotimaisten ja kansainvälisten standardien mukaan tyypppihyväksytty keskijännitekojeisto. 
Tyyppihyväksynnän ja toiminnan laadun varmistamiseksi Norelcossa suoritetaan SGS Fimkon laatu-
auditoinnit.

NorMax-kojeistojen tärkeimmät tekniset ominaisuudet:

 TEKNISET TIEDOT

 Tyyppi  NorMax 12 / NorMax 24

 Mitoitustaajuus fr  50 / 60 Hz

 Mitoitusjännite Ur  12 / 24 kV

 Mitoitusvirta Ir  630A, 1250A

 Vaihtojännitekestoisuus Ud  28 / 50 kV

 Syöksyjännitekestoisuus Up  75 /125 kV

 Terminen kestoisuus Ik  20 kA / 1s

 Dynaaminen kestoisuus Ip  50kA

 Valokaariluokitus IAC  AFL 16 kA/ 1s

 Suojaus sähköiskuilta  Suojamaadoitus

 Osastointi  Metallikoteloitu,Metal-Clad/PM

 Käyttöluokka  LSC2, katkaisijakentät LSC2A

 IP-luokka  20 C

 Käyttölämpötila  -25 … +40 C

Edulliset asennuskustannukset
NorMaxin edullisten asennuskustannusten ja hyvän asennettavuuden pohjana on 500mm minimikenttä-
leveys. Keskijännitekojeiston hankinnassa kannattaa aina huomioida kokonaiskustannusten edullisuus, mikä 
NorMax-kojeiston kohdalla tarkoittaa seuraavia etuja:
• kojeistoon ei tarvita kalliita kulmapäätteitä, vaan kojeistoon voidaan liittyä tavallisella sisäpäätteella
• kuormanerotinkentässä on riittävät tilat tavallisille ylijännitesuojille, ei tarvita erikoispäätteitä
• mahdollisessa vikatilanteessa NorMaxissa voidaan helposti vaihtaa pelkkä koje tai kenttä eikä koko 

kojeistoa kuten perinteisessä RMU:ssa
• asennukseen tarvittava aika on lyhyempi kun asennustilaa on riittävästi

Kotimaisuus tuo toimitusnopeutta ja turvallisuutta
Suomessa valmistetun NorMax-kojeiston saatavuus on erinomainen. Vakiokentät löytyvät suoraan 
varastosta ja muut kentät tehdään nopeasti tilauksen mukaan. Myös tekninen tuki ja huolto löytyvät aina 
läheltä. Myös varakatkaisija löytyy yleensä suoraan hyllystä.

Kojeisto myös paikalleen asennettuna
Norelco voi tarvittaessa toimittaa kojeistot myös avaimet käteen periaatteella käyttöpaikalle asennettuna. 
Kokeneiden asentajien tekemä asennus sujuu nopeasti ja lopputulos on laadukas.
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Järjestelmän rakenne

Kennokoteloitu kojeisto on jaettu eri tiloihin
NorMax on kennokoteloitu kojeisto, jonka tilat on teräslevyrakentein erotettu toisistaan. Ne voidaan jakaa 
neljään eri tilaan:
1.. Kokoomakiskotila

• ilmaeristeinen tila on kojeiston yläosassa ja jatkuu koko kojeiston leveydeltä
2. Kuormanerotintila

• SF6-eristeinen kuormanerotin on 3-asentoinen: kiinni, auki tai maadoitettu
• kaasunpaineen valvontaa varten on koje aina varustettu kaasunpaineindikaattorilla, joka on  

näkyvissä etupaneelissa
3. Kaapelipäätetila

• asennuksen helpottamiseksi on kaapelipäätteitä varten varattu mahdollisimman paljon tilaa
• tilassa on myös tilaa useille lisävarusteille kuten ylijännitesuojille
• ovi on mekaanisesti turvalukittu niin ettei sitä saa auki jännite päällä
• pohjalevyssä on läpiviennit kaapeleille
• kaapelipäätetila ja sen ovi muodostavat alamoduulin

4. Toisiotila
• toisiotilaan sijoitetaan valvontareleet ja muut ohjauskojeet
• toisiotilaan johdotetaan myös lisävarusteena saatavat ohjaus- ja hälytyskosketintiedot sekä  

laukaisukelan navat
• toisiotila ja kokoojakiskotila muodostavat ylämoduulin

KUVA:    NorMax- kojeisto jossa yksi varokuormanerotin, kaksi kuormanerotinta ja mittauskenttä 
              maadoituserottimella
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Helppokäyttöinen ohjausmekanismi
NorMax kojeistojen ohjausmekanismit on kehitetty käyttäjän kannalta 
mahdollisimman yksinkertaisiksi. Mekaaniseen ohjaukseen tarvitaan vain 
yksi kampi jota käytetään sekä erottimen että maadoituserottimen 
ohjaukseen. Virheelliset toimenpiteet on turvallisuussyistä aina
mekaanisesti estetty. 

Lukitusmekanismissa on paikka riippulukolle, jolla koje voidaan lukita esim.
huollon ajaksi turvalliseen asentoon. Kuormanerottimen kiinniauki-ohjaus 
tehdään painonapeilla. Kuormanerotin- ja katkaisijakentissä on vakiona 
kiinteä jännitteen indikointi

Kiskostot
Kuormanerottimet yhdistävä kiskosto tehdään alumiinisesta pyöröputkesta . 
Kaapelinousukentissä ja mittauskentissä käytetään Cu-lattakiskoa. Myös maadoituskiskona käytetään 
Cu-lattakiskoa.

Rakenneosat   
Kotelorakenteen osat tehdään kuumasinkitystä teräslevystä, jossa on vahva sinkitys 275g/m2. 
Pintakäsittely tehdään epoksipulverimaalilla.
Kojeiston pohjalevyt voidaan irroittaa kaapeloinnin ajaksi. Samoin myös optiona saatavan sokkelin etulevyt.

Pääkojeet

Kuormanerotin on kaiken perusta
Kaikkien kojekenttien toiminta perustuu kuormanerottimeen. Se on SF6-eristeinen  
3-asentoinen kuormanerotin, jossa on vakiovarusteena aina kaasunpaineindikaattori. 
Mittari on näkyvillä etupaneelissa

Varokekuormanerotin tuo suojaa laitteille ja käyttäjille
Varokekuormanerottimessa on pidikkeet keskijännitesulakkeille. Sulakkeen palaminen 
laukaisee kuormanerottimen auki. Käyttäjäturvallisuuden varmistamiseksi on  
varokekuormanerotin varustettu toisellakin maadoituserottimella kuormanerottimen  
sisällä olevan lisäksi, jotta sulakkeen vaihdon aikana molemmat sulakkeen navat voidaan  
maadoittaa.

Katkaisijaan saa monipuolisen valvonnan ja suojauksen.
NorMaxissa käytetään perusvarusteena huoltovapaata tyhjökatkaisijaa, joka toimii jopa 
-40C lämpötilassa. 

Suojareleenä käytetään Norelcon valitsemaa luotettavaa ylivirta-, oikosulku- ja  
maasulkusuojauksella varustettua relettä tai asiakkaan oman pyynnön mukaista relettä.

KUVA:  Ohjauspaneeli on selkeä ja 
            estää vaaralliset toimenpiteet

KUVA:  Huoltovapaa tyhjö-
katkaisija toimii jopa -40 C
lämpötilassa
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Kuormanerotinkenttä MaxLo
Kuormanerotinkenttää käytetään syöttö-, rengas- tai haarakenttänä. Kentässä 
on SF6-eristeinen, 3-asentoinen kuormanerotin ja sen ohjainlaite.  
Kokoomakiskosto on ilmaeristeinen. Kuormanerotin voi olla vain yhdessä 
asennossa: kiinni, auki tai maadoitettu. Pääsy kaapelipäätetilaan on mahdollista 
vain maadoitusasennossa.

Auki-, kiinni- ja maadoitettu –asennot on nähtävissä ohjauspaneelin  
asennonosoittimista.

Kuormanerottimen käyttö on yksinkertaista ja virheelliset toiminnot on  
mekaanisesti estetty. Kaikki toiminnot voidaan suorittaa yhdellä kammella.

Kojeiston runkorakenne mahdollistaa komponenttien vaihtamisen asennettuun 
kojeistoon myös myöhemmin.

Vakiovarusteet
Ylämoduuli:

• 3-asentoinen SF6-eristeinen kuormanerotin
• ohjainlaite mekaanisella asennonosoittimella
• koteloitu kokoomakiskotila
• ovella varustettu, integroitu toisiokojetila
• lukitusmekanismi
• kiinteä jännitteen indikointi L1-L3
• kaasunpaineen indikointi

Alamoduuli:
• lukitulla ovella varustettu, koteloitu kaapelipäätetila
• kaapeliaukolla ja –tuella varustettu pohjalevy
• kentän läpi menevä maadoituskisko

Lisävarusteet
• apukoskettimet kiinniohjattua asentoa (2a+2s) ja 

maadoitettua asentoa (2a+2s) varten
• valokaaripaineen purkauskanava
• ilmaeristeiset ylijännitesuojat
• oikosulunilmaisin tarkastusikkunalla
• moottoriohjain
• kaasunpainemittari hälytyskoskettimilla
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Varokekuormanerotinkenttä MaxFu
Varokekuormanerotinkenttää käytetään jakelumuuntajan kytkinlaitteena tai  
suojauksessa. Kentässä on SF6-eristeinen, 3-asentoinen kuormanerotin sekä  
siihen liittyvä erillinen maadoituskytkin ja näiden ohjainlaite. Kokoomakiskosto 
on ilmaeristeinen.  Sulakkeet voidaan vaihtaa turvallisesti jännitteettömänä, 
koska maadoitus tapahtuu sulakkeiden molemmilta puolilta. Yhden sulakkeen 
toimiessa erotin avautuu 3-napaisesti.  
Kuormanerotin voi olla vain yhdessä asennossa: kiinni, auki tai maadoitettu. 
Pääsy kaapelipäätetilaan on mahdollista vain maadoitusasennossa.

Auki-, kiinni- ja maadoitettu –asennot on nähtävissä ohjauspaneelin  
asennonosoittimista.

Kuormanerottimen käyttö on yksinkertaista ja virheelliset toiminnot on  
mekaanisesti estetty. Kaikki toiminnot voidaan suorittaa yhdellä kammella.

Kojeiston runkorakenne mahdollistaa komponenttien vaihtamisen asennettuun 
kojeistoon myös myöhemmin.

Vakiovarusteet
Ylämoduuli:

• 3-asentoinen SF6-eristeinen kuormanerotin 
• ohjainlaite mekaanisella asennonosoittimella
• koteloitu kokoomakiskotila
• ovella varustettu, integroitu toisiokojetila
• lukitusmekanismi
• kiinteä jännitteen indikointi L1-L3
• kaasunpaineen indikointi

Alamoduuli:
• maadoituskytkin
• sulakepitimet
• lukitulla ovella varustettu, koteloitu kaapelipäätetila
• kaapeliaukolla ja –tuella varustettu pohjalevy
• kentän läpi menevä maadoituskisko

Lisävarusteet
• apukoskettimet suljettua kiinniohjattua (2a+2s) ja 

maadoitettua asentoa (2a+2s) varten
• apukoskettimet lauenneelle sulakkeelle (1a+1s)
• laukaisukela
• valokaaripaineen purkauskanava
• kaasunpainemittari hälytyskoskettimilla
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Katkaisijakenttä MaxBr 630
Ulosotettavalla katkaisijalla
Ulosotettavaa 630A katkaisijakenttää käytetään mm. sähkönjakelun, moottoreiden, jake-
lumuuntajien ja kondensaattoreiden kytkemiseen ja suojaukseen. Kenttään asennetaan 
huoltovapaa tyhjökatkaisija ja sen releistys. Kokoomakiskoston ja katkaisijan väliin 
asennetaan SF6-eristeinen, 3-asentoinen kuormanerotin sekä siihen liittyvä erillinen 
maadoituskytkin ja näiden ohjainlaite. Kokoomakiskosto on ilmaeristeinen. Virheellisten 
ohjausten välttämiseksi kuormanerotin voi olla vain yhdessä asennossa: kiinni, auki tai 
maadoitettu. Katkaisijatilan ovi on mekaanisesti lukittu, ja tilaan pääsy on mahdollista 
vain kun maadoituskytkimet on ohjattu kiinni.

Auki-, kiinni- ja maadoitettu –asennot on nähtävissä ohjauspaneelin asennonosoittimista.

Kuormanerottimen käyttö on yksinkertaista ja virheelliset toiminnot on mekaanisesti 
estetty. Kaikki toiminnot voidaan suorittaa yhdellä kammella.

Katkaisija on magneettitoiminen eikä siinä ole mitään huoltoa vaativia liikku-
via osia. Pakkaskesto on -40C ja se on täysin huoltovapaa. Katkaisijan rakenne on           
ulosotettava ja sen vaihto onnistuu ammattimieheltä tunnissa. Modulaarisessa kojeis-
tossa myös koko kenttä on helppo vaihtaa. 

Vakiovarusteet
Ylämoduuli:

• 3-asentoinen SF6-eristeinen kuormanerotin 
• ohjainlaite mekaanisella asennonosoittimella
• koteloitu kokoomakiskotila
• ovella varustettu, integroitu toisiokojetila
• lukitusmekanismi
• kiinteä jännitteen indikointi L1-L3
• kaasunpaineen indikointi
• releistys

Vakiovarusteet
Alamoduuli:

• ulosotettava huoltovapaa katkaisija
• kaapelivirtamuuntajat
• maadoituskytkin
• lukitulla ovella varustettu, koteloitu kaapelipäätetila
• kaapeliaukolla ja –tuella varustettu pohjalevy
• kentän läpi menevä maadoituskisko 

Lisävarusteet
• kuormanerottimen apukoskettimet kiinniohjattua 

asentoa (2a+2s) ja maadoitettua asentoa (2a+2s) 
varten

• moottoriohjain
• valokaaripaineen purkauskanava
• kaasunpainemittari hälytyskoskettimilla
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Katkaisijakenttä MaxBr 1250
Katkaisijakenttä MaxBr 1250 A on tarkoitettu syöttökentäksi NorMax-kojeistoon, 
kun virran tarve on suurempi kuin 630 A. Kenttään on asennettu magneettioh-
jattu tyhjökatkaisija. Kokoomakiskoston ja katkaisijan välissä
on SF6-eristeinen erotin ohjauslaitteineen, johon on liitetty erillinen maadoitus-
kytkin kaapeleita varten. Katkaisija-/kaapelitilan ovi on
mekaanisesti lukittu ja tilaan pääsy on mahdollista vain kun maadoituskytkimet 
on ohjattu kiinni.
Erottimen käyttö on yksinkertaista ja virheelliset toiminnot on estetty sähköme-
kaanisesti. Erottimen ohjaus on mahdollista vain katkaisijan ollessa aukiasen-
nossa. 
Auki-, kiinni- ja maadoitettu-asennot ovat nähtävissä ohjauspaneelin asennon-
osoittimista. 

Vakiovarusteet
Ylämoduuli:

• SF6-eristeinen erotin 
• ohjainlaite mekaanisella asennonosoittimella
• koteloitu kokoomakiskotila
• ovella varustettu, integroitu toisiokojetila
• lukitusmekanismi
• kiinteä jännitteen indikointi L1-L3
• kaasunpaineen indikointi
• releistys

Vakiovarusteet
Alamoduuli:

• huoltovapaa katkaisija
• kaapelivirtamuuntajat
• maadoituskytkin
• lukitulla ovella varustettu, koteloitu kaapelipäätetila
• kaapeliaukolla ja –tuella varustettu pohjalevy
• kentän läpi menevä maadoituskisko 

Lisävarusteet
• kuormanerottimen apukoskettimet kiinniohjattua 

asentoa (2a+2s) ja maadoitettua asentoa (2a+2s) 
varten

• valokaaripaineen purkauskanava
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Mittauskenttä MaxMe
Mittauskenttää käytetään keskijännitemittauksessa. Kenttä on erittäin  
mukautuvainen, täyttäen useimmat asiakkaiden vaatimukset mittaus- ja  
kaapelijärjestelyistä. MaxMe on perusmalli jossa ei ole maadoituskytkintä.

Kenttään voidaan asentaa jännite- ja virtamuuntajia. Joustavuuden lisäämiseksi 
kentän kokoomakiskot valmistetaan tilausten mukaisesti.

Kojeiston runkorakenne mahdollistaa komponenttien vaihtamisen asennettuun 
kojeistoon myös myöhemmin.

Käyttö- ja huoltotoimenpiteet ovat helposti tehtävissä, koska mittamuuntajatila  
on avara ja alaovi korkea.

Vakiovarusteet
• kokoomakiskot
• riippulukolla lukittavissa oleva alaovi
• ovella varustettu, integroitu toisiokojetila
• kiskoläpiviennit
• tarvittavat työmaadoituskiinnikkeet
• jännitesulakkeet ja mittausriviliittimet
• muuntajien asennustila
• kentän läpi menevä maadoituskisko

Lisävarusteet
• kiinteä jännitteen indikointi L1-L3
• virtamuuntajat
• jännitemuuntajat vaimennusvastuksella
• valokaaripaineen purkauskanava

NorMax  • MODULAARINEN 10
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Mittauskenttä MaxMe/E

Mittauskenttää käytetään keskijännitemittauksessa. Kenttä on erittäin 
mukautuvainen, täyttäen useimmat asiakkaiden vaatimukset mittaus- ja 
kaapelijärjestelyistä. MaxMe/E toimitetaan aina varustettuna 
maadoituskytkimellä.

Kenttään voidaan asentaa jännite- ja virtamuuntajia. Joustavuuden lisäämiseksi 
kentän kokoomakiskot valmistetaan tilausten mukaisesti.

Kojeiston runkorakenne mahdollistaa komponenttien vaihtamisen jo 
asennettuun kojeistoon myös myöhemmin.

Käyttö- ja huoltotoimenpiteet ovat helposti tehtävissä, koska mittamuuntajatila 
on avara ja alaovi korkea.

Vakiovarusteet
• ilmaeristeinen maadoituskytkin
• kokoomakiskot
• riippulukolla lukittavissa oleva alaovi
• ovella varustettu, integroitu toisiokojetila
• kiskoläpiviennit
• jännitesulakkeet ja mittausriviliittimet
• muuntajien asennustila
• kentän läpi menevä maadoituskisko

Lisävarusteet
• kiinteä jännitteen indikointi L1-L3
• virtamuuntajat
• jännitemuuntajat vaimennusvastuksella
• valokaaripaineen purkauskanava
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Kaapelikenttä MaxCa

Kaapeliliityntäkenttää käytetään kun kaapelit halutaan kytkeä suoraan 
kokoomakiskostoon. Kaapeliliityntäkenttä sijoitetaan kojeiston ensimmäiseksi 
tai viimeiseksi kentäksi. Kentässä on liityntäpiste syöttökaapeleille.

Kaapelitilan ovi voidaan avata vain työkalulla.

Kaapelikenttä varustetaan työmaadoituskiinnikkeillä.

Kaapelikenttään voidaan asentaa myös lisävarusteita kuten ylijännitesuojat.

Vakiovarusteet
Ylämoduuli:

• kokoomakiskot
• työmaadoituskiinnikkeet
• kiskoläpiviennit
• ovella varustettu, integroitu toisiokojetila

Alamoduuli:
• lukitulla ovella varustettu, koteloitu kaapelipäätetila
• rinnakkaiskaapelien liitäntämahdollisuus
• kaapeliaukolla ja –tuella varustettu pohjalevy
• kentän läpi menevä maadoituskisko

Lisävarusteet
• kiinteä jännitteen indikointi L1-L3
• valokaaripaineen purkauskanava
• ilmaeristeiset ylijännitesuojat
• oikosulunilmaisin tarkastusikkunalla
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 Norelco Oy, PO.Box 28, FI-57201 SAVONLINNA, Finland | tel. +358 (0) 15 57 67 70, fax. +358 (0) 15 57 67 710

Tehdasvalmisteiset 
NorSwitch sähköasemat

NorMega 
vaunukatkaisijakojeisto

Modulaarinen keski-
jännitekojeisto NorMax

Modulaarinen puisto-
muuntamo NPM 200

Vakiopuistomuuntamo 
NPM 300

Maaseutumuuntamo 
NPM 400

Kennokojeistojärjestelmä
NorPower 5000

Kiskosiltajärjestelmä
NorBus 5000

Roiskevesitiivis kojeistojär-
jestelmä NorPower 1250

Modulaarinen keskusjär-
jestelmä NorLine 800

Laaja valikoima Suomessa kehitettyjä ja valmistettuja tuotteita

norelco.fi

Laatua kaikissa vaiheissa

Kiskosiltajärjestelmä

NorBus® 5000

Laatua kaikissa vaiheissa

Kennokojeistojärjestelmät

NorPower® 5000

Laatua kaikissa vaiheissa

Loistehon kompensointijärjestelmät

Norelco NACB

Loistehon kompensointi-
järjestelmät NACB

Norelcon päätuotteita ovat:

Laatua kaikissa vaiheissa

Maaseutumuuntamot

NPM 400

Laatua kaikissa vaiheissa

Puistomuuntamot

NPM 300

Laatua kaikissa vaiheissa

Modulaarinen puistomuuntamojärjestelmä

NPM 200

Laatua kaikissa vaiheissa

Kotimainen modulaarinen keskijännitekojeisto

NorMax®

Laatua kaikissa vaiheissa

Kotimainen vaunukatkaisjakojeisto

NorMega®


