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Sähkön pääjakelu  t oimint akriit t isissä rakennuksissa 19.4. klo 9-10
Jakelumuunt ajat   3.5. klo 9-10
Keskijännit ekojeist ot  17.5. klo 9-10
Sähköverkon valvont a, kybert urvallisuus ja suojareleet  31.5. klo 9-10
Pääkeskukset  7.6. klo 9-10
Sähkönjakeluverkon selekt iivisyys  9.8. klo 9-10
Sähkönjakeluverkon suunnit t eluohjelmist o –E-design 23.8. klo 9-10
Valokaarisuojaus 6.9 klo 9-10
Aurinkosähköjärjest elmät  20.9. klo 9-10
Sähköaut on lat ausrat kaisut  4.10. klo 9-10
KNX-t aloautomaat iojärjest elmät 18.10 klo 9-10



Mit ä on sähkön pääjakelu

Suurjännitejännite 
Liityntä
Muuntaja
Varavoima
Älykäs IED 
Verkon valvonta SCADA

KJ kojeisto & suojareleet
Jakelumuuntajat
Jännitteen säätö
Verkon valvonta ja 
ohjaus SCADA 
IEC61850

Suurjännite
verkkoliityntä  

Keskijännite 
jakelu  

Pienjännite kojeistot 
älykkäillä katkaisijoilla
PJ jakelukeskukset
Aktiivisuotimet
Sähkönlaatu
Verkon hallinta
Avoimet standardit
Järjestelmäintegraatio
Energiamittaukset
KNX taloautomaatio

Pienjännite-
jakelu  

Keskeytymätön 
sähkönsyöttö
UPS tuotteet
Energiavarasto
Akusto
Syötönvaihto autom.
Huoltosopimukset

Diesel generaattori
sähköistys

Varavoima



Miksi sähkön pääjakelu on niin t ärkeä

• Nykypäivän toimintakriit t ist en rakennusten sähkönjakelun
vaat imukset muut tuuneet
• Älykkäät komponent it
• Uusiutuvien energiantuotantomuotojen liit et t ävyys
• Siirt yminen yksit t äisist ä lait t eist a hallint ajärjestelmään

=> Väyläteknologian hyödyntäminen
=> Järjestelmäkokonaisuus

• Kriit t isen käyt t ökohteen perustan muodostaa älykäs sähkön
pääjakelujärjestelmä, johon sisält yvät
• ohjaus- ja suojausjärjestelmien lisäksi mm. jakelumuuntajat ,

keskijännit e- ja pienjännit ekojeistot ja -keskukset sekä niiden
sisält ämät komponent it samoin kuin kiskosillat ja virt akiskot .  



Miksi sähkön pääjakelujärjest elmä on niin t ärkeä

• Pääjakelujärjestelmään sisält yvien komponent t ien ja 
lait t eiden t ulee olla huolella suunnit elt uja, valmistet t uja ja 
primäärit estat t uja. 

• Yksit t äist en komponent t ien ja lait t eiden t estaus on ehdoton 
edellyt ys mut ta se ei riit ä vaan esim. pienjännit ekojeistojen on 
olt ava testat t uja syöt t ökojeistotasolla. 

• Komponent it  ja lait t eet  ja niiden t uomat  yksit t äiset  
ominaisuudet  yksinään eivät  riit ä vaan niist ä pit ää rakentaa  
luotet t avast i t oimiva järjestelmä, joka t oimii kaikissa 
olosuhteissa. 

• Sähkönjakelun sydämen, eli pääjakelun, on olt ava kunnossa ja 
t oimit t ava luotet t avast i ja t urvallisest i kriit t isessä
ympäristössä operoint ivaiheessa koko elinkaarensa ajan.    



Miksi sähkön pääjakelu on niin t ärkeä

Lait t eet

• Häiriötön toiminta

• Luotet t ava tekniikka

• Varma toimit t aja

• Yhteenliit et t ävyys

• Kustannustehokas kokonaistoimit us koko elinkaaren ajaksi

Edut  käyt t äjälle

Muuntamot ja pääkojeistot

Tietoliikennekytkin, 
ABB AFS650

Kiinteistön kuituverkko

Pääkatkaisija Kiskokatkaisija          Pääkatkaisija

Varavoimakone + UPS Kiinteistöautomaatiot Muu energianmittausBattery Energy Storage system

kojeiston 
suojareleet

Autonlataus ja uusiutuva energiantuotanto



Miksi sähkön pääjakelu on niin t ärkeä

• Koko lait ekannan hallint a
• Käyt önjoht ajan t ärkein t yökalu
• Tiedon jakaminen GOOSE viest eillä
• IEC61850 t äysmit t ain hyödynt äminen
• Valokaarisuojaus
• Henkilöt urvallisuus
• Häiriöt ilant eessa nopea vian selvit ys, Dat a Logger
• Sähkön laat u
• Yksit t äisen lait t een kriit t isyys kokonaisuudelle

• Energiankulutuksen hallint a
• Ajant asainen t iet o

• Raport it
• Hälyt ykset

Edut  käyt t äjälle

• Ennakoit avuus
• Alkavat  viat  esiin
• Verkon selkt iivisyys
• Load Shelling, kuorman t asaus

• Oikea-aikaiset  huollot
• Huolt ot oimenpit eiden ajast us 
• Sääst öt  huolt okust annuksissa



Sähkön pääjakelu
Jat kuvuuden t urvaaminen ja operoinnin t arpeet  ot et t ava huomioon suunnit t eluvaiheessa

Suunnit t elun ja 
operoinnin 
t arvemäärit t ely

Käyt et t ävyys

Luot et t avuus

Käyt önaikainen 
huollet t avuus

Henkilö- ja 
sähköt urvallisuus

Kybert urvallisuus 

Laajennet t avuus

Modulaarisuus

Kriit t ist en varaosien 
saat avuus 

Paikalliset  
asiant unt ija-
huolt opalvelut

Sähköist ys
- pääjakelu

Varavoima:
UPS, Genset s
Aurinkosähkö

Aut omaat io: 
MicroSCADA
EMS
Energiavarasst o

Energiat ehokkuus: 
- t alot ekniset  
järjest elmät
- valaist us

Järjest elmien    
käyt t öönot ot , t est aukset  ja 
järjest elmäint egraat io eri 

järjest elmien välillä

Räät älöit y käyt t öönot t o-
ohjelma 

Tuot annon 
koekäyt t ö

Lait evalmist ajan 
elinkaaripalvelut

Tuot et uki ja varaosien 
saat avuus

Paikallinen huolt o- ja kp-
palvelu kaikkialla Suomessa

Huolt o-ohjelmat  

Modernisoinnit  

Luovutus/vastaanotto

Suunnit t elu Asennus /  Käyt t öönot t o Käyt t ö

2-3 vuot t a Esim. 30-vuot t a

ABB rat kaisulla varmist et aan t oiminnan jat kuvuus, käyt et t ävyys häiriöt t ömyys kaikissa olosuht eissa



Hert t oniemen sairaalan sähkökat ko keskeyt t i leikkaukset
Julkaistu: 29.5.2008 11:33 
Hert t oniemen sairaala keskeyt t i t orstaina kirurgiset  leikkaukset , 
kun t erveyskeskussairaalaa vaivannut  sähkövika laajeni kat t amaan kaikki sairaalan t oiminnat .
Rakennuksen muuntajan suurjännit ekoneistoon t uli jo keskiviikkona vika, joka sammut t i sähköt  osasta sairaalaa.
Torstaina aamupäivällä vika laajeni, ja koko sairaala joutui varavoiman varaan.
Sairaalan käyt t öpäällikön Eero Rahikan mukaan tehot  ovat  riit t äneet  eikä vaaraa ole päässyt  synt ymään.
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Päivän asiant unt ija

Pert t i Välimaa
Market  Manager
ABB Oy 
Tel. +358 50 33 43648
pert t i.valimaa@fi.abb.com
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