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Fleksibel utvendig betjent nettstasjon
Senior Plus

Senior Plus er ABBs fleksible 
utvendig betjente nettstasjon. 
Stasjonen er typetestet i henhold til 
IEC 62271-202. Nettstasjonen kan 
leveres med smarte løsninger som 
reduserer avbruddstid gjennom 
muligheter for fjernstyring og 
overvåkning av nettet.

Stasjonen er inndelt i funksjonsrom, henholdsvis 
lavspenning-, høyspenning, og transformator-rom 
samt opsjon på integrert AMS-rom. Alle rom har 
egen dør med separate låsekasser for hengelås.

Høyspenningsrommet er utviklet for å kunne til- 
passes større ringkabelanlegg, opptil 5 felt.  
Anleggene kan også bestykkes med smarte  
løsninger ved behov.

Transformatorrommet blir mer tilgjengelig for ved- 
likehold/utbytting grunnet løsning med en dør på 
hver side av stasjonen.

Lavspenningstavlene er nå bestykket med ABBs nye 
Inline ll sikringslister som er forberedt for montasje 
av strømtransformatorer pr. fase/avgang for å  
imøtekomme samfunnets smarte nettstruktur. 
Disse vil fremdeles kunne bestykkes med SLK sik-
ringslister.

Tilgjengelige standardvarianter
• Senior Plus for maks. 500 kVA transformator og 

2-4 felts ringkabelanlegg med plass til 16 stk. 
400A sikringslister

• Senior Plus for maks. 630 kVA transformator og 
2-4 felts ringkabelanlegg med plass til 16 stk. 
400A sikringslister

• Senior Plus for maks. 500 kVA 3-viklings transfor-
mator og 2-4 felts ringkabelanlegg med plass til 
5+8 400A sikringslister

Tilleggsvarianter/løsninger
• Innmontert transformator opptil 630 kVA  

fra fabrikk
• 5-felts ringkabelanlegg
• Integrert AMS-rom for alle varianter
• Effektbryter-løsninger opp til 1600A
• Smartgrid-løsninger 

AMS-skap
• Senior Plus kan leveres med integrert AMS-skap
• Opsjoner for AMS-løsninger fra fabrikk tilbys 
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—
Bestilling av mellomspennings- 
produkter. 

Send epost til 
bestilling.kraft@no.abb.com

—
ABB AS
Divisjon Electrification Products, 
Medium Voltage Products
Amtm. Aallsgate 97, 3717 Skien
Postboks 108 Sentrum, 3701 Skien
Tlf.: +47 22 87 20 00

abb.no

—
Contact Center tilbyr ett enkelt kontakt-
punkt for dine henvendelser til ABB. Dine 
henvendelser blir henvist videre eller  
registrert for videre oppfølging. For  
kunder med serviceavtale gjelder eget 
nummer til Service Desk.

—
ABB AS - hovedkontor
Bergerveien 12
Postboks 94
1375 Billingstad
Contact center: 03500 / +47 22 87 20 00
E-post: contact.center@no.abb.com
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Dimensjoner Bygning Trafokar

B mm L mm H mm Kg B mm L mm kVa

Senior Plus 2200 2500 2460 1500 930 1680 630

Apparater Høyspenningsrom Lavspenningsrom

3-kurs 4-kurs Maks. felt ZHBM-system SLK-system

Senior Plus 1 1 5 16 ZHBM 400 10 SLK 400


