
Energieverdeling van Middenspanning naar Laagspanning
M2L geïntegreerde energiedistributie

• M2L-energieverdeler
•  Eaton Connected

Alle voordelen 
samengevoegd  
in één efficiënte  
systeemoplossing
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Wat is een Eaton M2L-energieverdeler?
Een gecombineerde energieverdeler met een midden-
spanningsschakelinstallatie, een transformator en een 
laagspanningsverdeler in één behuizing kort genaamd 
M2L (Medium to Low Voltage).

Het geheel is onder gecontroleerde omstandigheden 
geprefabriceerd en getest en kan in zeer korte tijd op de 
bouwlocatie geïnstalleerd en aangesloten worden. 

Een Eaton M2L-verdeler bestaat uit  
de volgende producten:

• Middenspanningsschakelsysteem  
 (type Xiria)

• Middenspanningstransformator  
 (type UE gietharsgeïsoleerd)

• Laagspanningsverdeelinstallatie  
 (type Capitole 40, xEnergy Main)

Eaton speelt een belangrijke rol in de energieketen, het distributienetwerk tussen 
opwekking en verbruik van elektrische energie. Binnen dit gehele traject staan de  
Eaton oplossingen garant voor een veilige en continue energievoorziening op  
het gebied van energieverdeling voor middenspanning, transformator en laagspanning. 

Met de M2L-energieverdeler worden deze producten geïntegreerd tot een  
geprefabriceerde totaaloplossing waarin de middenspanningsaansluiting, transformator 
en de laagspanningsverdeling zijn samengebracht. Een turnkeyoplossing met  
aanzienlijke investerings- en gebruiksvoordelen voor de installateur en eindklant.

Turnkey-oplossing  
van midden- naar  
laagspanning

Geïntregeerde 
oplossing

Conventionele 
oplossing
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Middenspanningsschakelinstallatie Transformator Laagspanningsverdeelsysteem

Minimalisering van dure 
laagspanningskabels

Door toepassing van de 
M2L-verdeler kan de trans-
formator veel dichter bij de 
plaats gebracht worden waar 
het vermogen nodig is (het 
belastingszwaartepunt). Lange 
en relatief dure laagspannings- 
kabels of railsystemen kunnen 
hiermee worden vermeden. Bij 
toepassing van de M2L-verdeler 
kan worden volstaan met 
een in verhouding langere 
middenspanningskabel. 

Beperking van de  
energieverliezen in de kabels

De energieverliezen in de 
langere middenspanningskabels 
zijn slechts een fractie van de 
verliezen in laagspannings-
kabels of railkokersystemen. 
Door toepassing van de 
M2L-verdeler worden de 
exploitatieverliezen van de 
elektrische installatie aanzienlijk 
lager. Immers, grote hoeveel-
heden energie transporteren 
op laagspanningsniveau gaat 
gepaard met aanzienlijke 
verliezen. Op middenspannings-
niveau zijn deze verliezen 

beperkt. Dit past in het 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en levert jaarlijks 
een terugkerende besparing 
op de energierekening voor de 
eindklant.

Beperking van de  
montagekosten

De geïntegreerde oplossing 
bespaart aanzienlijk op de 
montagekosten. In plaats van 
het monteren van een zwaar 
pakket laagspanningskabels of 
railkokersystemen hoeft alleen 
een enkele middenspannings- 
kabel aangesloten te worden 
op de M2L-verdeler. De koppe-
ling met de transformator is al 
geprefabriceerd en getest. 

Besparing op de  
bouwkundige kosten voor  
de technische ruimte 

De M2L-verdeler kan probleem-
loos in een algemene tech-
nische ruimte geplaatst 
worden. Bouwkundige 
middenspanningsruimtes  
en/of transformatorruimtes 
kunnen hierdoor vervallen.  
De M2L-verdeler kan eenvoudig 

in een fabriek, kelder of op  
een bordes worden geplaatst. 
Dit geeft een aanzienlijke 
besparing op bouwkundige 
kosten. Een M2L-verdeler  
kan door gebruik van droge 
transformatoren zonder aan-
vullende maatregelen binnen 
geplaatst worden. Er gelden 
geen aan-vullende brandweer- 
of verzekeringseisen. 

Ultrakorte montagetijd 

Een M2L-verdeler is volledig 
geprefabriceerd in een  
ISO 9001/14001/45001/ 
50001/22301 gecertificeerde 
productieomgeving. Het opstel-
len en testen op locatie vergt 
slechts een montagetijd van 
gemiddeld twee werkdagen.

Af-fabriek getest 

De M2L-verdeler is een 
bewezen concept, de  
combinatie van midden- 
spanningsaansluiting, een 
transformator en een  
laagspanningsverdeler wordt 
volledig gegarandeerd en 
gecertificeerd door Eaton. 

Wat zijn de voordelen van de M2L-verdeler?

Conventionele 
oplossing
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Xiria, ringkabelstations  
3,6 - 24 kV

Xiria-ringkabelstations zijn zeer 
compact. Een Xiria-installatie 
wordt geleverd in twee-, drie-, 
vier- of vijfveldsuitvoering. 
Zowel het primaire deel van de 
installatie als de mechanismen 
zijn ondergebracht in een  
volledig gesloten behuizing.  
Het ringkabelstation wordt  
uitgevoerd met:

• Een vacuümlastschakelaar 
voor ringkabelaansluitingen

• Een vacuümvermogen-
schakelaar met geïntegreerde 
beveiliging voor nettrans-
formatoren en achterliggende 
kabelverbindingen

Transformatoren  
t/m 4000 kVA

Voor de M2L-verdeler wordt 
gebruik gemaakt van droge 
gietharstransformatoren.

Deze bieden een goede  
beveiliging voor het milieu  
met onbrandbare, zelfdovende, 
niet-giftige gassen en een laag 
geluids-niveau. Bij toepassing 
hiervan gelden er geen aanvul-
lende brandweer- of 
verzekerings- eisen.

Eaton levert M2L in een  
vermogensreeks van 100 kVA 
tot 4000 kVA. 

Capitole 40 en xEnergy Main, hoofdverdeelsystemen  
t/m 6300 A

Eaton levert jarenlang verschillende oplossingen voor hoofd-
verdeelsystemen en heeft zich bewezen als fabrikant van veilige 
en betrouwbare systemen. In M2L worden Capitole 40 en xEnergy 
systemen toegepast. 

Beide zijn geschikt voor zowel laagspanningsdistributie en Motor 
Control. Er is een optimale interne scheiding tussen de verschil-
lende delen van de systemen: tot en met bouwvorm 4 in overeen-
stemming met EN-IEC 61439-2. Veel aandacht is besteed aan het 
risico en vermijden van interne vlambogen. In Capitole 40 bestaat 
de mogelijkheid voor een vlamboogvrij-ontwerp.

Maatwerkoplossingen 
met betrouwbare producten

Middenspannings-
systemen

LaagspanningsverdeelsystemenTransformatoren

Optioneel 

Intelligente bemetering
Uiteraard kan de M2L-energieverdeler worden uitgerust met intelligente 
energiemeting. Spanning- en stroominformatie wordt door het systeem 
via Modbus RTU of andere protocollen gecommuniceerd met een 
energiemanagementsysteem.

Duurzaam
De middenspanningsinstallaties van Eaton zijn SF6-vrij door toepassing  
van de milieuvriendelijke vacuümschakeltechniek en vastestof-isolatie, 
eventueel gecombineerd met luchtisolatie. Zie greenswitching.com

Capitole 40 xEnergy Main



-- 

In onderstaand rekenmodel, gebaseerd op een nieuwbouwproject, worden kostenverschillen tussen een conventionele oplossing en  
een M2L-energieverdeler vergeleken.  De totale kabellengte tussen de installaties bedraagt 100 meter. Beide uitvoeringen gaan uit  
van een Eaton Capitole 40 laagspanningsverdeler, een Eaton transformator en een Eaton Xiria middenspanning installatie. Toepassing 
van de M2L-verdeler leidt in het fictieve voorbeeld tot een kostenbesparing van 25% ten opzichte van de conventionele oplossing.  
De genoemde getallen geven een indicatie van de mogelijke kostenbesparing door toepassing van de M2L-verdeler. Daadwerkelijk 
besparing is uiteraard afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie.

Een kostenvoorbeeld

Kosten Conventionele  
oplossing

Met M2L-verdeler Verschil Toelichting

Investeringskosten

Laagspanningsinstallatie € 50.000 - Capitole 40

Middenspanninginstallatie € 10.000 - Xiria

Transformator € 30.000 - 1.600 kVA / 5,2

M2L-verdeler - € 130.000 Capitole 40 / Xiria / Transformator inclusief 
installatie en montage op locatie

Bouwkundige kosten

Technische ruimte € 27.500 -

Middenspanningskabel € 1.750 (50 meter) € 3.500 (100 meter) € 35 per meter

Laagspanningskabel € 34.000 (50 meter) - € 680 per meter

Installatie & Montagekosten

Installatiekosten € 5.000 - Reeds inbegrepen in de prijs M2L-verdeler

Montagekosten € 10.000 - Reeds inbegrepen in de prijs M2L-verdeler

Exploitatiekosten € 10.000 - Verschil van energieverlies op basis van 
10 jaar exploitatie

Totaal € 190.750 € 133.500 € 57.250

Maatwerk advies voor de 
M2L-verdeler

Hoeveel de toepassing van de 
M2L-verdeler u kan besparen 
en welke combinatie voor u het 
beste is, lichten wij graag 
persoonlijk toe. Op basis van 
uw wensen en eisen kan een 
passende oplossing worden 
samengesteld. Hierbij geldt dat 
maatwerk en goede communi-
catie over de wensen meestal 

leiden tot een flinke kostenbe-
sparing op het gehele project.

Graag willen we voor uw speci-
fieke situatie met u samen vrij-
blijvend een kostencalculatie 
opstellen gebaseerd op uw  
bedrijfsprofiel en uw specifieke 
kostenfactoren (inkoopprijzen, 
uurtarieven, etc.). We maken 
hiermee uw kostenvoordeel 
door toepassing van de 
M2L-verdeler inzichtelijk.

Full service

Eaton kan het gewenste onder-
houd en beheer van de 
M2L-verdeler geheel verzorgen. 
Daarbij biedt Eaton de mogelijk-
heid om met een netwerk-
studie de instelling van de 
componenten optimaal af te 
stemmen op de totale 
netwerkconfiguratie.

Betrouwbare en bewezen 
techniek

Eaton heeft ruim 45 jaar ervar-
ing met het plaatsen van deze  
installaties. De M2L-energie-
verdeler is een bewezen 
concept. De combinatie van 
middenspanning, transformator 
en laagspanning wordt volledig 
gegarandeerd en gecertificeerd 
door Eaton.

EATON M2L-energieverdeler 5

xEnergy Main

Meer informatie vindt u op  
www.eaton.nl/m2l 

Wilt u graag informatie voor uw eigen bedrijfssituatie maak  
dan vrijblijvend een afspraak met uw Eaton Accountmanager via: 

www.eaton.nl/contact
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Twee producten:  
Één oplossing 

Elke UPS-toepassing vereist een 
laagspanningsverdeelsysteem. 
Deze verbindt niet alleen de 
UPS met de relevante kritische 
belastingen, maar zorgt ook voor 
een veilige en betrouwbare 
bedrijfsomgeving die essentieel 
is voor uw stroomkritische 
toepassingen.

Voldoen aan de behoeften voor 
uw UPS en de bijbehorende 
schakelinstallatie, in een 
conventionele benadering, 
betekent engineeren, inkopen, 
installeren en twee onafhan-
kelijke producten aan elkaar 
koppelen. Met Eaton Connected 
is dit overbodig. Het systeem is 
ontworpen om samengesteld 
geleverd te worden. 

Bewezen oplossingen

Eaton levert geavanceerde 
oplossingen voor zowel UPS  
als energiedistributie die zijn 
geïntegreerd in het Eaton 
Connected systeem. 

De laagspanning schakelinstal-
latie wordt gecombineerd met 
Power Xpert 9395P UPS of 
Eaton 93PM UPS om één totaal-
oplossing te bieden voor:

• Inkomende voeding(en)

• Bypass voor UPS onderhoud

• UPS-noodstroomvoorziening 
oplossing 

• Afgaande voedingsvelden

 
Het resultaat is een gecom-
bineerde stroomverdeling met 

een UPS-back-up, die veilig, snel, 
flexibel, betrouwbaar is - alles-
in-één. 

Betrouwbare aansluitingen 
en een veilig ontwerp voor 
minimale downtime

De Eaton Connected-oplossing 
zorgt, door een combinatie van 
factoren, voor een minimale 
ongeplande downtime en hoge 
beschikbaarheid.

De producten van Eaton staan 
bekend om de betrouwbaarheid 
van hun componenten en hun 
zorgvuldige ontwerp. Eaton 
UPS en schakelsystemen in 
één geïntegreerde oplossing 
verhoogt die betrouwbaarheid 
en benadrukt de aandacht die 
aan het ontwerp is gegeven.

Een selectie van kwalita-
tief hoogwaardige Eaton 
componenten garanderen de 
betrouwbaarheid en veiligheid 
van de installatie. Ze zijn 
hiervoor volgens de geldende 
IEC normen getest inclusief 
de validatie van uitdagende 
kortsluitingscondities.

Naast het afzonderlijk testen 
van de UPS en schakelap-
paratuur, is ook de complete 
Eaton Connected-oplossing als 
complete installatie getest  
en geverifieerd. 

Naast de geïntegreerde laag- en middenspanning oplossing biedt Eaton ook  
geïntegreerde back up voeding (UPS) oplossingen aan. Eaton Connected is de  
functionele, elektrische en mechanische integratie van laagspanningssystemen met  
de Eaton 9395P en 93PM UPS-en. Verschillende functies worden samen met de  
UPS geïntegreerd zoals inkomende en afgaande voedingsvelden, kortsluitbeveiliging 
van de UPS en UPS-bypass functie voor onderhoud. 

Eaton Connected is getest volgens de IEC 61439-2 en garandeert beveiliging tegen 
overstroom en kortsluiting met behoudt van selectiviteit. Met deze gecertificeerde 
geïntegreerde prefab-oplossing reduceert u kostbare tijd die gepaard gaat met  
ontwerp, planning, installatie en inbedrijfstelling tot het minimum, vereenvoudigt  
de werkzaamheden en vermindert kosten.

Eaton Connected  
geïntegreerde  
UPS oplossing

De sleutel tot soepele projecten. 

Eaton Connected-oplossing is de sleutel om uw projecten soepeler te laten verlopen; op tijd reali-
seren en binnen budget blijven. De vooraf ontworpen geïntegreerde oplossing en geprefabriceerde 
verbindingen, helpt u bij het beheersen van de installatierisico’s door het hele proces te vereen-
voudigen van engineering, inkoop, installatie tot de inbedrijfstelling.

Eenvoudige coördinatie

Aangezien Eaton Connected energiedistributie en noodstroomvoorziening in één oplossing  
combineert, is er geen coördinatie op locatie nodig voor de installatie en implementatie.  
De gehele oplossing kan in één keer worden geïnstalleerd – het vereenvoudigen en versnellen  
van de projectfase.

Volgens planning, binnen budget. 

Bewezen

Flexibel
Veilig Betrouwbaar

Eaton Connected



Hoofdverdeelsysteem
Power Xpert UPS
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De modulariteit van de Eaton 
Connected oplossing is niet 
alleen een voordeel in de 
ontwerpfase. Het stelt u ook in 
staat om alleen te investeren in 
de omvang van de oplossing 
die voldoet aan de behoefte op 
dat moment. Eenvoudig uit-
breiden kan op een later 
moment als er meer UPS- 
vermogen of meer UPS- 

beveiligde voedingsvelden 
nodig zijn. De benodigde 
hoeveelheid back-up- 
vermogen wordt verhoogd  
door eenvoudig meer  
Eaton 93PM- of Power Xpert 
9395P-vermogensmodules toe 
te voegen of extra voedings-
velden aan het xEnergy 
laagspanningsverdeelsysteem. 

Bovendien worden de schaal-
baarheid en flexibiliteit nog 
verder verbeterd door de 
mogelijkheid om de distributie 
en UPS samen of afzonderlijk 
te schalen. 

Het resultaat is een oplossing 
die perfect is afgestemd op uw 
huidige behoeften, met een  
minimale investering vooraf. 
Maar ook een oplossing 

waarvan u zeker weet dat ze 
snel kan worden aangepast aan 
uw veranderende behoeften, 
eenvoudig, efficiënt en 
betaalbaar.

Modulariteit voor schaalbaarheid

Veilig Betrouwbaar

Eaton Connected



Neem contact met ons op,  
wij adviseren u graag!

Voor al uw technische en  
commerciële vragen en advies op  
maat kunt u contact opnemen via:

www.eaton.nl/contact
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Eaton Industries (Netherlands) B.V.
Postbus 23 
7550 AA Hengelo
Nederland
T: +31 (0)74 246 9111
E: www.eaton.nl/contact
www.eaton.nl

Eaton’s missie is om de kwaliteit van leven en het milieu te 
verbeteren door gebruik te maken van technologieën en diensten 
voor energiebeheer. Wij bieden duurzame oplossingen die onze 
klanten helpen om hun elektrische, hydraulische en mechanische 
energie veiliger, efficiënter en betrouwbaarder te beheren.  
De omzet van Eaton in 2019 bedroeg $21,4 miljard en onze 
producten worden in meer dan 175 landen verkocht. Wij hebben 
ongeveer 90.000 medewerkers. 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.eaton.nl


