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Sion Lateral 3AE61 en 3AE63 

Siemens ontwikkelt nieuwe compacte vacuüm 
vermogensschakelaar 
 

Siemens heeft twee nieuwe compacte vacuüm vermogensschakelaars ontwikkeld voor 

nominale spanningen van 12 kV en 24 kV. De schakelaars van het type Sion Lateral 3AE61 en 

3AE63 zijn buitengewoon compact gebouwd en lichter qua gewicht dan vergelijkbare producten. 

Vermogensschakelaars zijn het belangrijkste element van een schakelinstallatie. De uiterst 

betrouwbare Siemens vermogensschakelaars schakelen alle bedrijfs- en foutstromen, 

waarborgen de stroom in het netwerk en beschermen zowel het distributienetwerk als de 

aangesloten verbruikers tegen de gevolgen van kortsluiting. Anders dan gasgeïsoleerde 

schakelaars onderbreken vacuüm vermogensschakelaars de vlamboog in een vacuüm 

onderbreker. De hermetisch afgesloten vacuüm onderbrekers zijn geheel onderhoudsvrij en 

onafhankelijk van omgevingsinvloeden. En niet in de laatste plaats vindt er in het vacuüm geen 

oxidatie plaats, zodat de contacten permanent schoon blijven en daardoor consistent blijven 

schakelen. 

 

De schakelaars worden toegepast in de secundaire middenspanningsverdeling, zoals bij ring 

main units, transformatorstations, industriële installaties, maar bijvoorbeeld ook windenergie- of 

fotovoltaïsche installaties. Door het geringe volume en het specifieke design van de 

vermogensschakelaar kunnen schakelinstallatieruimtes smaller en dus ook kleiner en 

kosteneffectiever worden gerealiseerd. Dankzij de vele verschillende aansluitmogelijkheden op 

de hoogspanningscontacten kan de installatiepaneelbouwer de opties voor railmontage 

optimaliseren. De vermogensschakelaars zijn leverbaar voor verschillende poolafstanden en 

zowel voor links als rechts gemonteerde aandrijvingen. De eenfasige, gesloten schakelaars 

kunnen nominale stromen tot 1250 Ampère (A) en nominale kortsluituitschakelstromen tot 25 kA 
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aan. Bij normale omgevingsomstandigheden tussen -5°C en 55°C zijn ze onderhoudsvrij tot 

10.000 elektrische schakelcycli. 

 

Nadere inlichtingen voor de lezer: 

Ron Nielen, Siemens Nederland 

Tel: +31 (0)70 333 1052, E-mail: ron.nielen@siemens.com 

Internet: www.siemens.nl/energieverdeling, www.siemens.de/sion 

 

Bij dit persbericht is een persfoto gevoegd, die vrij van rechten is. 

 

 

Vacuüm vermogensschakelaar Sion Lateral 3AE6: buitengewoon compact gebouwd en lichter 

in gewicht dan vergelijkbare producten. 
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