
Laatua sähkönjakeluun

Älymuuntamo
Laatua ja turvallisuutta sähkönjakeluun.



Älymuuntamo

Me Mavikolla olemme kehittäneet uudentyyppisen puisto-
muuntamon, jossa muuntamon automaatioon on kiinnitet-
ty erityistä huomiota.
 
Huolehdimme siitä, että älymuuntamo tulee konfiguroi-
tua ja testattua asiakkaan käytönvalvontaan asti. Tällä 
varmistamme parhaan mahdollisen hyödyn muuntamo- 
investoinnista.
 
Muuntamossamme on huomioitu hajautetun maasulku- 
virran kompensoinnin erityisvaatimukset.
 
Muuntamossamme on erillinen lämpöeristetty tila kauko-
käyttölaitteille, suojareleille ja akustolle. Tällä varmiste-
taan laitteiden luotettava toiminta Suomen haastavissa 
ilmasto-olosuhteissa.
 
Integroimme muuntamoomme eri laitevalmistajien huip-
puteknologiaa ja alan parhaimpia ratkaisuja.



Uudentyyppinen puistomuuntamo
Sähkön jakeluverkon käytettävyysvaatimukset kasvavat 
jatkuvasti. Sähkökatkojen maksimiajat ovat rajoitettu 
lailla ja sähkökatkot ovat entistä kalliimpia. Tämä johtaa 
siihen, että sähköverkkojen älykkyyttä ja etäkäyttöomi-
naisuuksia on kannattavaa lisätä. Automaatiolla ja etä-
käyttömahdollisuudella keskeytysaikoja on mahdollista 
lyhentää merkittävästi.
 
Säävarman verkon rakentaminen lisää maakaapelointia, 
joka aiheuttaa haasteita maasulkuvirtojen sekä suojauk-
sen hallintaan. Muuntamossamme on huomioitu hajaute-
tun maasulkuvirran kompensoinnin erityisvaatimukset.

Suunniteltu suomalaisiin 
olosuhteisiin
Muuntamossamme on erillinen lämpöeristetty ja IP- 
luokitettu tila kaukokäyttölaitteille, suojareleille ja akus-
tolle. Tällä varmistetaan laitteiden luotettava toiminta 
Suomen haastavissa ilmasto-olosuhteissa.
 
Maasulkuvirrat kasvavat nopeasti kaapeloinnin myötä. 
Jakelumuuntajan paikalle voimme tarjota laadukasta 
yhdistelmälaitettamme, jossa on jakelumuuntajakäämi-
tyksen lisäksi maasulkuvirran ja / tai loistehon kompen-
sointikäämitys.
 
Betoniperustus varmistaa pitkäikäisen ja ympäristön 
kannalta turvallisen ratkaisun. Muuntajan öljynkeruu- 
allas on yhtenäinen betonielementti, johon mahtuu 
muuntajan koko öljymäärä.
 

Teknisesti edistyksellinen
Integroimme muuntamoomme eri laitevalmistajien huip-
puteknologiaa ja alan parhaimpia ratkaisuja.
 
20kV kojeistona käytämme tehdasvalmisteista, turval-
lista rengassyöttökojeistoa, joka vaatii vain vähän huol-
toa. Kojeisto on hyvin suojattu pölyä ja likaantumista 
vastaan. Lisäksi kojeisto voidaan helposti varustaa kat-
kaisijakentillä, moottoriohjatuilla erottimilla ja vikaindi-
kaattoreilla.

Tarjoamme muuntamon konfigurointia tilaajan järjestel-
miin valvomotasolle asti. Laadimme ehdotuksen rele- 
asetteluista katkaisijalla ja suojauksella varustettuun 
muuntamoon ja  myös koestamme suojalaitteet halutes-
sanne. Lisäksi huolehdimme maasulkusuojauksen selek-
tiivisyydestä verkon muiden maasulkusuojien kanssa.

Varmistamme muuntamon käyttöönottovaiheessa, että 
muuntamon huipputekniikasta saadaan paras mahdolli-
nen hyöty käyttöön.
 
Älymuuntamon automaatio sisältää kattavan itsevalvon-
nan, joka antaa tarvittaessa hälytyksen käytönvalvonta-
järjestelmään.

Kojeiston huoltopalvelu varmistaa, että hätätapauksessa 
korvaava kojeisto voidaan toimittaa muuntamoon erit-
täin lyhyellä aikataululla.

Tekniset tiedot
• Standardit SFS EN 62271-202 ja SFS EN 61439-5
• Ulkoa hoidettava
• SJ-kojeistona tehdasvalmisteinen, lähes huoltovapaa 

rengassyöttökojeisto
• Max 1000kVA muuntajalle
• Betoni- tai teräsperustus
• 400V:n pääkytkin 1600A
• Valokaarikoestettu 20 kA, 1s
• Kotelointiluokka IP23D



Maviko Oy on valtakunnallisesti toimiva innovatiivinen 
sähkönjakelun palveluyritys. Monipuolisista tuotteistamme 
tärkeimpinä ovat laaja-alainen sähköasemaurakointi ja maa-
sulkuvirran kompensointilaitteistojen maahantuonti.
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