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xSpider 3.2
Új generációs szoftver kisfeszültségű hálózatok
álózatok
méretezésére és számítására

Kreatív hálózattervezés az xSpider 3.2 segítségével
Az xSpider program egy, a kisfeszültségű hálózatok méretezésére szolgáló grafikus tervezőrendszer, az Eaton termékkínálatában megtalálható védelmi készülékekkel.
Segítségével számíthatók feszültségesések, terheléselosztások és zárlati áramok
akár sugaras, akár hurkolt hálózatokra. A számítások ellenőrzik a betervezett kábelek
és védelmi készülékek megfelelőségét. A program elsődlegesen tervezőknek és
mérnököknek készült.
A szoftver 3-as verziója egy teljesen új generációt jelent. Ez az új generáció új grafikai
és számítási eszközöket tartalmaz, és a felhasználói felülete is megújult. A korábbi,
2-es verzió jellemzői megmaradnak, és új funkciókkal egészülnek ki. A számítási
folyamatokat frissítettük, hogy megfeleljenek a jelenlegi szabványoknak.

Általános jellemzők
• A program alkalmas különböző TN/TT/IT hálózatok tervezésére, számos
feszültségrendszerrel 1000 V-ig.
• Sugaras és hurkolt hálózatok tervezésére
• Egy vagy több betáplálással rendelkező (hálózati, transzformátoros, generátoros)
hálózatok tervezésére különböző megtáplálások párhuzamos üzemével is.
• Lehetőség különféle hálózati állapotok szimulálására és ellenőrzésére a
betáplálások és terhelések ki- ill. bekapcsolásával.
• Lehetőség az egyidejű (Ks) és hasznosítási tényezők (Ku) meghatározására
• Az alkalmazható elemek adatbázisa strukturált, átlátható és bővíthető a felhasználó
által definiált, egyedi elemekkel.
• Minden számítás (feszültségesés, terheléselosztás, impedanciák, zárlati áramok
stb.) a vonatkozó IEC szabványokon alapul.
• A védelmi készülékek koordinálása (szelektivitás, előtétvédelem)
• Dokumentáció előállítása (Hálózati terv számítási eredményekkel, számítási riport,
elemparaméterek táblázata és számítási eredmények).

Felhasználói felület
• A felhasználóbarát kezelőfelületnek hála egyszerűen és gyorsan bevihető a legtöbb
eset, a legegyszerűbb esetek vizsgálatától a legösszetettebb hálózatok tervezéséig,
maximális variációs lehetőséggel és bővíthetőséggel.
• Terv, hálózati komponensek tulajdonságainak és a hibajegyzék párhuzamos megjelenítése
• Különböző projektek egyidejű, párhuzamos kezelése - (MDI interfész). Elemek
másolása a projektek között a vágólap használatával.
• Az alkalmazás elérhető több különböző nyelvi változatban. A nyelvi változat beállítható a program első indításakor, és a későbbiekben bármikor módosítható.

A szoftver kezelése hasonló a standard CAD rendszerekéhez (AutoCAD).

Schéma zapojení
• A grafikus felületen a hálózati tervet (topológiát) az egyes komponensek
kombinációjával lehet létrehozni (hálózati betáplálások, transzformátorok, védelmi
készülékek fogyasztók).
• Lehetőség van általánosan használt funkcióblokkok egyetlen kattintással történő beillesztésére (betáplálási csoportok, kuplungok, leágazások, .....).
• Lehetőség szabadrajzi elemek hozzáadására (vonal, kör, négyzet, szöveg).
• A szerkesztendő elemek kiválasztásának módja testre szabható (egy elem
kijelölése, több elem kijelölése, kombinált kijelölés).
• A szokásos grafikai tervezőfunkciók rendelkezésre állnak (törlés, áthelyezés,
másolás,....).
• A megjelenítéshez a hagyományos szoftveres funkciók lehetőséget adnak az adott
pillanatnak megfelelő nézet beállításra (munkaterület nagyítása, eltolása) az egér görgőjének segítségével.

Hálózati elemek paraméterei, komponensek adatbázisa
• A hálózati tervbe illesztéskor azonnal meg kell adni a beillesztett elemek
paramétereit, (azon elemekét, amelyeket a program nem tud automatikusan
méretezni, úgy mint mögöttes hálózat, fogyasztók, transzformátorok).
• A programból elérhető egy, az általánosan alkalmazott készülékeket és
berendezéseket tartalmazó adatbázis (generátorok, transzformátorok, kábelek,
tokozott-sínrendszerek, túlfeszültség-levezető berendezések, megszakítók,
áramvédő kapcsolók, kombinált áramvédő kapcsolók, túláramvédelmi relék,
biztosítók, kapcsolók, motorok, fázisjavítók).
• Az adatbázis tartalmazza az Eaton adott országban kapható termékeit (kapcsoló - és
védelmi készülékek). A program indításakor be lehet állítani az országot, ezt a
későbbiekben bármikor lehet módosítani (a Fájl / Beállítások) menüből.
• Az adatbázis tartalmazza más gyártók termékeit is, amelyek használata gyakori az
adott országban.
• Az adatbázist a felhasználó is tudja bővíteni azokkal a elemekkel, amelyeket használ
a projektjeiben. Ez a lehetőség kiemelten fontos azon termékek alkalmazhatóságára, melyek az Eaton kínálatában nem szerepelnek, de a terv teljességéhez szükségesek lehetnek (generátorok, transzformátorok, kábelek, motorok, fázisjavítók). Az
Eaton termékek adatbázisa nem testreszabható.
• A termékeket műszaki paramétereik megadásával lehet kikeresni az adatbázisból,
vagy a típusmegjelölés alapján.

Számítások
• A számítási elvek az IEC szabványokon alapulnak. A felhasználó választásától
függően számíthatóak TN, IT vagy TT rendszerek 1000 V-ig (kisfeszültségű
hálózatok).
• Feszültségesések adott hálózati csomópontokban (annak ellenőrzése hogy a feszültségesés nem haladja-e meg a felhasználó által az adott elemre megadott max.
feszültségesési határértéket). A kihasználási tényezőt a program mindig figyelembe veszi. Sugaras hálózatok esetén az egyidejűségi tényezőt is.

• Terheléselosztás a hálózati ágakban (megfelelő méretezés ellenőrzése az
áramkörök és vezetők védelmeire az IEC 60364-5-52 szerint). Vezetők védelmének
ellenőrzése túlterhelésre és zárlatra IEC 60364-4-43 szerint. Teljesítménytényező
számítása hurkolt hálózatokra.

• 3-fázisú szimmetrikus zárlat számítása IEC 60909 - szerint. Zárlati áram számítása
a hálózat kiválasztott pontjára, a zárlati áram lefolyása a hálózat érintett elemein
(megfelelő beállítások ellenőrzése a védelmi készülékekre és vezetőkre). Zárlati
szempontból a motorok hatását szintén figyelembe véve (amennyiben a motorhoz
nem kapcsolódik lágyindító vagy frekvenciaváltó).

• Előtétvédelem alkalmazása esetén (kaszkádolás) megszakítóképesség ellenőrzése
a a kaszkádolt védelmi készülékekre.
• Megszakítók szelektivitásvizsgálata a szelektivitási táblázat szerint.
• 1-fázisú aszimmetrikus földzárlat számítása IEC 60909 szerint. Zárlati áram számítása a hálózat kiválasztott pontjára, a zárlati áram lefolyása a hálózati
elemeken a hibahelyi impedancia és érintési feszültség számítása. A zárlati hely
lekapcsolási idejének számítása és IEC 60364-4-41 szerinti megfelelőség
ellenőrzése.

• A pozitív és zérus sorrendű impedanciák számítása a hálózati csomóponton
(például a csatlakoztatott informatikai hálózat későbbi tervezésére).
• A számítási eredmények a hálózati tervrajzra visszavezetése abszolút értékkel
vagy komplex számként, a számított impedanciák nincsenek módosítva különböző
együtthatókkal.

Az eredmények megjelenítése
• A számítások lefuttatását követően a program azonnal lista formájában összegzi
és megjelöli a nem megfelelően méretezett elemeket (párhuzamosan a hálózati
tervvel).
• A program minden egyes hálózati elemhez kiírja az adott számításhoz tartozó
eredményeket a hálózati terven. A számítási eredményeket tartalmazó hálózati terv
kinyomtatható. A nyomtatás bármely eszközre lehetséges, melyet az operációs
rendszerben korábban telepítettek (nyomtató, plotter).
• A számítást követően készíthető és nyomtatható egy összesítő riport a számításról.

Tervezés kioldási karakterisztikákkal
• A kioldási karakterisztikákat feltüntető párbeszéd-panel párhuzamosan megjelenik a
hálózati tervvel.
• Védelmi eszközök kiválasztása adatbázisból, majd azok kioldási karakterisztikáinak
felrajzoltatása (feltüntetve a tolerancia-tartományt is, ha az ahhoz szükséges adatok
rendelkezésre állnak).
• Védelmi eszközök kiválasztása adatbázisból, majd azok kioldási karakterisztikáinak
felrajzoltatása. - szelektivitás-vizsgálat lehetséges.
• Amennyiben egy védelmi készülék állítható kioldóval rendelkezik, akkor azok értékei
módosíthatóak. Ha az adott készülék a hálózati tervből lett kiválasztva és beállítási
értékei módosításra kerültek, akkor azok visszavezetésre kerülnek a hálózati tervre is.
• A kioldási jellemzőkkel hálózati rajz nélkül, függetlenül is dolgozhat.

•A beállított jellemzők mentése, archiválása, exportja
• Tervek, grafikák exportálási lehetősége DXF formátumba (hogy ezt követően
importálhatóak legyenek CAD rendszerekbe). Grafikák exportálása PDF
formátumba.
• Adattáblák (hálózati elemek listája, azok paramétereivel, beállítási értékeivel, számítási
eredményeikkel, kábellisták) exportálása XLS formátumba.
• Számítási eredmények exportálása DOC (MS Word) vagy PDF formátumba.
• Projekt archiválása adatfájlba
• Visszafelé kompatibilitás: importálhat adatfájlokat az xSpider korábbi verziójából.
• Kompatibilitás az egyes nyelvi változatok között (az adatfájlokat megnyithatja bárhol,
függetlenül a nyelvi és regionális változattól).

Hardver és szoftver követelmények
• PC, min. 1 GB RAM, min. 1024x768 felbontású videokártya, monitor, egér vagy
más mutatóeszköz, nyomtató
• Min. 0,8 Gigabyte szabad lemezterület
• Telepített NET Framework 4.0 (Windows rendszerösszetevő, ingyenesen
hozzáférhető a Microsoftnál).
• Telepített Access Database Engine 2010 vagy újabb verzió (rendszerkönyvtárak az
adatbázisok kezeléséhez, a Microsoft Oﬃce szabványos részeként, vagy
ingyenesen a Microsoftnál)
• Operációs rendszer Windows XP, Windows Vista, Win 7, Win 8, Win 10.
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ArcRISK modul
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ívzárlatkockázatának elemzése
A villamos ív egy elektromos berendezés két feszültség alatt álló része
között keletkezik meghibásodás vagy emberi mulasztás következtében.
A kialakuló zárlati áram azonnal ívet húz, ami nagy mennyiségű hőenergiával jár, minek következtében a berendezés rézből és acélból készült
részei szinte azonnal megolvadnak vagy elgőzölögnek. Az eredmény
egy akkora tüzes robbanás, amely képes rendkívül súlyos, vagy akár
halálos sérüléseket okozni.





Kockázatértékelés a kisfeszültségű kapcsolóberendezésekre
Az ívzárlat által okozott potenciális kockázatok számszerűsítése és a
személyzet megfelelő védelme érdekében professzionális
kockázatértékelésre van szükség.
• Az EN 50110-1, .3 2013 által előírt, villamos berendezésekre
vonatkozó kockázatértékelés. Ez minden villamos hálózatra kötelező.
• Az ívzárlat energiájának számítása az IEEE 1584TM, 2002 szerint.
• Az ArcRISK hatékony eszköz a gyors és professzionális az Eaton
kapcsolóberendezések biztonsági szintjének értékelésére.
• Az első szoftveres eszköz a kategóriájában.

Kisfeszültségű kapcsoló - berendezések kockázatkezelése
Az ívzárlat mérséklésére szolgáló megoldások általában a zárlati áram
megszakítási idejének lerövidítését, a munkavégző személy és az ív
közötti távolság növelését, vagy a zárlati áram csökkentését foglalják
magukban. Az Eaton ezek közül mindegyikre nyújt megoldást.
• Kisfeszültségű hálózatok meghatározott csomópontján ívzárlat
esetén felszabaduló energia számítása.
• Biztonság mértékének fokozása az Eaton védelmi eszközeivel
- Belső elválasztás, termikus diagnosztizálás, ívmentes kivitel
- Az xEnergy passzív (IEC TR 61644 szerinti) védelme
- Aktív védelem: ZSI, ARMS™, ARCON®
• Megfelelő íválló egyéni munkavédelmi eszközök kiválasztása
figyelembe véve a karbantartás alatti állapotot és a normál üzemet.

Az xSpider szoftver beszerzése
• Ugrás az xSpider kezdőlapjára:
1) www. eaton.eu/xspider
2) Keressen rá bármelyik böngészőben (pl. Google) a következők valamelyikére:
xSpider v. xSpider Eaton
• Töltse le az xSpider szoftvert *)
• Az xSpider telepítése
• Kattintson a képernyőn megjelenő xSpider ikonra
• Indítsa el a programot
*) Rendelkezésre áll még:
• PowerPoint prezentációk – a funkciók gyors áttekintése
• A felhasználói kézikönyv - ez letelepül a telepítés során, de külön PDF fájlként is hozzáférhető
• Oktató videók - segítségükkel gyorsan elsajátítható a szoftver használata

Technikai támogatás és hibaelhárítás: xspider@eaton.com

Az első feladat megkezdése
Válassza ki a “DEMO Network“ rajzot, majd nézze meg a videókat és kövesse a felhasználói kézikönyv III. részét
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DEMO rajz – kész rajzok az alapvető funkciók ismertetésére
A DEMO tartalmazza az összes alapvető elemet és az xSpider összes
funkcióját.
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Videók – jellemző helyzetek az xSpider mindennapi használatában
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Felhasználói kézikönyv – az xSpider használata lépésről lépésre a három részben:
I. rész: Bevezetés (elmélet)
II. rész: A program kezelése
III. rész: Megoldási példák
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Az Eaton egy energiagazdálkodással foglalkozó társaság, amelynek 2017os árbevétele elérte a 20,4 milliárd amerikai dollárt. Energiahatékony
megoldásainkkal ügyfeleink eredményesebben, biztonságosabban és fenntarthatóbb módon oldhatják meg elektromos, hidraulikus és mechanikus
energetikai feladataikat. Az Eaton elkötelezte magát az életminőség és a
környezet jobbá tétele mellett energiagazdálkodási technológiák és szolgáltatások segítségével. Az Eaton körülbelül 96 000 munkatársat alkalmaz, és
több mint 175 országban értékesíti termékeit az ügyfeleknek.
További információkért kérjük, látogasson el a Eaton.com.
Az xSpiderrel kapcsolatban további
információkat talál az alábbi oldalon:
www.xspider.eaton.eu
Eaton Industries (Austria) GmbH
Scheydgasse 42
1210 Wien
Ausztria
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Az Eaton bejegyzett védjegy.
Valamennyi más védjegy azok
tulajdonosainak birtokában van.

Figyeljen bennünket a közösségi
médiában, hogy megismerje a legújabb
termékeket és a támogatási információkat.

