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 7. SZKIC WYMIAROWY.

Od³¹czniki (roz³¹czniki) trójbiegunowe typu RS-24 stosowane s¹ w 
napowietrznych sieciach rozdzielczych 15 i 20kV. Przeznaczone s¹ do 
zamykania i otwierania obwodów elektrycznych, a tak¿e do uziemiania 
od³¹czonych czêœci obwodu. Rozwi¹zanie przeniesienia napêdu 
umo¿liwia montowanie aparatu w pozycji poziomej i pionowej. 
Modu³owe rozwi¹zanie biegunów ³¹cznika pozwala na rozbudowanie 
zestawów o nowe opcje tworz¹c wymagany rodzaj ³¹cznika, jak równie¿ 
zmianê rozstawu pola.

! Wysokie parametry techniczno-eksploatacyjne;
! Wspó³praca z napêdami silnikowym NSL60, NSO30 umo¿liwiaj¹ca 

sterowanie zdalne drog¹ radiow¹ (sieci trankignowe)
! Elastyczne przy³¹cze ruchome zabezpieczaj¹ce przed 

u³amywaniem  przewodów roboczych  lini;
! Szybki monta¿ i ³atwa regulacja;
! Bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne (elementy stalowe 

cynkowane ogniowo, lub stal  ( nierdzewna);
! Du¿a trwa³oœæ i niezawodnoœæ;
! Prosta i bezpieczna obs³uga;
! Wszystkie aparaty maj¹ cechy ³¹czników izolacyjnych.

Roz³¹cznik napowietrzny s³upowy

RS-24 /P  lub /O /U

U- wyposa¿ony
 w uziemnik

/400

Pr¹d znamionowy
 - 400A

Ruch ciêgna
 /P - posuwisty
 /O - obrotowy

Przyk³ad zamówienia:
-Roz³¹cznik s³upowy typu RS-24/400/P (bez no¿a uziemiaj¹cego 24kV, 400A), ruch ciêgna   
posuwisty
-Roz³¹cznik s³upowy typu RS-24/400/O (bez no¿a uziemiaj¹cego 24kV, 400A), ruch ciêgna   
obrotowy
-Roz³¹cznik s³upowy typu RS-24/400/P/U (z nabudowanym no¿em uziemiaj¹cym od strony 
styku ruchomego 24kV, 400A), ruch ciêgna posuwisty
-Roz³¹cznik s³upowy typu RS-24/400/O/U (z nabudowanym no¿em uziemiaj¹cym od strony 
styku ruchomego 24kV, 400A), ruch ciêgna obrotowy
Powy¿sze  ³¹czniki napowietrzne wspó³pracuj¹ z nastêpuj¹cymi napêdami:
-napêd silnikowy typu NSL60 (ruch ciêgna posuwisty)
-napêd silnikowy typu NSO30 (ruch ciêgna obrotowy)
-napêd rêczny typu NNP, (ruch ciêgna posuwisty)
-napêd rêczny typu NNO, (ruch ciêgna obrotowy)

 3. OZNACZENIE NAPÊDU.

£¹czniki sk³adaj¹ siê z trzech niezale¿nych biegunów, Odleg³oœæ miêdzy 
poszczególnymi biegunami  segmentami jest regulowana w szerokim 
zakresie (min. 350 mm). Wszystkie bieguny osadzone s¹ na wspólnym 
wale. Ca³oœæ mocowana jest na konstrukcji wsporczej cynkowanej 
ogniowo. Poprzez zamocowanie do biegunów od³¹cznika dodatkowych 
modu³ów mo¿na zrealizowaæ funkcjê: roz³¹cznika, uziemnika.
£¹czniki wyposa¿one s¹ w izolatory porcelanowe, do których 
przytwierdzone s¹ uchwyty z zespo³em styków g³ównych. Wykonane s¹ 
one z p³askowników miedzianych pokrytych pow³ok¹ srebrn¹. Drugi 
koniec styków g³ównych posiada zaciski przy³¹czowe (dwa otwory 
F13mm na rozstawie 30mm). Rozwi¹zanie styków zapewnia du¿¹ 
powierzchniê przylegania i si³ê docisku oraz ich samonaprowadzanie. 
Bieguny roz³¹czników wyposa¿one s¹ w zespo³y gaszenia ³uku, styki 
migowe. Rama oraz mechanizmy wsporcze i przeniesienia napêdu 
wykonane s¹ ze stalowych elementów zabezpieczonych antykorozyjnie 
przez cynkowanie ogniowe.

PARAMETRL.p

1.

2.

3.
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5.
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7.

8.

9.

Napiêcie znamionowe

Znamionowy pr¹d ci¹g³y

Czêstotliwoœæ znamionowa

Udarowe piorunowe napiêcie probiercze izolacji:

Wartoœæ

24 kV

400 A

50 Hz

125 kV

145 kV

50 kV

60 kV

20 A

20 A

10 A

40 kA

16 kA

1000

Znamionowe napiêcie probiercze przemienne izolacji:

Robocza zdolnoœæ ³¹czenia obci¹¿enia:

Znamionowy pr¹d szczytowy

Znamionowy zwarciowy pr¹d 1-sek.

Trwa³oœæ mechaniczna

- doziemnej i miêdzybiegunowej

- doziemnej i miêdzybiegunowej

- przewa¿nie bezindukcyjnego (cosj>0,7)

- miêdzystykowej

- miêdzystykowej

- transformatorów w stanie ja³owym

- linii kablowych i napowietrznych w stanie ja³owym

£¹cznik napowietrzny typu RS-24 spe³nia wymagania normy polskiej 
PN-93/E-06107 zgodnej z norm¹ miêdzynarodow¹ IEC129.

Wersja posuwista.

Uwaga: w zamówieniu prosimy podaæ równie¿ rodzaj s³upa.



Wersja o  posuwistym ruchu ciêgna  z uziemnikiem.

Wersja o  obrotowym ruchu ciêgna  z uziemnikiem.
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Przyk³ad zamocowania roz³¹cznika na s³upie 
wirowanym.

Przyk³ad zamocowania roz³¹cznika na s³upie ̄ N.

Prowadnica na s³up wirowany. Prowadnica na s³up ̄ N.

Konstrukcja wsporcza transformatora na s³up wirowany. Konstrukcja wsporcza transformatora na s³up ̄ N.

Mocowanie roz³¹cznika RS-24 na s³up wirowy. Mocowanie roz³¹cznika RS-24 na s³up ̄ N.

Zak³ad Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
ul. Gdañska 60; 84-300 Lêbork
Tel.: (059) 86-336-15; Fax: (059) 86-333-86
e-mail: zwae@zwae.com.pl
www.zwae.com.pl
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