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Rozdzielnice SN w izolacji powietrznej  

4.9 Rozdzielnica typu RSS-24/630  
        w izolacji powietrznej 

Rozdzielnica typu RSS-24/630 przeznaczona 
jest do zastosowania w stacjach transformatoro-
wych jak i w złączach kablowych średnionapięcio-
wych w szczególności tam gdzie niedopuszczone 
są rozwiązania z izolacją w SF6. Rozdzielnica została  
wykonana zgodnie z Normą PN-EN 62271-200:2012.  
W zestawie rozdzielczym zastosowano rozłącz-
niki typu NAL 24 produkcji �rmy ABB, w izolacji 
powietrznej. Pola rozdzielcze wykonano w wersji 
łukoochronnej. Konstrukcję pola wykonano z ele-
mentów z blachy alucynkowej łączonych za pomo-
cą nitów zrywalnych. System blokad mechanicz-
nych uniemożliwia wykonanie błędnych czynności 
łączeniowych, oraz zdjęcie osłony przed wyłącze-
niem napięcia i zamknięciem uziemnika. Podsta-
wowym polem jest pole liniowe. Inne warianty pól 
oferowane są po uzgodnieniu z �rmą Strunobet- 
Migacz Sp. z o. o.

Rozdzielnice SN 24 kV w izolacji powietrznej  
prod. Strunobet-Migacz Sp. z o.o.

Napięcie znamionowe 24 kV

Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Napięcie probiercze o częstotliwości sieci 50 kV

Napięcie probiercze udarowe piorunowe 125 kV

Prąd znamionowy ciągły     630 A

Prąd znamionowy wytrzymywany- 3 sek.      16 kA

Prąd znamionowy wytrzymywany szczytowy 40 kA

Odporność na działanie łuku wewn. /1sek. 16 kA

Stopień ochrony IP 3X

Dane Techniczne:

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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4.10 Rozdzielnica typu RSSw-24/630  
        w izolacji powietrznej

Rozdzielnica typu RSSw-24/630w przeznaczona 
jest do zastosowania w kontenerowych stacjach 
transformatorowych z obsługą od wewnątrz  
i wszelkiego rodzaju stacjach wnętrzowych. Roz-
dzielnica została wykonana zgodnie z Normą  
PN-EN 62271-200:2012. W zestawie rozdzielczym 
zastosowano rozłącznik typu KLS 24 i KLSF 24 prod. 
UESA. Możliwe jest również zastosowanie aparatów 
prod. ABB typu NAL i NALF. Pola rozdzielcze wyko-
nano w wersji łukoochronnej. Konstrukcje pola wy-
konano z elementów z blachy alucynkowej łączo-
nych za pomocą nitów zrywalnych. System blokad 
mechanicznych uniemożliwa wykonanie błędnych 
czynności łączeniowych. Pole rozdzielcze posiada 
trzy wydzielone przedziały, przyłącza kablowego, 
rozłącznika i obwodów wtórnych. Kon�guracja  
i dobór wyposażenia dodatkowego należy uzgod-
nić z przedstawiecielami �rmy Strunobet-Migacz Sp. z 
o. o.

Napięcie znamionowe 24 kV

Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Napięcie probiercze o częstotliwości sieci 50 kV

Napięcie probiercze udarowe piorunowe 125 kV

Prąd znamionowy ciągły     630 A

Prąd znamionowy wytrzymywany- 3 sek.      16 kA

Prąd znamionowy wytrzymywany szczytowy 40 kA

Odporność na działanie łuku wewn. /1sek. 16 kA

Stopień ochrony IP 4X

Dane Techniczne:

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl


