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1. ZASTOSOWANIE.

h Modułowa budowa (łatwość zmiany konfiguracji)
h Możliwość wyboru strony zabudowy napędu (lewa / prawa)
h Współpraca z napędem ręcznym typu NR-1 lub silnikowym typu NSW30-3
h Wysokie parametry techniczno-eksploatacyjne
h Dostosowanie do potrzeb Polskiej Energetyki
h Prosta obsługa
h Niezawodność działania

 2. ZALETY.

 4. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA.

 3. ZGODNOŚĆ Z NORMAMI.

Odłączniki wnętrzowe typu OWS trójbiegunowe przewidziane są do stosowania we 
wnętrzowych urządzeniach rozdzielczych na napięcie 12 kV. Przeznaczone są do zamykania i 
otwierania obwodów elektrycznych w stanie bezprądowym. W stanie otwarcia odłączniki stwarzają 
bezpieczną, widoczną przerwę izolacyjną w powietrzu, przez co spełniają odnośne wymagania 
norm dla odłączników.

Odłączniki typu OWS są łącznikami trójbiegunowymi o siecznym ruchu noży toru prądowego.
Podstawę odłącznika stanowi spawana rama stalowa, w której bokach jest ułożyskowany wał 

główny oraz  wał przekładni. Na poprzecznych półkach podstawy umieszczone są izolatory 
wsporcze żywiczne, na których umieszczony jest tor prądowy odłącznika składający się w każdym 
biegunie z dwóch styków stałych przykręconych do izolatorów i styku ruchomego. Styki ruchome 
toru prądowego są połączone z wałem napędowym cięgnami izolacyjnymi. Ruch obrotowy wału 
napędowego jest przenoszony poprzez cięgna izolacyjne na styki ruchome wprawiając je w ruch w 
płaszczyźnie prostopadłej do podstawy. W odłącznikach wysokoprądowych - 4000 A - docisk noży 
do styków jest realizowany poprzez specjalne nakładki stykowe. W przypadku przepływu dużych 
prądów zwarciowych, wskutek oddziaływania magnetycznego na nakładkę zwiększa się siła 
docisku. Takie rozwiązanie pozwoliło na uzyskanie przez te aparaty wysokich wartości prądu 
szczytowego i prądu zwarciowego cieplnego. 

Odłączniki typu OW spełniają wymagania normy polskiej PN-93/E-06107 zgodnej z normą 
międzynarodową IEC 129:1984.

 5. DANE TECHNICZNE.
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Lp.Lp. ParametrParametr

1.   Znamionowe  napięcie  robocze 

2.   Znamionowy  prąd  ciągły 

3.   Prąd  szczytowy 

2.   Znamionowy  prąd  ciągły 

4.   Prąd  zwarciowy 1-sek. 

5.
 Napięcie  probiercze  (50Hz)  dla  izolacji:
-  doziemniej  i  międzybiegunowej.
-  międzyzaciskowej

 

6.
Udarowe  napięcie  probiercze  izolacji:
-  doziemniej  i  międzybiegunowej.
-  międzyzaciskowej

7.
Podziałka  międzybiegunowa:
-  w  izolacji  powietrznej

8. Masa  odłącznika

WartośćWartość

12  [kV]

1600  [A]

190  [kA],   225  [kA]

4000  [A]

76  [kA],    90 [kA]

28  [kV]
32  [kV]

75  [kV]
85  [kV]

300  [mm]
    

108  [kg]
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 6. SZKIC WYMIAROWY ODŁĄCZNIKA OWS 76kA (1s) i 90kA (1s).
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 7. SPOSÓB MONTAŻU ODŁĄCZNIKA 90kA (1s).


