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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
ELEKTROBUDOWA SA proponuje atrakcyjny sposób modernizacji rozdzielnic wnętrzowych średniego napięcia typu D-20 polegający na zastąpieniu dotychczasowych członów wysuwnych z wyłącznikami małoolejowymi nowoczesnymi wyłącznikami próżniowymi (wykonanie wysuwne) o
prądzie znamionowym od 630 A do 1250 A.
Proponujemy człony wysuwne z wyłącznikami próżniowymi typu:
n SION produkcji SIEMENS,
n VD4 produkcji ABB,
n HVX produkcji SCHNEIDER ELECTRIC.
Połączenie wyłącznika z systemem szyn istniejącej rozdzielnicy oraz z przyłączem kablowym realizowane jest za pomocą izolatorów przepustowostykowych, sam wyłącznik umie-szczony jest w osobnym przedziale. To rozwiązanie chroni drogi wyłącznik przed uszkodzeniem na skutek
ewentualnego zwarcia łukowego powstałego np. na przyłączu.

ZALETY RETROFITU
n najtańszy i najprostszy sposób unowocześnienia rozdzielnicy,
n nowoczesny wyłącznik próżniowy, który zwiększa pewność zasilania,
n gabaryty rozdzielnicy i budynek stacji pozostają bez zmian,
n ciąg pracujących celek pozostaje nienaruszony,
n zamiana członów nie jest skomplikowana,
n nie ma potrzeby przedrutowania złącza obwodów pomocniczych.

- przedział obwodów pomocniczych
- przedział szyn zbiorczych
- przedział przyłączowy
- przedział członu wysuwnego

M

RETROFIT
członu z wyłącznikiem
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Oddział Produkcji / Production Division
Zakład Produkcji Rozdzielnic Średniego i Niskiego Napięcia
Medium and Low Voltage Switchgear Production Plant
ul. Przemysłowa 156, 62-510 Konin
tel. +48 63 24 66 200, fax +48 63 24 27 292
produkcja@elbudowa.com.pl

ELEKTROBUDOWA SA
ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice
tel. +48 32 25 90 100, fax +48 32 20 52 760
www.elbudowa.com.pl
elbudowa@elbudowa.com.pl
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Krajowe Biura Marketingu / Polish Marketing Offices:

Zagraniczne Biura Handlowe / Foreign Sales Offices:

Region Północ / North Region
ul. Przemysłowa 156, 62-510 Konin
tel. +48 63 24 66 356, fax +48 63 24 27 162
produkcja.polnoc@elbudowa.com.pl

Rynki Wschodnie / Eastern Markets
ul. Przemysłowa 156, 62-510 Konin
tel. +48 63 24 66 292, fax +48 63 24 66 304
products.east@elbudowa.com.pl

Region Południe / South Region
ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice
tel. +48 32 25 90 307, fax +48 32 25 90 340
produkcja.poludnie@elbudowa.com.pl

Rynki Bliskowschodnie / Middle Eastern Markets
ul. Przemysłowa 156, 62-510 Konin
tel. +48 63 24 66 348, fax +48 63 24 27 292
products.middleeast@elbudowa.com.pl

Region Zachód / West Region
ul. Ołtaszyńska 92c/3, 53-034 Wrocław
tel. +48 71 39 06 153, fax +48 71 36 08 934
produkcja.zachod@elbudowa.com.pl

Rynki Europejskie / European Markets
ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice
tel. +48 32 25 90 306, fax +48 32 25 90 216
products.europe@elbudowa.com.pl
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