
GE
Grid Solutions

T155
Rozdzielnica w izolacji gazowej
420 kV, 63 kA, 5 000 A, 2 cykle
GE czerpie z ponad 50-ciu lat doświadczeń w projektowaniu, doborze materiałów, 
rozwijaniu, wytwarzaniu i obsłudze rozdzielnic izolowanych gazem.

Rozdzielnica GE T155 spełnia wymagania sieci elektroenergetycznych do 420 kV, znajdując 
zastosowania w wytwarzaniu i przesyle energii, a także w przemyśle ciężkim.

Najwyższa dostępność
� Dostęp do rzetelnych danych

� Przekładniki prądowe poza SF6

� Napędy wyłączników w pełni sprężynowe

� Wykonany w najnowocześniejszej technologii oddzielacz izolacyjny (MID): naprawy i 
testy WN z wyłączonym tylko jednym polem

� Łatwy dostęp do napędów i akcesoriów

Krótki czas montażu
� Dosatrczane pola są zmontowane, oprzewodowane i przetestowane

Imagination at work

Niskie koszty zabudowy
� Najbardziej kompaktowy GIS w obudowie 

jednofazowej: powierzchnia pola 40 % 
poniżej średniej rynkowej

Zgodność ze Smart-Grid
� W pełni cyfrowy monitoring oraz 

rozwiązania z zakresu sterowania i 
zabezpieczeń

Rozdzielnica przyjazna
środowisku 
� Najmniejsza ilość gazu na rynku

� Najwyższa jakośc uszczelnień SF 6

Korzyści dla klienta 
� Maksymalne bezpieczeństwo

� Kompaktowa konstrukcja

� Sprawdzona niezawodność
� Najwyższa dostępność
� Niskie koszty użytkowania

� Zgodność ze Smart-Grid

� Ograniczony wpływ na środowisko 
naturalne
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Pole liniowe

T155  z kompaktowym układem szyn zbiorczych i przekładnikami 
konwencjonalnymi

T155 z MID i przekładnikami konwencjonalnymi
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T155 Rozdzielnica w izolacji gazowej
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Pole transformatorowe

2

T155 - 420 kV, 63 kA, 5 000 A - Układ dwusystemowy, pełen zakres dostępnych rozwiązań zgodnie z 
wymaganiami klienta 
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T155  z odłącznikiem/oddzielaczem 
konserwacyjnym (MID) i sensorami prądowymi i 
napięciowym (Low Power Instrument 
Transformers)

T155 Rozdzielnica w izolacji gazowej

Szerokość pola: 2 500 mm

Dostępne również: 
� Inne schematy elektryczne
� Wolnostojące szafy sterowania lokalnego
� Rozwiązania dostosowane do wymagań klienta

T155 ze standardowym układem szyn zbiorczych  i przekładnikami 
konwencjonalnymi
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W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z
GE Grid Solutions

Worldwide Contact Center
Web: www.GEGridSolutions.com/contact
Tel.: +44 (0) 1785 250 070
Tel.: +48 (32) 461 35 00

Imagination at work
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GE reserves the right to make changes to specifications of products described at any time without 
notice and without obligation to notify any person of such changes.
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