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S2DA
Odł�cznik poziomo-obrotowy
od 72.5 kV do 550 kV

Niezawodne działanie w najtrudniejszych warunkach
Odł�czniki GE s� rezultatem ponad 75-ciu lat do�wiadcze� w rozwijaniu technologii 
ł�czników wysokiego napi�cia, które potwierdziły swoj� niezawodno�� w upalnych 
klimatach Arizony (USA), Australii i Sudanu, ekstremalnie zimnych terytoriach Kanady, Rosji 
i Szwecji, jak i tropikalnym klimacie Panamy, Indonezji, Malezji i Wenezueli oraz w 
regionach o zwi�kszonej aktywno�ci sejsmicznej jak Chile i Kalifornia (USA). 

Odł�cznik S2DA jest jednym z najcz��ciej u�ywanych typów odł�czników na �wiecie dzi�ki 
prostej i niezawodnej konstrukcji, a jego działanie jest niezawodne nawet w najbardziej 
niesprzyjaj�cych warunkach.

Wykonanie

S2DA pracuje niezawodnie w warunkach silnego wiatru i znacznego oblodzenia oraz 
zapewnia pełn� stabilno�� w pozycji zamkni�tej podczas zwarcia. Wykonana z 
galwanizowanej stali podstawa utrzymuje izolatory i cz��ci czynne tworz�c zwart� i 
wytrzymał� konstrukcj�. Oba izolatory obracaj� si� na hermetycznych, niewymagaj�cych 
smarowania, bezobsługowych ło�yskach, a no�e odł�cznika s� wykonane z wytrzymałego 
tłoczonego aluminium i posiadaj� wymienne miedziane styki pokryte srebrem. 
 

Stały docisk styków jest gwarantowany przez specjaln� konstrukcj� profilu. Podczas 
zwarcia, przyci�ganie elektrodynamiczne działa na dwa profile "C" powoduj�c samoczynne 
domykanie styków odł�cznika.

Technologia zł�cz elastycznych
Specjalne zł�cza elastyczne zostały zaprojektowane aby zapewni� ograniczenie prac 
konserwacyjnych, bezobsługowo��, długi okres eksploatacji: im mniej elementów 
stykowych, tym mniej problemów! Przeguby ramion nie wymagaj� styków �lizgowych, lub 
obrotowych, jako �e pr�d przepływa ci�głym poł�czeniem wykonanym z laminowanych 
ta�m aluminiowych, które s� przył�czone do no�y i przył�czy wysokiego napi�cia.

Dostosowanie do potrzeb klienta

Eksperci GE maj� przyjemno�� zaoferowa� dostosowane do Pa�stwa potrzeb rozwi�zania 
obejmuj�ce usytuowanie biegunów jako równoległe, szeregowe, diagonalne, pionowe, 
podwieszane oraz zamocowane w pionie jeden nad drugim, bior�c pod uwag�, �e 
podziałka mi�dzybiegunowa jest wi�ksza ni� w innych typach odł�czników.

Imagination at work

Jako��
GE jest jednym z wiod�cych, �wiatowych 
dostawców odł�czników. �cisłe 
przestrzeganie zasad przy projektowaniu, 

wiedza techniczna i do�wiadczenie ekpertów 
oraz staranny dobór poddostawców 

gwarantuj�, �e jedynie najlepszej jako�ci 
materiały s� u�ywane do produkcji, 
zapewniaj�c w efekcie najni�sze koszty 
eksploatacji. 

Korzy�ci dla klienta
� Optymalizacja kosztów

� Brak styków �lizgowych

� Zdolno�� przenoszenia du�ych pr�dów 
zwarciowych

� Niski moment obrotowy działania

� Nabudowane uziemniki

� Odporno�� łukowa na pr�dy ładowania 
linii i pr�dy magnesuj�ce

� Ograniczone czynno�ci konserwacyjne

� Łatwy monta� i uruchomienie



Certyfikacja

Wszystkie zakłady GE produkuj�ce 
odł�czniki  s� certyfikowane zgodnie z     
ISO  9 001, ISO  14001 i O H SAS 18001.

GE projektuje, produkuje, testuje i 
dostarcza odł�czniki zgodnie z 
najnowszymi standardami IEEE/AN SI 
i IEC, jak ró wnie� ze standardami 
GB  (Chiny).

Monta� i konserwacja

S2DA nie wymaga �adnych 
specjalistycznych narz�dzi do monta�u i  
jest znany na �wiecie jako odł�cznik 
łatwy  do instalacji i regulacji. Dzi�ki 
swoim  samo-smarownym lub nie 
wymagaj�cym smarowania cz��ciom, a  
tak�e niekoroduj�cym materiałom, S2DA 
praktycznie nie wymaga konserwacji.
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Imagination at work

Rozwi�zania dostosowane do potrzeb klienta dost�pne na �yczenie. Odległo�� mi�dzy fazami jest 

okre�lona poprzez dyspozycj� stacji. 


