
   OGNIOSZCZELNE            

POLA ROZDZIELCZE
napięcie do 10kV

DANE TECHNICZNE

EH-d08-W/10/I/…... EH-d08-W/…

Znamionowe napięcie izolacji 10 000V Znamionowe napięcie łączeniowe do 6600 V AC

Znamionowe napięcie łączeniowe 10 000V Najwyższe napięcie robocze 7200V AC

Najwyższe napięcie robocze 12 000V Częstotliwość napięcia zasilania 50/60Hz

Częstotliwość 50/60Hz Znamionowy prąd obciążenia 630A

Znamionowy prąd ciągły  630A Klasa odporności na działanie łuku elektrycznego BFLR

Znamionowy prąd zwarciowy  20kA Znamionowy prąd zwarciowy 20kA

Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany  50kA Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany 50kA

Moc zwarciowa przyłączanej sieci  350MVA Moc zwarciowa przyłączanych sieci 200MVA

Zewnętrzne obwody sterownicze - iskrobezpieczne  ia Ilość odpływów głównych 1

Stopień ochrony osłony  IP54 Masa ~1600kg

Masa ~1600kg



ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów 
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
www.elgorhansen.com

SCHEMAT URZĄDZENIA

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Ognioszczelne pole rozdzielcze jest łącznikiem elektroener-
getycznym mającym zastosowanie w podziemnych górniczych 
sieciach rozdzielczych z izolowanym punktem neutralnym 
transformatora zasilającego. Pole rozdzielcze jest urządze-
niem w wykonaniu przeciwwybuchowym i zgodnie z polskimi 
przepisami wykonawczymi Prawa Geologicznego i Górniczego 
może być instalowane w podziemnych wyrobiskach zakładów 
górniczych niemetanowych i metanowych ze stopniem „a”, „b”, 
„c” zagrożenia metanowego oraz klasy A i B zagrożenia wybu-
chem pyłu węglowego.  Wykonanie autonomiczne predysponu-
je ognioszczelne pole rozdzielcze do instalowania w układach 
rozdzielnic od jedno polowej do wielosekcyjnej. Dla realizacji 

rozdzielnicy wielopolowej i sekcjonowanej przewidziano na-
stępujące wykonania pól rozdzielczych: zasilające, zasilają-
co-odpływowe, odpływowe (w tym liniowe, transformatorowe 
i silnikowe) oraz sprzęgłowe. Przewidziane do zastosowania 
elektroenergetyczne sterowniki zabezpieczeniowe, przyjęty 
system sterowania i współpracy z blokadami technologicznymi 
oraz podział na przedziały ognioszczelne w zastosowanej osło-
nie zapewniają bezpieczną współpracę w układzie rozdzielnicy. 
Pole rozdzielcze umożliwia realizację funkcji kontroli ciągło-
ści uziemienia urządzenia usytuowanego na odpływie, kontrolę 
ekranów kabla i/lub przewodu oponowego odpływowego oraz 
współpracy z układami metanometrycznymi. Separatory z ob-
wodami iskrobezpiecznymi zapewniają sterowanie zdalne, po-
prawną współpracę z blokadami technologicznymi (w tym me-
tanometrycznymi) oraz transmisję danych.
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