PONAD 40 LAT DOŚWIADCZENIA W PRODUKCJI
STYCZNIKÓW PRÓŻNIOWYCH

wersja 1.02

Stycznik próżniowy
niskiego napięcia 1,2 kV

SV 7
250A
r Całkowite odizolowanie łuku elektrycznego
r Duża trwałość mechaniczna i łączeniowa, gwarantująca długą
r
r
r
r
r
r
r

i niezawodną eksploatację
Duża zdolność łączenia prądów zwarciowych i przeciążeniowych
Brak produktów rozpadu materiałów styków
Brak strefy ochronnej
Niska emisja ciepła
Cicha praca
Małe gabaryty i niewielki ciężar
Bardzo krótki i bezłukowy proces wyłączenia (próżnia nie posiada
nośników energii)
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Zastosowanie
Trójfazowy stycznik próżniowy niskiego napięcia typu SV 7 (z napędem elektromagnesowym) wykonany jest na
znamionowy prąd 250 A. Przeznaczony jest do łączenia tylko obwodów prądu przemiennego o częstotliwości 50
oraz 60 Hz (stosowanie w obwodach prądu stałego jest niedopuszczalne), w szczególności do:
 sterowania silników elektrycznych przy napięciu do 1200 V,
 stosowania w układach napędowych w górnictwie - ze względu na dużą zdolność łączenia prądów
przeciążeniowych (zakłóceniowych),
 łączenia odbiorników energii elektrycznej w przemyśle chemicznym - ze względu na gaszenie łuku w
komorze próżniowej, co chroni styki przed oddziaływaniem agresywnej atmosfery,
 stosowania w układach napędowych w obudowach szczelnych lub przeciwwybuchowych, ze względu na
małe straty cieplne,
 stosowania w układach automatyki wymagających długotrwałej i niezawodnej pracy łączeniowej
stycznika.
o

Styczniki próżniowe mogą być instalowane w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze od –25 C do
o
+55 C, na wysokości do 1000 m n.p.m.

Dane techniczne

Charaktertstyka n=f(Ie)
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Zdolność łączenia
1,6
4,5
Prąd n-sekundowy
1,48
110, 220 d.c.,
Napięcia sterownicze
V
24, 110, 230, 400, 500 a.c.
Liczba torów pomocniczych
4z+2r
Masa
kg
14,5
Szczegółowe dane techniczne stycznika można znaleźć na stronie
internetowej www.oram.lodz.pl

Wymiary gabarytowe i obrysowe

Zgodność z normami
Styczniki spełniają normy:
PN-EN 60470-1:2010, PN-EN 60947-4-1:2010

Informacja dla Klientów
Kup uj styc z ni ki o ry g i na lne – u ni ka j po dr ó bek. Ka ż dy s tyc zn ik, je go k a r ta g wa r anc yjn a i
ś w ia dec t wo j ako ś c i po s ia da j ą pl o m by z a be zp iec z aj ąc e. Jeś l i mas z w ą tp l i wośc i, c o do
au ten tyc zno śc i s ty c zn ik a za d z wo ń:
Dzi ał Spr z ed aż y
Tel. 42 674 32 10, Fax: 42 299 69 12
E-mail: obr@oram.lodz.pl

Ser wis
Tel. 42 674 26 15, Fax: 42 299 69 12
E-mail: serwis@oram.lodz.pl

Dokonując zakupu w naszej Firmie lub u Autoryzowanego Dystrybutora – wykaz na naszej stronie
internetowej - macie Państwo pewność nabycia oryginalnego wyrobu ORAM najwyższej jakości.

