
Odłącznik prądu stałego 
OWEL T 3-25 DC

ZPAEiI ELTOM reserves the right to make changes resulting from technological progress.

Zastosowanie:

Odłączniki wnętrzowe przeznaczone są do zamykania 
i otwierania obwodów elektrycznych prądu stałego, w 
których nie płynie prąd. W położeniu otwartym stwarzają 
bezpieczną i widoczną przerwę izolacyjną.

Zalety:
  ͧ prosta i modułowa budowa pozwalająca na 

zmiany konfiguracji

  ͧ możliwość zabudowy napędu o ruchu posuwistym 
lub obrotowym cięgna

  ͧ możliwość wyboru strony zabudowy napędu 
(lewa/prawa)

  ͧ współpraca z napędami silnikowymi NS-EL 30-
03, NSP 3-04
  ͧ współpraca z napędami ręcznymi NR1-01, NRWO-4, NR3

  ͧ styki srebrne

  ͧ prosta obsługa

  ͧ niezawodność działania

Budowa i działanie:

Odłączniki OWEL mają konstrukcję sieczną, przeznaczony jest do zamykania i otwierania nieobciążonych obwodów 
w sieciach przemysłowych prądu stałego. Podstawę stanowi rama stalowa, na podstawie zamontowane są izolatory 
wsporcze, na których nabudowany jest tor prądowy. Izolację międzybiegunową stanowi przerwa powietrzna. 

Odłączniki OWEL mogą być napędzane napędami silnikowymi NS-EL 30-03, NSP 30-04 lub napędami ręcznymi 
typu NR-1, NRWO-4 lub NR-3. Konstrukcja odłączników pozwala na proste dobudowanie uziemników. Uziemniki mogą 
być umieszczone od strony styku stałego nierozłącznego (uziemniki dolne) lub od strony styku stałego rozłącznego 
(uziemniki górne). Odłącznik z nabudowanym uziemnikiem (górnym lub dolnym) wyposażany jest w blokadę mechaniczną 
zapewniającą prawidłowy cykl łączeniowy (uniemożliwia załączenie uziemnika przy zamkniętym torze prądowym 
odłącznika). Na podstawie odłącznika znajduje się zacisk uziomowy za śrubą M12x40. Odłączniki mogą być wyposażone 
w łącznik pomocniczy sprzężony z aparatem na przeciwległym do napędu końcu wału. Aparat na okres 1000 przestawień 
nie wymaga części zamiennych. Na życzenie użytkownika mogą być dostarczone części uszkodzone w wyniku 
nieszczęśliwych zdarzeń. 



ZPAEiI ELTOM reserves the right to make changes resulting from technological progress.

RYSUNKI TECHNICZNE

Dane techniczne:

OWEL 3-25
Prąd znamionowy ciągły 2500 A
Napięcie znamionowe 3,6 kV
Znamionowy prąd 1 s. 25 kA
Temperatura pracy -5°C do + 40°C
Masa 15 kg
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