
Ensto Ergoswitch
Вимикач навантаження Енсто 

Елегазовий (SF6) вимикач навантаження 
для повітряних ліній електропередач



Ensto Ergoswitch
Вимикач навантаження для ліній середнього класу напруги

Ensto Ergoswitch - вимикач навантаження для повітряних ліній 
електропередач на напругу до 24 кВ. Він забезпечує відключення 
струмів навантаження величиною до 630 A.

Конструкція відрізняється малою кількістю 
основних вузлів і простотою монтажу. Вимикач Ensto 
Ergoswitch спроектований з урахуванням всіх вимог 
до ергономіки.

Компанія Ensto Novexia володіє 20-річним досвідом 
розробки вимикачів навантаження Auguste. Це є 
запорукою того, що Ergoswitch - високоефективний 
комутуючий пристрій для мереж середнього класу 
напруги, виконаний за найсучаснішою технологією.



Управління електромережею
Вимикач Ensto Ergoswitch розрахований на 
напругу до 24 кВ і може застосовуватися 
в будь-яких мережах середнього класу 
напруги.

Завдяки широкому вибору варіантів 
комплектації (трансформатори струму, 
електропривід, шафа управління) Ergoswitch 
відповідає всім вимогам для побудови 
«розумних» мереж.

Основні функції
Ensto Ergoswitch - вимикач навантаження, що 
виконує дві основні функції і застосовуваний 
в повітряних лініях електропередачі 
середнього класу напруги.

Він забезпечує вимикання робочого струму 
лінії величиною до 630 А.

У випадку вимкнення навантаження 
знаходиться в розімкнутому положенні, 
відстані між контактами достатні для 
забезпечення надійної ізоляції і відключення 
мережі.

Дотримання стандартів
Вимикач спроектований і виготовлений під 
контролем систем управління якістю, що 
відповідають вимогам стандарту ISO 9001.

Виріб відповідає всім вимогам діючих 
міжнародних стандартів.

Cтандартні випробування:
Відповідно до міжнародних стандартів 
всі вимикачі Ergoswitch проходять такі 
випробування на заводі-виробнику:

• випробування ізоляції на пробій;
• випробування на герметичність;
• вимірювання падіння напруги;
• функціональні випробування, 

включаючи перевірку швидкості 
спрацювання, брязкоту контактів і 
синхронізму.



ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕРЕЖ ЗАВДЯКИ  
ЗАСТОСУВАННЮ ВИМИКАЧА Ergoswitch
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Виконання
з ручним

перемиканням
без трансформатора напруги

Виконання
з дистанційним
перемиканням

Варіанти виконання вимикача Ergoswitch

і трансформатором напруги, 
що встановлений зовні корпусу (на замовлення)

Виконання
з дистанційним
перемиканням

і трансформатором напруги,
що встановлений в середині корпусу

Можливість модернізації виконання
з ручним перемиканням до варіанту

з дистанційним управлінням
з установкою зовнішнього трансформатору напруги

Унікальні особливості
вимикача Ergoswitch
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Надійне рішення

Точна відповідність вимогам замовників

Економія робочих годин

Безпека персоналу та оточуючих

Можливості модернізації

Вбудований трансформатор власних потреб

- 30-річний досвід розробок електрообладнання для повітряних ліній середнього класу напруги.
- 30-річний період успішної експлуатації, понад 10 000 комутуючих пристроїв, що застосовуються по 
всьому світі з 1990 р.
- Технічне обслуговування не потрібно:
 • Матеріали мають антикорозійне покриття.

• Корпус водонепроникний і герметичний протягом усього терміну служби (заповнений газом   
SF6).

 • Механічний ресурс: 5000 В / О (завдяки самозмащувальним матеріалам).

- Вимикачі призначені для роботи в будь-яких кліматичних умовах: матеріали стійкі до високої 
температури, солоного повітря, забрудненнь, снігу і льоду.
- Можлива установка на всі види опор: дерев'яні, бетонні, металеві опори і т.п.
- Виробництво на замовлення: варіанти з ручним і дистанційним управлінням, горизонтальною або 
вертикальною установкою, системою діагностики, датчиком низького тиску елегазу, лічильником 
спрацьовувань, системою блокування при падінні тиску газу SF6, захисним блокуванням при ручному 
управлінні, що виконується за допомогою штанги.

- Для фахівців з експлуатації: швидкий і зручний монтаж.
 • Легка і компактна конструкція (економічний проект).
 • Для монтажу не потрібні спеціальні інструменти.
- Для системних операторів (диспетчерських центрів):
 • Дистанційна зміна конфігурації мережі (у виконанні з дистанційним управлінням) =    
 економічність завдяки зниженню збитків від позапланових відключень.
 • Скорочення експлуатаційних витрат = висока економічність, оскільки виріб не вимагає   
 технічного обслуговування.

- При експлуатації: конструкція камери забезпечує діелектричну міцність проміжку між контактами, 
навіть якщо всередині не газ, а повітря.
- При проведенні обслуговування:
 • Індикатор механічно пов'язаний з валом контактної групи, чітко показує положення вимикача  
 навантаження. Індикатор добре видно з землі.
 • Перекидний механізм встановлений в корпусі, що гарантує надійне замикання і розмикання 
контактів.
- У випадку аварії: встановлений на герметичному корпусі запобіжний клапан виключає можливість 
вибуху.

- Виконання з ручним керуванням можна перетворити в варіант з дистанційним управлінням шляхом 
заміни рульового механізму всередині корпусу (модульна конструкція), установки додаткового блоку 
управління і трансформатора напруги для подачі живлення на систему управління.
 • Масштабне рішення, що відповідає актуальним потребам замовника.
- Варіант з дистанційним управлінням скорочує терміни відновлення працездатності мережі при 
відключеннях.
 • Покращення показників «середня тривалість переривань енергопостачання споживачів» і   
 «середній індекс частоти переривань в роботі енергосистеми».

Трансформатор напруги вбудований в герметичний корпус з елегазовою ізоляцією

Компактність      = зменшений розмір корпусу.

Захист корпусу  = захист на випадок внутрішніх відмов;

  = тривалий термін служби.

Варіант «2 в 1»    = зручний і швидкий монтаж.



Ensto Ergoswitch
Технічні характеристики вимикача

Од. Виміру Вимикач Ergoswitch на 24 кВ

Номінальна напруга кВ 24

Номінальний струм A 630

Номінальна частота Гц 50 / 60

Номінальний струм відключення A 630

Номінальний допустимий струм короткого замикання кА 12,5 на протязі 3 с.

Номінальний стурм короткого замикання кА
Пікове значення струму, кА

12,5
31,5

Механічний ресурс Цикли замикання-
розмикання 5000

Номінальне випробування напруги на частоті 50 Гц кВ – на протязі 1 хв. 50 (загальне значення)
60 (ізоляційного проміжку)

Номінальне випробування напруги грозового імпульсу кВ 125 (у вимикача в цілому)
145 (ізоляційного проміжку)

Розміри (мм)

Виконання В Ш Г

Вимикач Ergoswitch 24 кВ з ручним управлінням 595 1220 975
Вимикач Ergoswitch 24 кВ с дистанційним управлінням і 
вбудованим трансформатором напруги 595 1220 1255
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W

Технічні характеристики блоку управління
• Матеріал: нержавіюча сталь
• Ступінь захисту: IP55 / IK 10
• Габаритні розміри : 625 x 335 x 345 мм
• Маса разом з акумулятором: 30 кг
• Акумуляторна батарея: 12 В, 38 A/г (15 кг)

•  Вертикальна установка на опорах 
прямокутного або круглого перетину всіх 
типів (деревяних, бетонних, металевих і т. 
п.)

• Підключення:
 -  кабель живлення 230 - 135 - 101 В 

змінного струму ± 15 %;
 -  силовий/керуючий кабель (10-жильний, з 

роз'ємами);
 -  кабель датчиків трансформатору струму;
 -  кабель датчиків напруги;
 -  роз'єм антени (в виконанні з 

радіоканалом).

•  Протоколи передачі данних: МЭК 101, МЭК 
104, DNP3, Modbus, HNZ, PUR

•  Канали передачі данних: PSTN, радіоканал, 
GSM, GPRS, Ethernet, зовнішній віддалений 
термінал

•  Функція автоматичного секціонування 
(ASF)

•  Вимірювання: від датчиків струму і 
датчиків напруги

• Види захисту:
 -  контроль струму замикання (між фазами і 

між фазою і землею);
 -  лічильники замикання;
 -  відображення замикань на панелі 

користувача.



Ensto Ergoswitch
Основні модифікації

Версії

Управління по засобам ручного 
валу приводу: перемикання 
виконується в горизонтальній 
площині, за допомогою важеля, 
з'єднаного з поворотним валом. 
Важіль блокується в положеннях 
«замкнуто», «розімкнуто» і 
«дистанційне керування».

Ручне управління штангою: 
перемикання виконується за 
допомогою штанги. Передбачено 
три положення: «замкнуто», 
«розімкнуто» і «дистанційне 
керування».

Блок управління для виконання з 
електроприводом: блок управління 
встановлюється на рівні очей і 
забезпечує перемикання вимикача 
електроприводом.

Внутрішній або зовнішній 
трансформатор напруги: в 
стандартному виконанні з 
електроприводом вимикачі 
навантаження Auguste забезпечені 
вбудованим трансформатором 
напруги. Зовнішній трансформатор 
може бути поставлений на 
замовлення.

Зовнішній трансформатор напруги

Версія з валом 
ручного приводу

Версія з ручним 
управлінням 

штангою

Вбудований
трансформатор

напруги
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