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GE Power Controls

S£UPOWE ROZ£¥CZNIKI

BEZPIECZNIKOWE

Zastosowanie

S³upowe roz³¹czniki bezpiecznikowe RSA (RSA-00 i RSA-1)

przeznaczone s¹ do zabezpieczania linii 0,4 kV od przeci¹¿eñ i zwaræ.

Ponadto umo¿liwiaj¹ one uziemienie linii przy pomocy uziemiaczy RSAU.

Roz³¹czniki mog¹ byæ stosowane m. in. do:

–sekcjonowania linii napowietrznych,

–zabezpieczania odga³êzieñ linii napowietrznych,

–zabezpieczania transformatorów po stronie 0,4 kV,

–zabezpieczania odga³êzieñ linii kablowych ziemnych od linii napowietrznych.

Roz³¹czniki mog¹ byæ stosowane zarówno w liniach izolowanych jak

i nieizolowanych. W obu przypadkach wymagane jest wykonanie

przy³¹czenia przewodów do roz³¹cznika przewodami izolowanymi, zarówno

od strony zasilania jak i odp³ywu.

Roz³¹czniki wykonywane s¹ jako 1-, 3- i 4-biegunowe.

- roz³¹cznik jednobiegunowy RSA-00/1, RSA-1/1 – dla linii jednofazowych (np. oœwietlenie uliczne),

- roz³¹cznik trójbiegunowy RSA-00/3, RSA-1/3 – dla linii 3-fazowych, czteroprzewodowych,

w których nie jest wymagane przerywanie przewodu ochronno-neutralnego PEN,

- roz³¹cznik czterobiegunowy RSA-00/4, RSA-1/4:

– dla linii 3-fazowych czteroprzewodowych, w których wymagane jest przerywanie przewodu neutralnego N,

– dla linii 3-fazowych piêcioprzewodowych.

Istnieje mo¿liwoœæ tworzenia mechanicznych zestawów z³o¿onych z dwóch roz³¹czników, w tym zestawów z³o¿onych z roz³¹czników

RSA-1 i RSA-00, np. zestaw z³o¿ony z roz³¹cznika 4- i 1-biegunowego tj. obwód 3-fazowy z PEN plus obwód oœwietlenia.

Przyk³ady zastosowañ s³upowych roz³¹czników bezpiecznikowych RSA

2. Jako roz³¹czniki ³¹cz¹ce sieci z przewodami izolowanymi z odcinkami sieci

napowietrznych z przewodami go³ymi i odwrotnie. Pozwala to na szybsz¹

lokalizacjê uszkodzeñ oraz na ograniczenie zak³óceñ w sieci.

3. Jako roz³¹czniki zabezpieczaj¹ce odga³êzienia

linii napowietrznej. Pozwala to na szybsz¹

lokalizacjê uszkodzeñ w rozleg³ym terenie.

4. Jako roz³¹czniki sekcjonuj¹ce sieci do roz³¹czania sieci zasilanych

z dwóch ró¿nych transformatorów.

W tym przypadku stosowane powinny byæ roz³¹czniki czterobiegunowe.

6. Do prac na liniach z przewodami izolowanymi jako uziemiacze sieci. W tym

zastosowaniu roz³¹czniki nale¿y pod³¹czyæ do linii od strony odp³ywu.

Po wprowadzeniu technologii prac pod napiêciem mog¹ byæ zdemontowane lub

wykorzystane dla zabezpieczeñ odga³êzieñ, po zmianie kierunku pod³¹czenia.

5. Do zabezpieczania stacji transformatorowych, jako

roz³¹czniki zastêpuj¹ce rozdzielnicê skrzynkow¹

1. Jako roz³¹czniki sekcjonuj¹ce sieci rozleg³e.

Zwiêksza to niezawodnoœæ sieci. U³atwia realizacjê

skutecznej ochrony przeciwpora¿eniowej.

Przyk³adowe zastosowanie roz³¹czników:

Sieæ nieizolowana Sieæ izolowana

RSA 00

RSA 1

RSA 00

RSA 1

RSA 00

RSA 1

RSA 00

RSA 1

RSA 00

RSA 1

200 .. 300 m

RSA 00

RSA 1

RSA 00

RSA 1

RSA 00

RSA 1

RSA 00     RSA 1

RSA 00     RSA 1

Typ roz³¹cznika

RSA-00/1 RSA-00/3 RSA-00/4 RSA-1/1 RSA-1/3 RSA-1/4

Liczba biegunów

1 3 4 1 3 4

Napiêcie znam. ³¹czeniowe

Ue V

Napiêcie znam. izolacji

Ui V

Napiêcie udarowe wytrzymywane

Uimp kV

Praca znamionowa

Stopieñ zabrudzenia

Stopieñ ochrony

Kategoria pracy

Pr¹d znamionowy ci¹g³y

In A

Pr¹d znamionowy ³¹czeniowy

Ie A

Trwa³oœæ ³¹czeniowa

Trwa³oœæ mechaniczna

Pr¹d znam. krótkotrwa³y

wytrzymywany 1-sekundowy

kA

Pr¹d zwarciowy wytrzymywany 4)

kA

Wielkoœæ wk³adki topikowej

00

355

200

1000

13

1

100

160

200

1600

9

PD-4

IP-23

AC 23B, AC 22B

160 1) 355 2) 3)

400V 50Hz

500

8

ci¹g³a

Charakterystyka

Roz³¹czniki RSA przeznaczone s¹

do pracy w warunkach:

- klimatu umiarkowanego typu CT i WT;

- klimatu tropikalnego typu EWDr i WDa;

- œrodowiska o wysokim stopniu

korozyjnoœci (typy wg PN)

IEC-947-3,  PN-93/E-06150/30

Warunki pracy

Zgodnoœæ z normami

BBJ SEP

Atest Instytutu Elektrotechniki w zakresie

odpornoœci œrodowiskowej

Uznania i atesty

1) przy max stracie mocy wk³adki 15W    2) przy max stracie mocy 32W    3) z zaciskami A150 lub C120

4) dla roz³¹cznika zabezpieczonego wk³adkami topikowymi
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Roz³¹czniki RSA sk³adaj¹ siê z czêœci sta³ej i odejmowalnej. Czêœæ sta³a jest przystosowana do mocowania na s³upie lub elewacji budynku.

Roz³¹czniki mog¹ byæ wyposa¿one w ró¿ne rodzaje zacisków przy³¹czowych umo¿liwiaj¹cych przy³¹czanie przewodów Al i Cu, zrówno bez

koñcówek kablowych jak i z nimi. Zaciski przewodu PEN przystosowane s¹ do przy³¹czania przewodów Al 10...120mm2 z koñcówkami

kablowymi Al. Mo¿na do nich przy³¹czyæ zespó³ zacisku neutralnego RSAN u³atwiaj¹cy pod³¹czenie przewodów bez koñcówek kablowych.

Na czêœci odejmowalnej mocowane s¹ wk³adki topikowe. Czêœæ ta jest zawiasowo ³¹czona z czêœci¹ sta³¹. Otwory widoczne z jej do³u

s³u¿¹ do kontroli obecnoœci wk³adek topikowych.

Inne otwory, ze sto¿kowym naprowadzaniem s³u¿¹ do kontroli przepalenia wk³adek i pomiaru napiêæ za pomoc¹ wskaŸnika napiêcia RSAP.

Budowa i dzia³anie

Do budowy roz³¹czników zastosowano materia³y odporne na wp³ywy atmosferyczne, a mianowicie: –stopy aluminium, –stal kwasoodporn¹,

–tworzywa sztuczne odporne na niskie i wysokie temperatury, promieniowanie ultrafioletowe i pleœnie.

W roz³¹cznikach 4-biegunowych wszystkie bieguny s¹ izolowane w stosunku do korpusu, a w biegunie neutralnymza³o¿ony jest fabrycznie

zwieracz WTZ-00/S lub WTZ-1/S, w zale¿noœci od wielkoœci gabarytowej roz³¹cznika. Zwieracz ten mo¿e byæ przez u¿ytkownika wyjêty.

1.Zaciski przy³¹czowe odp³ywowe

2.Zaciski przy³¹czowe zasilaj¹ce

3.Zawias roz³¹czny czêœci sta³ej

4.Wtyk uziemiaj¹cy

5.Zaciski przewodu PEN

6.Os³ona izolacyjna

7.Zacisk uziomowy

1.Zawias roz³¹czny czêœci odejmowalnej

2.Zwieracz WTZ (tylko w roz³¹czniku 4-bieg.)

3.Zaczepy do mocowania wk³adek topikowych

4.Zaczep mechaniczny (hak)

5.Œruba do mocowania dr¹¿ka manewrowego

Czêœæ sta³a

Czêœæ odejmowalna

RSA 00 RSA 1

Typ

roz³¹cznika

RSA-00/1 RSA-00/3 RSA-00/4 RSA-1/1 RSA-1/3 RSA-1/4

Liczba

biegunów

1 3 4 1 3 4

A

mm

126 250 312 158 298 368

B

mm

156 280 342

C

mm

63 125 156 79 149 184

Masa

kg

2,2 5 6,5 5,5 10,5 13

Wymiar

RSA 00

RSA 1

Rysunki gabarytowe

W roz³¹czniku mog¹ byæ stosowane ró¿ne rodzaje zacisków przy³¹czowych

umo¿liwiaj¹ce przy³¹czanie przewodów aluminiowych i miedzianych,

o ¿y³ach wielodrutowych lub litych oraz przewodów zaopatrzonych

w koñcówki aluminiowe lub miedziane. Zaciski A150, C120, A120 i C95

umozliwiaj¹ przy³¹czanie do nich przewodów o nieko³owym przekroju ¿y³

(np: kabli z ¿y³ami sektorowymi), pod warunkiem przeformowania koñcówki przewodu na przekrój ko³owy o œrednicy odpowiadaj¹cej nominalnemu

przekrojowi ¿y³y przy³¹czanej. Przekrój wg PN - oznacza mo¿liwoœæ pod³¹czenia przewodów z ¿y³ami niezagêszczonymi, zgodnie z norm¹ PN.

- oznacza mo¿liwoœæ pod³¹czenia przewodów o wiêkszym przekroju ni¿ wg PN pod warunkiem:

- zaciski A150 i A120 - stosowania przewodów Al z ¿y³ami zagêszczonymi, np: typu AsXS, AsXSn produkowanymi wg WT-92/K-296

- zaciski C120 i C95 - stosowania przewodów Cu z ¿y³ami zagêszczonymi np: typu YKY z ¿y³ami RM lub RMC

- zaciski KA i KC - stosowania koncówek rurowych wg BN-70/0321-12 i zaizolowania wystaj¹cej poza os³onê izolacyjn¹ czêœci koñcówki

(np. koszulk¹ termokurczliw¹).

Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia roz³¹czników z ró¿nymi zaciskami zasilaj¹cymi i odp³ywowymi

Max przekrój

Niedopuszczalne jest trwa³e obci¹¿enie roz³¹cznika powy¿ej jego pr¹du znamionowego.

Zaciski

Typ zacisku A 150 C 120 A 120 C 95

Rodzaj

Rodzaj przewodów Al Cu Al Cu

Przekrój wg PN mm2 16..120 10..95 10..70 10..70

Max przekrój mm2 150 120 120 95

Iloœæ przewodów

przy³¹czanych

2 2 2 2

Rozstaw przewodów mm 29 29 25 28

Max œrednica ¿y³y mm 17 17 13 13

Wielkoœæ koñcówki mm M10/o30 M12/o30 M10/o30 M12/o30

Zastosowanie RSA-00

RSA-1/

RSAN-1

RSA-00

RSA-1/

RSAN-1

Max obci¹¿enie A

bezkoñcówkowy

RSA-00, RSAN-00/

RSA-1, RSAN-1

RSA-1, RSAN-1

355 160/355

240

1

—

—

KC

Cu

10..120

koñcówkowy

240

1

—

—

KA

Al

10..120

Zespó³ zacisku neutralnego

RSAN-00  RSAN-1

Zespó³ oznaczników RSAT

Zespó³ zacisku neutralnego RSAN s³u¿y do pod³¹czenia

przewodu neutralnego N lub ochronno-neutralnego PEN

bez koncówek kablowych. Zespó³ RSAN mocowany jest

po zewnêtrznej stronie roz³¹cznika, co zapewnia galwa-

niczne po³¹czenie z jego korpusem. Zespo³y RSAN-00

i RSAN-1 w zale¿noœci od potrzeb mo¿na stosowaæ do

roz³¹czników RSA-00 oraz do RSA-1. Zespó³ RSAN

zapewnia pe³n¹ ochronê koñcówek kabli przed wp³y-

wami atmosferycznymi.

W zespole zacisku neutralnego RSAN-00 i RSAN-1

zaciski dop³ywowe i zasilaj¹ce s¹ tego samego typu.

Istnieje jednak mo¿liwoœæ zamówienia zespo³u

RSAN-1 z ró¿nymi zaciskami zasilaj¹cymi i odp³ywowymi.

Zespó³ oznaczników RSAT roz³¹czników s³upowych sk³ada

siê z trzech elementów zamawianych osobno. Masa

kompletu RSAT wynosi 0,18 kg. Tabliczki opisowe mocuje

siê do szyny wsporczej przykrêcanej do roz³¹cznika.

Istnieje mo¿liwoœæ wykonania na specjalne zamówienie

tabliczek opisowych z dowolnym opisem.

1)Szyna wsporcza z normaliami o wymiarach 262x40x3

2)Tabliczka opisowa z numerem obwodu

3)Tabliczka opisowa z pr¹dem znamionowym wk³adek WTN
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Uziemiacze s³u¿¹ do jednoczesnego zwarcia przewodów fazowych linii i po³¹czenia ich z przewodem neutralnym

i korpusem. Uziemiacze RSAU wyposa¿one s¹ w szczêkê uziemiaj¹c¹ umo¿liwiaj¹c¹ pewne i szybkie po³¹czenie

galwaniczne zacisków biegunów z korpusem roz³¹cznika, a za jego poœrednictwem z przewodem PEN lub PE.

Uziemienie linii odbywa siê poprzez za³o¿enie uziemiacza RSAU (RSAU-00, RSAU-1) w miejsce czêœci odejmo-

walnej roz³¹cznika przy pomocy dr¹¿ka manewrowego. Sprawdzenie braku napiêcia na linii przed za³o¿eniem

uziemiacza wykonuje siê akustyczno-optycznym wskaŸnikiem napiêcia RSAP. Uziemiacze mo¿na stosowaæ tylko,

je¿eli do korpusu roz³¹cznika pod³¹czony jest przewód PE, PEN lub uziemienie o rezystancji zgodnej z Przepisami

Eksploatacji Urz¹dzeñ Elektroenergetcznych. Uziemiacze RSAU-00/1, RSAU-00/3, RSAU-1/1 oraz RSAU-1/3 s¹

przystosowane do uziemiania zacisków odp³ywowych, zgodnie z oznaczeniem na roz³¹czniku.

Pod³¹czenie zasilania do zacisków odp³ywowych w roz³¹cznikach RSA-00/1, RSA-00/3, RSA-1/1

i RSA-1/3 wyklucza mo¿liwoœæ stosowania uziemiaczy RSAU-00/1, RSAU-00/3, RSAU-1/1 i RSAU-1/3.

W uziemiaczach RSAU-00/4 i RSAU-1/4 istnieje mo¿liwoœæ przestawiania zwieracza przez u¿ytkownika dla

zwierania i uziemiania zacisków po dowolnej stronie roz³¹cznika. Odwrócenie zacisków zwieraj¹cych powoduje

zmianê zwi¹zanego z nimi graficznego oznaczenia uziemienia, wskazuj¹cego, które z zacisków roz³¹cznika zosta³y

uziemione. Uziemiacze oznaczone s¹ widoczn¹ z do³u tablic¹ w kolorze niebieskim, z graficznie przedstawionym

sposobem uziemienia. Oznaczenia zacisków podane s¹ przyk³adowo i nie sa umieszczone na roz³¹czniku.

UWAGA!

Uziemiacze RSAU-00, RSAU-1

Zespó³ mocuj¹cy do ¿erdzi wirowanych RSAW-00

Zaciski odp³ywowe

Zaciski odp³ywowe

Zaciski

odp³ywowe

Zaciski

odp³ywowe

Zaciski zasilaj¹ce

Zaciski zasilaj¹ce

Zaciski

zasilaj¹ce

Zaciski

zasilaj¹ce

Uziemiacz 1-bieg.

Uziemiacz 3-bieg.

Uziemiacz

4-bieg.

Uziemiacz

4-bieg.

1

3

5 7

L1

L2 L3

N

PE

U V

W

N

PE

2

4

6 8

PEN

PEN

L

U

1

2

L1

L2 L3

PEN

PEN

U V

W

2

4

6

1 3

5

L1

L2 L3

PEN

U V

W

PEN

1 3 5

7

2

4

6 8

Typ

RSAU-00/1 RSAU-00/3 RSAU-00/4 RSAU-1/1 RSAU-1/3 RSAU-1/4

Liczba biegunów

1 3 4 1 3 4

Znamionowy pr¹d 1-sek kA

9 13

Zn. napi

êcie izolacji

U

i

V

500

Do stosowania z roz³¹cznikiem

RSA-00/1 RSA-00/3 RSA-00/4 RSA-1/1 RSA-1/3 RSA-1/4

Typ

RSAU-00/1 RSAU-00/3 RSAU-00/4 RSAU-1/1 RSAU-1/3 RSAU-1/4

A mm

128 242 304 138 278 348

Wymiary

C mm

59 121 152 66 136 172

Masa kg

1,0 1,9 2,4 1,8 3,6 4,5

Zespo³y mocuj¹ce

Zespo³y mocuj¹ce  s³u¿¹ do zawieszania roz³¹czników RSA na ró¿nych rodzajach s³upów oraz elewacji.

Umo¿liwiaj¹ one ³atwe i wygodne mocowanie roz³¹cznika i s¹ odporne na czynniki atmosferyczne. Zespo³y

mocuj¹ce dostarczane s¹ wraz z kompletem normalii.

Zespó³ s³u¿y do zamocowania roz³¹czników RSA-00 na strunobetonowych ¿erdziach wirowanych

o przekroju okr¹g³ym. Zespó³ RSAW-00 mo¿e byæ zawieszony na dowolnej wysokoœci nad ziemi¹

przy pomocy specjalnej taœmy zaciskowej o wymiarach 20 × 0,8 SPIN 199 i klamerek SPIN 195.

Taœma ta i klamerki nie wchodz¹ w sk³ad zespo³u RSAW-00. Roz³¹cznik RSA-1 nie wymaga

stosowania dodatkowych zespo³ów w celu zamocowania go na strunobetonowej ¿erdzi wirowanej

– mocuje siê go bezpoœrednio przy pomocy taœmy zaciskowej i klamerek.

Typ RSAW-00

Masa kg

0,9

Zespó³ RSAS-00 s³u¿y do zamocowania roz³¹cznika RSA-00,

a zespó³ RSAS-1 roz³¹cznika RSA-1 na s³upie drewnianym.

W sk³ad zepo³u RSAS-1 wchodz¹ tylko specjalne wkrêty

do drewna wraz ze specjalnymi podk³adkami.

Typ

RSAS-00 RSAS-1

Masa

kg

0,3 0,1

Zespó³ mocuj¹cy do s³upów drewnianych

RSAS-00, RSAS-1

45

RSAS-00

RSAZ-00/1

Zespó³ mocuj¹cy do elewacji budynków

RSAE-00, RSAE-1

Zespó³ RSAE-00 s³u¿y do mocowania roz³¹cznika RSA-00,

a zespó³ RSAE-1 – roz³¹cznika RSA-1 na elewacji budynku.

W sk³ad zepo³u RSAE-1 wchodz¹ tylko specjalne ko³ki rozporowe

wraz ze œrubami.

.

RSAE-00

RSAE-1

Typ

RSAE-00 RSAE-1

Masa

kg

0,3 0,1

Typ

RSAZ-00 RSAZ-1 RSAZ-00/1

Masa

kg

0,45 0,12 0,1

Zespó³ mocuj¹cy do ³¹czenia w zestawy

RSAZ-00, RSAZ-1, RSAZ-00/1

RSAZ-00

RSAS-1

RSAZ-1

Zespó³ RSAZ-00 s³u¿y do po³¹czenia dwóch roz³¹czników RSA-00 w zestaw.

Zespó³ RSAZ-1 s³u¿y do po³¹czenia dwóch roz³¹czników RSA-1 w zestaw,

w jego sk³ad wchodz¹ specjalne œruby z tulejkami dystansowymi.

Zespó³ RSAZ-00/1 s³u¿y do po³¹czenia w zestaw roz³¹cznika RSA-00

z roz³¹cznikiem RSA-1, w jego sk³ad wchodz¹ specjalne œruby.
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Zespó³ RSAB-00/1 s³u¿y do zamocowania roz³¹cznika RSA-00, a zespó³ RSAB-1/1 do zamocowania

roz³¹cznika RSA-1 na pojedynczych ¿erdziach ¿elbetowych typu ¯N. Przy pomocy zespo³ów RSAB-00/1

oraz RSAB-1/1 mo¿na zamocowaæ roz³¹cznik na ¿erdziach ustawionych pionowo, a tak¿e na ¿erdziach

ustawionych skoœnie w uk³adzie „A”. Zespo³y RSAB-00/2 i RSAB-1/2 s³u¿¹  do zamocowania

odpowiednio roz³¹czników RSA-00 i RSA-1 na ¿erdziach zdwojonych, ustawionych pionowo.

Typ

RSAB-00/1 RSAB-00/2

Masa kg

2,7 4,3

Typ

RSAB-1/1 RSAB-1/2

Masa

0,3 2,5 4,1

Zespó³ mocuj¹cy do ¿erdzi ¿elbetowych ¯N

RSAB-00/1, RSAB-00/2, RSAB-1/1, RSAB-1/2

RSAB-00/2

RSAB-1/2

RSAB-00/1

RSAB-1/1

Obs³uga s³upowego roz³¹cznika bezpiecznikowego

RSA odbywa siê za pomoc¹ dr¹¿ka manewrowego

RSAD lub koncówki RSAK zamocowanej

do uniwersalnego dr¹¿ka izolacyjnego UDI.

Typ

RSAD RSAK

D³ugoœæ mm

2000 250

Masa kg

1,20 0,15

Dr¹¿ek manewrowy

oñcówka manewrowa

RSAD

K RSAK

Akustyczno-optyczny wskaŸnik napiêcia RSAP jest urz¹dzeniem s³u¿¹cym do kontroli

napiêcia w roz³¹cznikach RSA i liniach napowierznych 0,4 kV. Posiada on sworzeñ

œrubowy jak w roz³¹cznikach RSA i stanowi nasadkê do dr¹¿ka RSAD lub poprzez

koñcówkê RSAK do uniwersalnego dr¹¿ka izolacyjnego UDI. WskaŸnik umo¿liwia

dokonywanie w sposób bezpieczny kontroli z poziomu ziemi: napiêæ fazowych, miêdzy-

fazowych, a poœrednio przepalenia wk³adek topikowych na roz³¹cznikach. Posiada on

diody sygnalizacyjne i system sygnalizacji akustycznej, pozwalaj¹ce na rozró¿nianie

nastêpuj¹cych zakresów napiêæ: 0…1,2 V; 1,2…25 V; 25…250 V; 250…440 V. Napiêcie

izolacji wskaŸnika wynosi 500V. Kontrola napiêæ dokonywana jest dwubiegunowo

(2 sondy pomiarowe) poprzez dotkniêcie dwóch punktów pomiarowych umieszczonych

w czêœci odejmowalnej roz³¹cznika. Rozstaw sond jest nastawny, a ka¿da sonda jest

wyposa¿ona w pozycjoner z wygrawerowanym oznaczeniem. Uk³ad sygnalizacji

wskaŸnika zasilany jest z zabudowanego w nim akumulatora. Pojemnoœæ akumulatora

pozwala na godzinn¹ ci¹g³¹ pracê bez do³adowywania. Koniecznoœæ ³adowania jest

sygnalizowana przez diodê sygnalizacyjn¹ umieszczon¹ w obudowie uk³adu elektroni-

cznego. W obudowie umieszczono tak¿e gniazdo ³adowania akumulatora. Za pomoc¹

znajduj¹cych siê na obudowie przycisków mo¿liwe jest przeprowadzenie testu popraw-

noœci dzia³ania wskaŸnika. WskaŸnik RSAP wyposa¿ony jest w zaciski i przewody do

pod³¹czenia woltomierza. Obwód pomiarowy zabezpieczony jest bezpiecznikami oraz

posiada rezystor ograniczaj¹cy pr¹d zwarcia. Koñcówki przewodów do przy³¹czenia

woltomierza s¹ wykonane jako izolowane, chroni¹ce przed przypadkowym dotkniêciem

Akustyczno-optyczny wskaŸnik napiêcia RSAP

WskaŸnik dostarczany jest fabrycznie z:

–przewodami do pomiaru napiêcia woltomierzem,

–przewodem do testowania pracy próbnika,

–prostownikiem do ³adowania akumulatora,

koñcówki pod napiêciem.

–instrukcj¹ obs³ugi,

–futera³em ochronnym.

RSAP
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