Norsk kvalitet og innovasjon

Norskproduserte kvalitetsprodukter tilpasset nordiske forhold

BRYTERSTYRING

Juni 2022

BRYTERSTYRING
Side 2 av 4

BRYTERSTYRING
BRUKSOMRÅDE
EL-tjeneste har levert bryterstyringer siden 1984.
Motorbetjeningene er tilpasset de aller fleste skillebrytere og lastskillebrytere på markedet.
Anleggene er levert til Everk i mange forskjellige land og klimasoner rundt i verden.
Vi har derfor lang erfaring med varme, kalde og korrosjonsutsatte bruksområder.
Vi leverer også anlegg spesialtilpasset jernbane.
Leveres til matespenninger; 230VAC og 110VDC/110VAC.
Bryterstyringer for 230VAC drift leveres for batteridrift 12 eller 24VDC.

BESTYKNING
Bryterstyringene leveres normalt komplett og klart til bruk med rørfester for tilkobling til betjeningsrør fra
bryter.
Motorbetjeningene leveres i aluminiumskap.
Skapene finnes i flere forskjellige størrelser.
Materiale: sjøvannsbestandig aluminium.
Skapene leveres med isolasjon, ventilasjon, varme og drenering.
Skapene leveres enten med stolpefeste eller veggfester
Kommunikasjon kan være via radio, signalkabler eller mobilnett.
Vi leverer standardanlegg som er klargjort for fjernstyring og lokal kontroll (vi leverer normalt ikke
fjernstyringen)
Anleggene er ferdig koblet og klare for tilkobling av styringskommandoer og muligheter for overvåking av
flere funksjoner.
BRUKSANVISNING OG DATABLAD.
På våre hjemmesider, www.el-tjeneste.no, finnes flere opplysninger.
Ved å skanne QR-koden på produktet, vil du komme til produktinformasjon på vår hjemmeside.
MONTASJE I KORROSIVT MILJØ
Ved bruk i korrosive miljø, så må man ta spesielle forholdsregler.
Fett kan da brukes for å hindre at fukt legger seg mellom materialer i koblingspunkter.
Se eget skriv om dette på vår hjemmeside.
ALUMINIUM I EL-FORSYNINGEN
EL-tjeneste as har levert aluminiumsprodukter til den norske energiforsyning siden 1996.
Driftserfaringene er meget gode.
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El-nr

Navn

Beskrivelse

Enh

2836394

Bryterst BL24-230-B-AL592

Bryterstyring med moment, batteri og lader.
250mm slaglengde. 121mm bred kundeplate.
Aluminiumsskap 500x920x250mm.

STK

2836393

Bryterst BL24-230-B-AL6093

Bryterstyring med moment, batteri og lader.
250mm slaglengde. 175mm bred kundeplate.
Aluminiumsskap 600x920x300mm.

STK

2836398

Bryterst BL24-230-FSB-AL6093Bryterstyring med moment, batterifeste for 2x38Ah og
lader.
250mm slaglengde. 175mm bred kundeplate.
Aluminiumsskap 600x920x300mm.

STK

2836396

Bryterst
BL24-230-J-IN-S-AL392

Bryterstyring for jernbane med strømforsyning.
Innkobling ned.
Aluminiumsskap 370x920x250mm.

STK

2836397

Bryterst
BL24-230-J-IO-S-AL392

Bryterstyring for jernbane med strømforsyning.
Innkobling opp.
Aluminiumsskap 370x920x250mm.

STK

2836392

Bryterst BL24-230-UB-AL592 Bryterstyring med moment, uten batteri og lader.
Slaveskap som mates fra en nærliggende Bryterstyring.
250mm slaglengde. 121 mm bred kundeplate.
Aluminiumsskap 500x920x250mm.

STK

2836395

Bryterst
BLU24-110-230-S-IO-AL392

Bryterstyring med strømforsyning 110V-230VAC-DC.
250mm slaglengde. Uten kundeplate.
Aluminiumsskap 370x920x250mm.

STK

2836497

HEB stolpefeste - AL-HEB.

For feste av Bryterstyring AL-skap mot HEB-mast.
Justerbar for forskjellig stolpestørrelse.

STK

2836402

Veggfeste AL-VF

Veggfeste som passer bryterstyringsskap. Leveres
komplett med festematriell til skap.

STK

2836403

Vender VSD

Vender til bryterstyring
Vender for å snu innkoblingsretning til bryter.

STK

Bilde
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