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Overtrykk i bryterkammeret
1.5 bar trykk SF6(1.3 bar for -25°C versjonen)

Oppgraderte tetninger
Purple, 70 shore, EPDM, -56°C min

Rustfrie skiver
For å beskytte epoxyen i gjennomføringene mot 
skader som følge av lave temperaturer

IP65 bryterkabinett

Anti kondenssystem

SF6 tetthetsovervåking
for å unngå lekkasje

Spesial kuppel
POLYAMIDE12
For å tåle påkjenningene ved lave temperaturer

Gjennomførte tilpasninger

Etter ønske fra kunder er det utviklet en ny versjon av  
Auguste for å kunne operere i temperaturer ned til -50 °C.

Det har blitt utført Mechano-klimatiske tester i et  
fransk laboratorium, i juni 2012 og i november 2013.

Flere land har allerede tatt i bruk den nye versjonen av  
Auguste lastskillebryter -50 °C, blant annet Russland, Norge, 
Kasakhstan og Estland. (Nominell spenning på maks 24 kV).  

Dette gir en mulighet til å vise produktets evne til å  
fungere under tøffe forhold.

• Pålitelighet: Ensto kan sikre et pålitelig elektrisk  
distribusjonsnett, selv under ekstreme klimatiske 
forhold, takket være de frostsikre egenskapene til 
Auguste lastskillebryter -50 °C.  

• Sikkerhet: Alt er satt i sammen med tanke på  
sikkerhet for mannskapet som skal betjene bryteren. 
 

• Tilpasningsdyktig: Vi tilpasser tilbud for å tilfredsstille 
kundens behov og deres strengeste krav.
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Lengre  
stålkabinett


