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Specificaties: 
 
Waarom HAPAM B.V. scheiders toepassen? 
 

• Al meer dan 75 jaar ervaring 
• Duurzaam en betrouwbaar ontwerp 
• Meer dan 120.000 scheiders en aarders in bedrijf in meer dan 100 landen over de gehele wereld 
• Nagenoeg onderhoudsvrij 

 
Algemeen 
De verticale scheider van Hapam B.V. bestaat uit drie polen. Elke pool bestaat uit een frame, één draai-isolator en twee steunisolatoren 
waarop de stroombaan is gemonteerd. 
 
Het frame 
Dit bestaat uit een vierkante buis, waarop de isolatoren en het lagerhuis zijn gemonteerd. Het lagerhuis is geheel gesloten en gevuld met 
vet, zodat een lange levensduur wordt gewaarborgd. Alle stalen delen van de scheider zijn thermisch verzinkt. 
 
Isolatoren 
De scheiders kunnen worden uitgerust met isolatoren volgens IEC, ANSI of DIN specificatie. 
 
De stroombaan 
Deze bestaat uit een aluminium buis met verzilverde koperen contacten aan beide uiteinden. Gedurende het sluiten van de scheider 
maakt de stroombaan een dubbele beweging: eerst gaat hij omlaag totdat een volledige horizontale stand is bereikt en vervolgens 
beweegt de stroombaan over 30° zodat er contactdruk op de beide contacten aan het uiteinde van de scheider ontstaat. 

 
• De hoofdcontacten zijn van het type "reverse-loop" hetgeen ze geschikt maakt voor het voeren van zeer hoge 

kortsluitstromen 
• Alle contactvingers zijn van verzilverd koper en voorzien van roestvrij stalen veren, die voor voldoende contactdruk 

zorgen 
• De hoofdaansluitingen zijn van vlak aluminium gemaakt en kunnen naar wens worden geboord 
• Afhankelijk van de spanning, worden anti-coronaringen aangebracht 
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Aardingsschakelaar 
Hapam B.V. scheiders kunnen worden voorzien van aardingsschakelaars, die links en/of rechts worden aangebouwd. De 
aardingsschakelaar bestaat uit een aluminium buis, die aan beide uiteinden is voorzien van verzilverde koperen contacten. 
 
Aandrijving 
De scheiders en/of aarders kunnen per pool of per drie polen worden aangedreven door middel van een elektrische aandrijving of een 
handaandrijving. In geval van één aandrijving per drie-polige scheider, worden de polen verbonden door middel van instelbare 
koppelstangen. In de aandrijving worden tevens de hulpcontacten ondergebracht voor de standmelding van de scheider. 
 
Beproeving 
De scheiders en aarders zijn ontworpen en beproefd conform de geldende IEC-normen. Hapam B.V. hanteert een 
kwaliteitswaarborgsysteem conform ISO 9001, gecertificeerd door DNV GL (voorheen KEMA). 
Installatie 
De scheiders en aarders worden, voor zover mogelijk, in de fabriek samengebouwd en afgesteld. De constructie is zodanig opgezet dat 
alle scheiders eenvoudig en zonder hulp van speciaal gereedschap kunnen worden samengebouwd en afgesteld. 
Hiervoor levert Hapam B.V. duidelijke montage-instructies en montagetekeningen. 
  
Onderhoud 
De door Hapam B.V. geleverde scheiders en aarders zijn zodanig ontworpen dat nagenoeg geen onderhoud vereist is. Toch adviseren 
wij om regelmatig een algehele visuele inspectie van contacten en draaipunten uit te voeren teneinde een langdurige storingvrije werking 
te kunnen garanderen. 
 
Technische gegevens: 
 
Nominale spanning  245 300 362 420 550 800 
Bliksemstoothoudspanning         
- naar aarde kV 1050 1050 1175 1425 1550 2100 
- tussen geopende contacten kV 1200 

 
1050 
+170 

1175 
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1425 
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1550 
+315 

2100 
+455 

Proefspanning        
- naar aarde kV 460 460 460 520 620 830 
- tussen geopende contacten kV 530 530 530 610 800 1150 
        Schakelstoothoudspanning         
- naar aarde kV - 850 950 1050 1175 1425 
- tussen geopende contacten kV - 700 

+245 
800 

+295 
900 

+345 
900 

+450 
1100 
+650 

Stroomsterkten en kortsluitvastheid  • 2000 A - 100 kA top - 40 kA/3sec. 
• 3150 A - 125 kA top - 50 kA/3sec. 
•      4000 A - 160 kA top - 63 kA/3sec. 

               200 kA top - 80 kA/1sec. 

 
 Afmetingen (mm)             

 
Voltage (kV) 245 300 362 420 550 800 

       
A 2300 2650 3150 3650 4400 
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B 2685 3035 3345 3845 4595 
C 5395 6145 6690 7650 9140 
D 2600 3000 3500 4000 4800 
E 1300 1500 - - - 
F 2645 2995 3790 4640 5040 
G 500 500 - - - 
J 2000 2400 3500 4000 4800 
K 300 300 - - - 
L 100 100 - - - 
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HAPAM B.V. 
Voltaweg 30, 3752 LP Bunschoten-Spakenburg 
Postbus 133, 3750 GC Bunschoten-Spakenburg 
The Netherlands 
 
Tel. +31 (0)33 2983004 
Fax. +31 (0)33 2983204 
 
E-mail: hapam@hapam.nl 
www.hapam.nl 
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