
Eurolaite Oy on vuonna 1988 perustettu sähkötekniikan tuot-
teiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut 
asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena on hyvä asiakaspalvelu, 
täsmälliset toimitukset ja korkeatasoinen tekninen tuki. Vahvuuksi-
amme on ammattitaitoinen henkilökunta ja heidän pitkä kokemus 
alalta. Edustamme alamme johtavia toimittajia, joiden tuotteet ja 
palvelut tarjoavat asiakkaillemme laadukkaita ja kilpailukykykyi-

siä kokonaisratkaisuja. Tuotteemme käsittävät mm. tuotteet sähkö-
asemille, sähkön laadun hallintaan, sähköverkon suojaukseen ja 
jakeluverkon rakentamiseen.

Olemme osa ruotsalaista pörssinoteerattua Addtech konsernia 
ja sen Energy Supply yksikköä. Voimme yhdessä sisaryritystemme 
kanssa tarjota kattavan tuote- ja palveluverkoston pohjoismaiden 
alueella.

Ilmaeristeiset ylijännitesuojat
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• Modulaarisen rakenteen ansiosta ylijännitesuo-
jan pinnassa ei ole saumoja, jotka olisivat herk-
kiä likaantumisen aiheuttamille esipurkauksille.

• Modulaarisen rakenteen komponenttien välinen 
pysyvä paine estää ilmakuplat, jotka voisivat 
aiheuttaa sisäisiä osittaispurkauksia.

• Modulaarisen rakenteen komponenttien välisen 
pysyvän paineen ansiosta suojuksen rajapinto-
jen läpilyöntijännite on erittäin korkea.

• Modulaarinen rakenne mahdollistaa ylijänni-
tesuojien ylilyönti- ja ryömintävälietäisyyksien 
muuttamisen.

• Modulaarisen rakenteen sähköisesti ja mekaa-
nisesti optimoidut paineet hidastavat polymee-
rin joustavuuden heikkenemistä ja pidentävät 
ylijännitesuojien käyttöikää.

Yleisesittely
Polymeeristä (HTV-silikonikumista) valmistetun ylijännitesuojan 
modulaarinen rakenne tuo monia hyötyjä:

Tuotteet

 SN Selite Ur Uc

 5820800  Ylijännitesuoja 20 kV SBK-II 24/10.1   24 kV 20 kV 

 5821994 Ylijännitesuoja 20 kV SBK-II 24/10.2 24 kV 20 kV 

 5821993 Ylijännitesuoja 20 kV SBK-II 15/10.2 15 kV 12 kV 



3

Kiinnitystavat
Luokan 1 ja 2 kiinnitystavat:
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Luokan 1 ylijännitesuojat
Yleiset tekniset tiedot:

Käyttöalue
Muuntajien, kytkinlaitteiden ja siirtolinjojen suojaami-
nen ukkosen ja kytkentöjen aiheuttamilta ylijännitteiltä.

Metallioksidiylijännitesuojan valitseminen
Ylijännitesuojan nimellisjännite ja jatkuvan käytön ai-
kainen jännite valitaan verkkojen tähtipisteen maadoi-
tustavan mukaan. Valintaohjeet: katso standardit DIN 
VDE 0647 (osa 5) ja IEC 60099-5.

Rakenne
HTV-silikonisuojus: punaruskea RAL 3013
kiinnitysosat: liittimet, mutterit ja ruuvit, ruostumatonta 
terästä

Lisävarusteet
Useita kiinnikkeitä esitteen mukaan, 
erotin

Käyttöolosuhteet
• ympäristön lämpötila: -40 ºC – +55 ºC
• nimellistaajuus: 16–62 Hz

Tekniset parametrit
• nimellisjännite Ur: 3–51 kV
• nimellispurkausvirta: 10 kA
• suurvirtasysäys (4/10): 100 kA
• pitkäkestoinen virtasysäys: 250 A / 2000 µs
• linjan purkausluokka: 1
• nimellisoikosulkuvirta: 20 kA
• standardin IEC 60099-4 
   mukainen ominaisenergiankesto: 2,8 kJ / kVUr

Mekaaniset tiedot
• vääntölujuus (staattinen): 78 Nm
• suurin sallittu hyötykuorma: 230 Nm (MPSL)
• vetokuormitus: 1400 N
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Luokan 1 ylijännitesuojat
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Luokan 2 ylijännitesuojat
Yleiset tekniset tiedot:

Käyttöalue
Muuntajien, kytkinlaitteiden ja siirtolinjojen suojaami-
nen ukkosen ja kytkentöjen aiheuttamilta ylijännitteiltä.

Metallioksidiylijännitesuojan valitseminen
Ylijännitesuojan nimellisjännite ja jatkuvan käytön ai-
kainen jännite valitaan verkkojen tähtipisteen maadoi-
tustavan mukaan. Valintaohjeet: katso standardit DIN 
VDE 0647 (osa 5) ja IEC 60099-5.

Rakenne
• HTV-silikonisuojus: punaruskea RAL 3013
• kiinnitysosat: liittimet, mutterit ja ruuvit

Lisävarusteet
Useita kiinnikkeitä esitteen mukaan, erotin, 
sykäyslaskuri

Käyttöolosuhteet
ympäristön lämpötila: -40 ºC – +55 ºC
nimellistaajuus: 16–62 Hz

Tekniset parametrit
• nimellisjännite Ur: 3–60 kV
• nimellispurkausvirta: 10 kA
• suurvirtasysäys (4/10): 100 kA
• pitkäkestoinen virtasysäys: 500 A /2000 µs
• linjan purkausluokka: 2
• nimellisoikosulkuvirta: 20 kA
• standardin IEC 60099-4 version 2.2 
   mukainen ominaisenergiankesto: 4,5 kJ / kVUr

Mekaaniset tiedot
• vääntölujuus (staattinen): 78 Nm
• lyhytaikainen kuormitus: 230 Nm
• vetokuormitus: 1400 N
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Luokan 2 ylijännitesuojat



Yhteystiedot
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