
Pylväserottimet 
keskijänniteverkkoihin

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.



Esikoottu pylväserotin

Esikoottu pylväserotin  
1-pylväsasennukseen on valmis 
kokonaisuus, joka sisältää 
napapakkauksen, orren, kiinni-
tysosat ja ohjauspaketin sekä 
nivelliittimet.

I-pylväs

II-pylväs

Orren kiinnitysosat ovat vahvistettuja, 
joten esikoottu pylväserotin soveltuu 
myös moottoriohjattavaksi.

Orren kiinnitysosat ovat vahvistettuja, 
joten esikoottu pylväserotin soveltuu myös 
moottoriohjattavaksi.

Huom! 
Esikootut kuormaerottimet eivät 
sisällä käsiohjainta.

Esikoottu pylväserotin 2-pylväs- 
asennukseen on valmis kokonaisuus, 
joka sisältää napapakkauksen, 
orren, kiinnitysosat ja ohjauspa-
ketin sekä nivelliittimet.
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Esikoottu pylväserotin

Esikoottu erotin muuntamoille 1-pylväsasennukseen  
on valmis kokonaisuus, joka sisältää napapakkauksen, 
orren, kiinnitysosat ja ohjauspaketin sekä nivelliittimet. 
Napaelementit ja ohjausvipu ovat valmiiksi asemoitu 
pystyasennusta varten.

I-pylväs muuntajaerotin

Orren kiinnitysosat ovat vahvistettuja, 
joten esikoottu pylväserotin soveltuu 
myös moottoriohjattavaksi.

II-pylväs muuntajaerotin
Esikoottu erotin muuntamoille 2-pylväsasennukseen  
on valmis kokonaisuus, joka sisältää napapakkauksen, 
orren, kiinnitysosat ja ohjauspaketin sekä nivelliittimet. 
Napaelementit ja ohjausvipu ovat valmiiksi asemoitu 
pystyasennusta varten.

Orren kiinnitysosat ovat vahvistettuja, 
joten esikoottu pylväserotin soveltuu 
myös moottoriohjattavaksi.



Esikoottu pylväserotin

25 A katkaisupiiska 
Katkaisupiiskan ympärillä oleva 
kupariholkki lisää piiskan käyttöikää. 
Piiska on tarvittaessa helposti vaih-
dettavissa 70 A piiskaan tai katkaisu-
kammioon.

630 A katkaisukammiossa erotus 
tapahtuu kammion sisällä kuivaeris-
teisenä (ei öljyä).

70 A katkaisupiiskalla päästään lähemmäksi 
sähköasemaa ilman, että erotuskammioita 
tarvitaan. Piiska on helppo vaihtaa katkaisu-
kammioksi tarvittaessa.

Työmaadoitusvälineet

Esikokoonpantu pylväserotin

SN Tuote 

5821500  Esikoottu 25 A muuntajaerotin I-pylväsasennukseen

5821501  Esikoottu 25 A muuntajaerotin II-pylväsasennukseen

5821933  Esikoottu 25 A pylväserotin I-pylväsasennukseen

5821936  Esikoottu 25 A pylväserotin II-pylväsasennukseen

5821946  Esikoottu 70 A pylväserotin I-pylväsasennukseen

5821947  Esikoottu 70 A pylväserotin II-pylväsasennukseen

5821948  Esikoottu 630 A kuormaerotin II-pylväsasennukseen
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Napapakkaukset

Napapakkaukset

SN Tuote

5821905 Napapakkaus 25 A piiskaerottimelle

5822003 Napapakkaus 630 A kuormaerottimelle

Napapakkauksen osat

Napapakkauksen osat

SN Tuote

5821955 630 A katkaisukammiosarja

5821962 Kosketinyhdesarja

5821963 Vastakosketinsarja

5821967 25 A katkaisupiiskasarja

5821970 Valuhartsieristin erotinnavalle

Erillisinä toimitettavat 20 A ja 630 A 
napapakkaukset ovat kevytrakenteisia, 
mutta kestäviä ja kiinnittyvät ohjaus-
akseliin jämäkästi. Kallistettu rakenne 
käyttää hyödyksi painovoimaa, jolloin 
kiinni-asennossa erottimen virtatie on 
luotettavampi.

Varaosia napapakkauksiin toimitetaan erillisinä tarvittaessa. 
Paksut Cu+Ni kosketinyhteet takaavat erottimen toiminnan.
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Ohjauspakkaukset

Ohjauspakkauksen lisäosat

Ohjauspakkauksen lisäosat

SN Tuote 

5821951 Ohjaustangon jatko-osa 1m, sis. 1 ohjausputken tuki

5821952 Ohjaustangon jatko-osa 2m, sis. 1 ohjausputken tuki

5821953 Ohjaustangon jatko-osa 3m, sis. 1 ohjausputken tuki

5821972 Suojaeristin ohjaustangolle

Ohjauspakkaus sisältää ohjaustan-
gon ja ohjausakselin. Ohjaustan-
gon alapään tarkka säätömahdolli-
suus parantaa ohjauksen tarkkuutta 
ja lisää erottimen käyttöikää.

Lisäosina ohjauspakkauksiin on 
tilattavissa 1, 2 tai 3 metriset 
jatkotangot. Jatkoputkipakkauksiin 
sisältyy jokaiseen yksi ohjaustan-
gon tuki.

Ohjauspakkaukset

SN Tuote

5821975 Ohjauspakkaus pylväserottimelle

5821950 Käsiohjain pylväsoerottimelle

Jämäkkää käsiohjainta käytetään 
kahdella kädellä ja sen voi lukita kiin-
ni- tai aukiasentoon riippulukolla.

Ohjausputken suojaeristin tilattavissa  
erikseen.
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Asennusosat

Kiinnitysosat

Kiinnitysosat

SN Tuote 

5821919 Orren kiinnitysosat I-pylväsasennukseen

5821920 Orren kiinnitysosat II-pylväsasennukseen

5821921 Vahvistetut orren kiinnitysosat I-pylväsasennukseen

5821923 Vahvistetut orren kiinnitysosat II-pylväsasennukseen

Asennusosat

SN Tuote 

5821979 Asennustarvikepakkaus pylväserottimelle

5821954 Asennustarvikepakkaus pylväserottimelle ilman käsiohjainta

5821958 Kaksoiserottimen liitäntäpakkaus

Asennustarvikepakkaukseen kuuluu 
ohjaustangon suojaeristin ja tuet, 
käsiohjain, napaelementtien kiinni-
tysosat, ohjausakselin ohjausvipu ja 
maadoitusliitin. Kauko-ohjattaville 
erottimille löytyy asennuspakkaus 
ilman käsiohjainta.

Kahden erottimen yhdistäminen 
kaksoiserottimeksi onnistuu yhdyskis-
kolla ja -telineellä.

Kiinnitysosat 1- ja 2-pylväsasennuksiin.
Vahvistetut kiinnitysosat on tarkoitettu käytettäväksi moottoriohjaimen 
kanssa tai muutoin haastavissa olosuhteissa.

7



Maadoitusveitset

Muut tarvikkeet

Maadoitusveitset

SN Tuote

5821913 Maadoitusveitsisarja erottimen kiinteälle puolelle

5821915 Maadoitusveitsisarja erottimen liikkuvalle puolelle

Maadoitusveitset on mahdollista asentaa sekä erottimen kiinteälle että liikkuvalle puolellle. 
Maadoitusveitsiä ohjataan erillisellä käsiohjaimella ja ohjaustangoilla.

Muut tarvikkeet

SN Tuote

5821912 Erotinorsi 100*100*2000 mm

5821925 Nivelliitin sarja

5821927 Kipinävälisarja

5821929 Jatkokiskosarja muuntajaerottimelle

5821934 Ylijännitesuojan kiinnityssarja

5821941 Ohjausakselin tuki

5821943 Ohjausakseli
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