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THE SPECIALIST IN MEDIUM VOLTAGE SWITCHGEAR

AF-6+

Compacte Ring Main Unit
AF-6+: ons meest compacte onderstation voor extern gebruik.
Veilig en gemakkelijk te gebruiken.

UNIVERSELE TOEPASSING:
Volledig conform aan de IEC normen

VEILIGHEID VOOROP
• Geïntegreerde arc-killer in de aankomsten en vertrekken
• Kortsluitverklikkers in de aankomsten
• Compacte lastscheidingsschakelaar met  3 standen
• Volledig geaard en aanraakveilig

ROBUUST
• Kabelkelder uit beton
• Vooraf gemonteerde en in fabriek geteste  

middenspanningskabels

FUNCTIONEEL
• Schakelingen op de bovenkant van de uitrusting
• Makkelijk onderhoud
• Manuele of afstandsbediening
• Eenvoudig synoptisch schema
• Connectoren voor diëlektrische kabeltest

COMPACT
• Monobloc concept, SF6 gas isolatie
• Compacte lastscheidingsschakelaar met 3 standen
• Afmetingen: 1100 x 600 x 1900 mm (breedte x diepte x hoogte)
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SGC - SwitchGear Company nv.
Middensspanningsborden, built to last.
Met een geschiedenis van ruim 35 jaar, levert SGC - SwitchGear Company nv betrouwbare 
producten voor elektrische distributietoepassingen. Innovatie en zorg voor het milieu 
zijn de drijvende kracht achter SGC - SwitchGear Company nv. De ontwikkelingen van 
totaaloplossingen bestaan uit een minimaal aantal componenten, die allemaal een 
uitzonderlijke levensduur bezitten. SGC - SwitchGear Company nv staat dan ook voor 
veiligheid en duurzaamheid. Uw vereiste specificaties en deadlines zijn onze hoofdzorg. Een 
speciale productie-eenheid en sterk geautomatiseerde productielijnen zijn sleutelfactoren 
in onze “state-of-the-art” componenten en systemen. Het laat ons toe om borden van 
het type DF-2, DR-6/DT-6, DF-3, DI-2, SI-2 en DW-2 te ontwikkelen volgens de hoogste 
kwaliteitsstandaarden. Als het aankomt op levertijden, prijzen en producten, komt SGC - 
SwitchGear Company nv de beloftes na.

SGC nv
Moorstraat 24 - 9850 Nevele
Belgium
+32 (0)9 321 91 12
Internet: www.switchgearcompany.eu
E-mail: info@switchgearcompany.eu

AF-6+ Technische specificaties
3 K / 2 KT Eenheid

Specificaties

Lastscheidingsschakelaar
smeltveiligheidcombinatie

Lastscheidings- 
schakelaar

Nominale spanning kV 12 / 17,5 12 / 17,5

Nominale frequentie Hz 50 / 60 50 / 60

Nominale stroom (Ir) A 40 630

Nominale korteduurstroom (Ik) kA 25 20

Nominale piekwaarde van de stroom (Ima) kA 63 50

Industriële frequentie houdspanning (Ud):

Naar aarde en tussen fasen kV 38 38

Isolatieafstand kV 45 45

Bliksemstoot houdspanning (Up):

Naar aarde en tussen fasen kV 95 95

Over de isolatieafstand kV 110 110

1300
kg

Gelieve ons te raadplegen voor andere configuraties.

grond-
niveau

1000 mm

1100 mm

600 mm

900 mm

Ø 150 mm
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SGC staat voor:

•  Optimale veiligheid voor de operator

•  Gebruiksvriendelijkheid

• IEC goedgekeurde, duurzame producten 

“built to last”

•  Moderne en ergonomische technologie

• Milieuvriendelijk productieproces

•  Op maat gebouwd, uw logo op de 

schakelborden mogelijk


