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DR-6(+)E
UITBREIDBARE RING MAIN UNIT
SF6 geïsoleerde uitbreidbare Ring Main Unit

HET UITBREIDINGSCONCEPT:
De uitbreidbaarheid van het DR-6 schakelbord wordt gewaarborgd door 
connectoren die direct aan het railstelsel aangesloten zijn. Het schakelbord 
kan met een uitbreidingsfunctie uitgebreid worden waardoor het zeer modulair 
is. De combinatie van cellen is oneindig. De zijdelingse extensie voor 
DR-6 (connectoren/koppeling) is gepatenteerd.

Voor een uitbreiding zijn er geen bijzondere werktuigen, noch speciale 
voorwaarden op de site vereist.

De doorvoer van de uitbreiding is rechtstreeks op een roestvrij plaat gegoten , 
die op haar beurt aan de zijwand van de cel is gelast. Hierdoor wordt elk risico 
van lekkage door mechanische assemblage uitgesloten.
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DRAWING MODEL PARAMETERS
PERIMETERSURFACESMT_THICKNESSWEIGHTDEBA_CINEYDEBARNDMEVOCOSGCLASERPUNCHBENDINGSPRESS_IN_BOLTSTUDWELDINGTREATMENTREVISIONAPPROVED_BYMATERIALFR_DESCREN_DESCRNL_DESCRMODELED_BY

-79927974.21552452592.0041.0002784108.007FALSEFALSEFALSEFALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSEFALSE--1------

BILL OF MATERIALS
PERIMETERSURFACESMT_THICKNESSWEIGHTDEBA_CINEYDEBARNDMEVOCOSGCLASERPUNCHBENDINGSPRESS_IN_BOLTSTUDWELDINGTREATMENTREVISIONAPPROVED_BYMATERIALFR_DESCREN_DESCRNL_DESCRMODELED_BYQTYNAMEITEM

-4059129.4204096403.6591.00031.616FALSEFALSEFALSEFALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSEFALSE--1--Armoire pour  K  17.5/24 kVHousing for K  17.5/24 kVOnderstel voor K 17.5/24 kV-1ASS-ONDERSTELD1

-311817.731321139.6491.0002.495FALSEFALSEFALSEFALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSEFALSE--1--Ass. en dessous  LS-cadre DR-6 D 650Ass.underplate  LS-frame DR-6 D 650Sam. onderplaat  LS-kader DR-6 D 650-1ASS_ONDERPLAAT2

-34476.092427480.9391.0003.340FALSEFALSEFALSEFALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSEFALSE--1--Panneau frontal imprimé DR-6 K 2EPrinted Frontpanel DR-6 K 2EBed. frontp. DR-6 K 2E-1FB-D5003

0.0000.0001.0000.000FALSEFALSEFALSEFALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSEFALSE--1------1GVO1007444

571.5955500.3864.0000.026FALSEFALSEFALSEFALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSEFALSE--1------1PC005650-D500-BODY5

990.47317823.0792.0000.279FALSEFALSEFALSEFALSETRUEFALSEFALSETRUEFALSEFALSE--3-St02z275NASupport indicateur tension DR-6 VOISSupport voltage indicator DR-6 VOISHouder spanningsaanduider DR-6 VOIS RFD1VDS-STEUN-D5006

1171.43711358.3163.0000.267FALSEFALSEFALSEFALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSEFALSE--1------1DEURPAT-D5007

1206.23539470.2444.0000.189FALSEFALSEFALSEFALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSEFALSE--1------1PC0057728

1397.34543390.2592.0000.679FALSEFALSEFALSEFALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSEFALSE--1------2STEUN-RP600D5009

2186.238237106.2282.0003.723FALSEFALSEFALSEFALSETRUEFALSEFALSETRUEFALSEFALSE--1-St02z275NATôle de toit cadre DR-6 2K 2ERoof plate frame FR-6 2K 2EDakplaat Kader DR-6 2K 2EJL1RM002031-50010

2686.901255714.5272.0004.015FALSEFALSEFALSEFALSETRUEFALSEFALSETRUEFALSEFALSE--5-St02z275NALatéralp cad REC MECH DR-6K E'bel ouvSideplat fra REC MECH DR-6K E'bel opeZijplaat kad REC MECH DR-6K E'bel opeJL1ZIJKADER-D-LINKS11

2849.847276108.9002.0004.335FALSEFALSEFALSEFALSETRUEFALSEFALSETRUEFALSEFALSE--5-St02z275NALatéralp cad REC MECH DR-6K E'bel ouvSideplat fra REC MECH DR-6K E'bel opeZijplaat kad REC MECH DR-6K E'bel opeJL1ZIJKADER-D12
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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 specifi caties 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 Landegem
Belgium
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DR-6(+)E - Uitbreidbare RMU van het type DR-6
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DR-6(+)E D met uitbreiding. Doorsnede van de uitbreidingsconnector.

174 mm
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De uitbreidingsconnectoren beantwoorden aan de strengste technische normen. Het concept van de connector met een 
kopergeleider beperkt de stijging van de temperatuur. De connector is zodanig ontwikkelt dat kleine variaties tussen de uit 
te breiden cellen door middel van de tulpvorm-connectie gecompenseerd worden. Zowel voor silicone connector als voor 
de dop, is een hoog isolatieniveau verzekerd. De dopen zijn perfect dielektrisch geïsoleerd met een semigeleidende laag 
voor de externe aarding.

De uitbreiding is verkrijgbaar op het gamma DR-6 met een toegekende spanning van 24 kV en een stroom van 630 A. Het 
uitbreidbare bord is verkrijgbaar met 1 tot 4 functies. De functionele eenheden kunnen aan beide zijden van de cellen tussen 
elkaar gekoppeld worden, zonder dat er gas aan te pas komt. Een uitbreidingsfunctie kan vlug toegevoegd worden.

Er is slechts 200 mm extra ruimte nodig in de breedte, om de uitbreidingsfunctie te kunnen toevoegen.

“Een modulair 
concept voor alle 
middenspanning 
functies ...”


