
POWERMAN
HOTHOT 36kV

pro práce pod napětím do 36kV
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s.r.o.
LOPOUR a syn

Vyvinul, vyrábí a dodává:

LOPOUR a syn, s.r.o.
Preslova 17, 602 00 Brno

Česká Republika
Tel./fax: +420 543 244 258

e-mail: info@lopour.cz
http://www.lopour.cz

Mobil: +420 739 512 156

Provozní podmínky

Zkoušky

Souprava POWERMAN Hot 36kV je konstruována a testována pro jmenovité napětí
do 36kV a kmitočet 50Hz. Klimatická třída normál, tj. pro rozsah teplot -25 C až
+55 C. Jedná se o pomůcku venkovního typu bez omezení, tj. použitelné i za deště,
sněžení a mlhy. Výjimku tvoří namrzající srážky a operace vyvětvování nůžkami,
které nelze provádět za deště. Pro práci pod napětím musí být vždy použit izolační díl
I 36kV a při práci s nůžkami izolační strunové táhlo 5B11.

Kompletní elektrické a mechanické typové zkoušky byly provedeny ve státem
akreditovaných zkušebních laboratořích dle národních norem ČSN a
harmonizovaných evropských norem EN (ČSN 35 9700 / PNE 35 9700, ČSN EN

61243-1, ČSN EN 60855, ČSN EN 61235). Kusová zkouška každé soupravy je

prováděna dle těchto norem.
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Souprava POWERMAN Hot 36kV obsahuje ruční prodlužovací tyč, která může být

doplněna ještě ovládací tyčí. Další vybavení tvoří pracovní nástroje a příslušenství.

Ruční tyč se skládá z trubkových dílů. Základem každé sestavy je izolační díl I 36kV.

Ten může být prodloužen dílem nadpatním, středovým nebo vrcholovým.

Kombinací dílů získáme sestavu tyče potřebné délky.

Ovládací tyč slouží k pohodlnější manipulaci s ruční tyčí. Ta může být složena z

jednoho středového dílu vhodné délky a vrcholového dílu. K ruční tyči se připojuje

pomocí objímky s kloubem.

Nástroje se upevňují na vrchol libovolné sestavy ruční tyče zasunutím do upínací

hlavy. Upínací hlavy jsou integrovány (zabudovány) do vrcholu vrcholových dílů T2.5

nebo T2.5HD, do redukce 6 a do teleskopických trubek 4E1-3. Soupravu lze vybavit

nástroji pro nejrůznější práce dle individuálního výběru každého zákazníka.

- ovládání odpojovačů, přepínačů a vypínačů na vedení i v rozvodnách,

- prořez větví stromů v blízkosti vedení,

- odstraňování námrazy z vodičů a jiných částí vedení,

- přizvedávání vodičů na konzolách,

- elektrická měření na vodičích,

- orientační měření výšky vodičů nad terénem attend.

Použití

Souprava POWERMAN Hot 36 kV je určena pro práce pod napětím do 36 kV.

Speciální konstrukce tyče a nástrojů umožňuje provádět:

Rozsah pracovní výšky nástrojů je od 2 do 11 m (maximálně až 12m) nad terénem.

Ovládání odpojovače DRIBO soupravou

POWERMAN pomocí ovládacího

kolíku 2A na izolační kompozitové tyči

Prořez stromů v blízkosti vedení

vysokého napětí 22 kV

Odstraňování námrazy z vedení

vysokého napětí 22 kV

Ojedinělá konstrukce souprav pro údržbu distribučních vedení

má vysokou užitnou hodnotu a proto je chráněna užitným vzorem!

SOUPRAVA PRO ÚDRŽBU DISTRIBUČNÍCH VEDENÍ

DĚLENÁ TYČ



Příklady sestav tyče a osazení pracovními nástroji
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obj. č. název délka [m] hmot. [kg]

4E1 prodlužovací trubka teleskopická 1,15m 1,15 0,4

4E3 prodlužovací trubka teleskopická 2,5m 2,5 0,7

T 2.5 vrcholový díl 2,5 1,0

T 2.5HD vrcholový díl zesílený (pro otloukání) 2,5 1,4

C 1.5 nadpatní díl 1,5 1,0

C 2.0 2,0 1,0

C 2.5 2,5 1,2

B 2.5 nadpatní díl 2,5 1,5

I 36kV izolační díl 36 kV 2,5 2,0

středové díly

obj. č.

2A ovládací kolík pro odpojovače

2B adaptér M12/30mm

2D adaptér univerzální hlavice (např. na ampérmetr)

2E adaptér na ø26 /121 mm se závitem (na zkoušečku ESPA)

3 objímka s kloubem

4A hák univerzální

4B1 hák námrazový dlouhý

4B2 hák námrazový krátký

4B3 hák námrazový krátký rovný

4C hák na přizvedávání vodičů
4D1 seřezávač námrazy s tažným lankem 15m

4E1 prodlužovací trubka teleskopická 1,15m

4E2 otloukací trubka teleskopická 1,15m

5A1 pilka ocaska 390mm Hayauchi, 2x břit

5A11 pilka ocaska 390mm Hayauchi, 2x břit, integrovaný hák

5A2 pilka ocaska 360mm Bahco **

5B1 nůžky Bahco na větve do ø40mm

5B11 izolační strunové táhlo 9m k ovládání nůžek

5B12 přídavný pilový list 360mm k nůžkám

6 redukce na nástroj ø30/48/300mm

7A dýnko patní

7B bodec s okem

7C dýnko vrcholové

8A doplňky: - zvedací lano

8B - řemínek textilní 4 ks

8C - upínák gumový 2 ks

8D - rezervní dvojitý pérový kolík 1x nástroj, 1x TD

9A1 obal malý ø100 na izolační díl

9A2 obal střední ø150 na 4 trubkové díly

9A3 obal velký ø160 na 5 trubkových dílů, de luxe se zipem

9A4 tubus ø160/3150mm na 5 trubkových dílů (včetně kování)

9B1 pytel na nástroje do 7 kusů

název

Manipulační tyč (trubkové díly)

Pracovní nástroje a příslušenství


