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Badania
W celu weryfikacji konstrukcji 
odstêpnika poddano go badaniom 
w oparciu o wymagania normy 
EN 61584 i specyfikacje PSE 
Operator S.A. 

Zastosowanie
Do utrzymania odstêpów miêdzy 
trzema przewodami w wi¹zce 
oraz do zapewnienia t³umienia 
drgañ przewodów.

Budowa
Korpus, szczêki - stop aluminium 
Element t³umi¹cy - elastomer
Elementy z³¹czne - stal cynkowana 
ogniowo wg PN-EN 1461

Odstêpniki produkcji PLP, 
w iloœci milionów egzemplarzy, 
s¹ stosowane w liniach 
elektroenergetycznych na prawie 
wszystkich kontynentach œwiata: 
w Azji, Europie, Afryce, Ameryce 
Pó³nocnej i Po³udniowej 
oraz Australii. 

W oparciu o bogate doœwiadczenia 
grupy PLP w projektowaniu 
odstêpników BELOS-PLP 
opracowa³ ostatnio nowoczesn¹ 
konstrukcjê 

,
dedykowanego dla polskiej 
elektroenergetyki.

odstêpnika t³umi¹cego 
do wi¹zki trójprzewodowej 
z rozstawem przewodów 400 mm

Referencje
Preformed Line Products 
od ponad 40 lat specjalizuje siê 
w projektowaniu i produkcji 
odstêpników t³umi¹cych 
do linii elektroenergetycznych 
najwy¿szych napiêæ HV, EHV 
i UHV. Przez wiele lat konstrukcja 
odstêpników by³a doskonalona 
i dostosowywana do potrzeb 
systemów elektroenergetycznych 
na ca³ym œwiecie, w ró¿nych, 
w tym skrajnych warunkach 
klimatycznych (od klimatu 
tropikalnego po klimat arktyczny).

PLP oferuje tak¿e odstêpniki
do przewodów HTLS 
(tzw. przewodów niskozwisowych), 
które mog¹ pracowaæ w ruchu 
ci¹g³ym do temperatury 250°C, 
bez wczeœniejszego nadmiernego 
zu¿ycia. 

Oferta
W ofercie PLP znajduj¹ siê 
odstêpniki dla wi¹zek dwu, trzy, 
cztero i szeœcio przewodowych, 
które s¹ wykorzystywane w liniach 
o napiêciu znamionowym 220 kV
i wy¿szym.

Wszystkie odstêpniki w grupie PLP 
s¹ konstruowane tak, aby:

Wymagania

utrzymywa³y odstêp pomiêdzy 
przewodami sk³adowymi wi¹zki, 
w ka¿dych warunkach pracy 
(z wyj¹tkiem stanów zwarcia linii) 
zapobiega³y przed fizycznym 
stykiem przewodów sk³adowych 
wi¹zki w podprzêœle - pomiêdzy 
odstêpnikami (z wyj¹tkiem 
stanów zwarciowych),
wytrzymywa³y mechaniczne 
obci¹¿enie wystêpuj¹ce 
podczas monta¿u i d³ugoletniej 
eksploatacji bez zniszczenia 
elementów sk³adowych 
lub trwa³ych odkszta³ceñ,
nie powodowa³y uszkodzenia 
przewodów, 
nie powodowa³y wy³adowañ 
ulotowych i zak³óceñ 
radioelektrycznych,
instalacja by³a bezpieczna 
i ³atwa,
poszczególne czêœci 
nie luzowa³y siê podczas 
d³ugoletniej eksploatacji,
nadawa³y siê do demonta¿u 
i ponownego zamontowania 
bez uszkodzenia przewodów 
wi¹zki, 
pe³ni³y swoj¹ funkcjê w ca³ym 
zakresie dopuszczalnej temp., 
nie powodowa³y s³yszalnego 
ha³asu,
nie dochodzi³o do przep³ywu 
pr¹dów wyrównawczych 
pomiêdzy przewodami 
sk³adowymi wi¹zki.
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