Znacznik przewodów | BFD

Kula ostrzegawcza | SM

Znacznik przewodów służy poprawie widoczności przewodów.

Kule instalowane są na przewodzie odgromowym przy pomocy
połączenia śrubowego lub oplotu.

· Wykonany z trwałego materiału PVC, odpornego na
promieniowanie UV
· Dostępny w wielu kolorach
· Lekki i łatwy w instalacji (bez użycia narzędzi)
· Dobre dopasowanie zapewnia, że znacznik nie ulegnie przesunięciu
· Duża żywotność bez utraty własności materiałowych
· Minimalny opór aerodynamiczny

· Kule standardowego rozmiaru mają średnicę 600mm
· W wersji jedno oraz dwukolorowej, dostępne kolory: biały,
pomarańczowy i czerwony
· Wyposażone w otwory zapobiegające akumulacji wody

Odstraszacz ptaków | BFLL-Yellow

Znacznik przewodów typu SWAN | BFD 2125/LD2B

Odstraszacz grzebieniowy | NK 20551

Odstraszacze ptaków mają na celu zwiększenie widoczności linii
dla ptactwa. Przynosi to obustronną korzyść ochraniając ptactwo
i linię.

Znacznik Przewodu typu "Swan" znacznie poprawia widoczność
przewodów.

Odstraszacz grzebieniowy uniemożliwia ptactwu siadanie
i gnieżdżenie się na słupach linii.

· Wykonany z trwałego materiału PVC, odpornego na
promieniowanie UV
· Dostępny w kolorze żółtym oraz szarym
· Lekki i łatwy w instalacji (bez użycia narzędzi)
· Dobre dopasowanie zapewnia, że znacznik nie ulegnie przesunięciu
· Duża żywotność bez utraty własności materiałowych
· Mały opór aerodynamiczny

· Trwały i lekki
· Łatwy w instalacji
· Wykonany z materiału izolacyjnego, który nie powoduje
zmniejszania zakładanej międzyfazowej przerwy izolacyjnej

Odpowiednio wykonany uchwyt zapewnia, że odstraszacz nie
przemieści się nawet pod wpływem silnych drgań.
· Zwiększa widoczność przewodów dla ptactwa
· Ekonomiczny
· Łatwy w instalacji
· Wydłużona żywotność przez zastosowanie materiałów
odpornych na korozję oraz promieniowanie UV
· Wytworzone z wytrzymałego materiału PVC

Osłona izolatorowa | RPC-0810 + RPC-0860
Osłona izolatorowa stosowana jest by uchronić ptactwo przed
przypadkowym zetknięciem się z przewodami co skutkuje
śmiercią ptaka, przerwą w dostawie prądu oraz nierzadko
uszkodzeniem linii.
· Produkt wytworzony z lekkiego polietylenu
· Odporny na promieniowanie UV
· Duża odporność na powolną propagację pęknięć
· Łatwa i szybka instalacja
· Odporność dielektryczna równa 35kV
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The RAPTOR PROTECTOR™ Platform | RPP33
Platforma ma na celu stanowić dla ptactwa alternatywne miejsce
do gnieżdżenia się, co pozwala uniknąć niebezpieczeństwa
wywołania zwarcia oraz skutków oddziaływania ptaków na
elementy sieci.
· Wytrzymała i lekka konstrukcja
· Chroni zwierzęta i strukturę sieci
· Minimalizuje niebezpieczeństwo korozji konstrukcji słupowych
· Redukuje zanieczyszczenia izolatorów
· Uniwersalny montaż
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