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АРМАТУРА
ДЛЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
«СІКАМ Україна»

SICAME Group - це інтернаціональна група компаній,
що має виробничі підрозділи у 24 країнах світу.

Sicame - це
міжнародна
промислова
група, що
спеціалізується
на продуктах та
послугах для
розподілу електричної енергії

Вступ
Група SICAME складається з 52 компаній розташованих на 5 континентах і постачає продукти, які використовуються для побудови та реконструкції електричних мереж у всьому світі.
Штаб-квартира компанії знаходиться у містечку
Помпадур (Франція)
«СІКАМ Україна» займається впровадженням в
українські енергосистеми передових технологій
монтажу та нових видів арматури для електричних мереж. Основними типами виробів, що постачаються до України є:
• Повний комплект арматури для повітряних
розподільчих ізольованих та захищених електричних ліній 0,4- 35 кВ.

• Кабельні муфти для підземних розподільчих
ліній
• Роз’эднувачі та реклоузери для використання
в повітряних розподільчих лініях
• Арматура для жорсткої ошиновки підстанцій
Ми також надаємо технічну інформацію та рекомендації по використанню інших видів продукції
виробництва SICAME Group.
В даному каталозі представлені здебільшого рішення SICAME Australia - підрозділу групи, що
має великий досвід з постачання арматури для
будівництіва сонячних елетростанцій.

СІКАМ Австралія має репутацію надійного та інноваційного постачальника ізольованих проколюючих
затискачів для підключення відповідного електрообладнання. Наші продукти широко використовуються
в електротехнічних компаніях по всій Австралії завдяки якості та функціональності рішень, які ми пропонуємо. Також компанія акредитована за стандартами ISO 14001 і 9001 стосовно дбайливаого відношення до навколишнього середовища та стандартів управління якістю. Враховуючи широкі можливості
застосування наших продуктів для оптимізації мереж сонячних електростанцій, цей каталог представляє
рішення, які ми пропонуємо для цього ринку.
Як міжнародна компанія, ми маємо унікальний набір продуктів, які дозволяють ефективно комбінувати
рішення та успішно адаптувати їх для локальних електромереж.
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Арматура для монтажу шин постійного струму

Ізольований шлейф
з проколюючим конектором
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SICAME solar

Ізольований шлейф з проколюючим конектором використовують для під’єднання блоків сонячних паналей до головної
шини постійного струму. Швидко монтується, включає запобіжники

2

Шини постійного струму використовують
для єфективного пікдлючення масивів
сонячних панелей до інверторів. Можуть
встановлюватись безпосередньо на металоконструкціях сонячних панелей.

Ізоляційні бокси постійного струму використовують для комутації шин постійного струму, захисту від перенапруги та
організації місця з’єднання повітряних та
кабельних ліній.
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Арматура для прокладання шиних проводів
При звичайній компоновці сонячної електростанції кожен блок панелей підключається до розподільчого
ящика паралельно. Для цього необхідно прокласти та під’єднати велику кількість відрізків проводів під
час будівництва.
При використанні шин постійного струму блоки панелей приєднуються до звичайного шинного проводу, прокладенного повздовж ряду панелей. Така компоновка дозволяє досягти економії до 10% матеріальних витрат
та 15% трудовитрат, що може потенційно зберегти інвестору мільйони при великомаштабних проектах.
Шини постійного струму монтуються безпосередньо на металоконструкціях сонячних панелей, що дозволяє використовувати більш швідкі та економні технології монтажу.
• Шина постійного струму – алюмінієвий провід у подвійній ізоляції (EN 50618:2014);
• Кріплення за допомогою підтримуючих затискачів (PSR) або на гаку (PS);
• Діапазон перерізів 50-300 мм2 ;
• Дозволяє прокладання до 4-х паралельних шин постійного струму (+ & -) по кожному ряду панелей;
• Скорочує час монтажу та капітальні витрати проекту;
• Підвищує пропускну здатність шини постійного струму шляхом зменшення понижуючих коефіцієнтів
(порівняно з кабельними каналами та підземним прокладанням).
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Затискач PS 22-27 для проводів
Ø 22-27 мм

Затискач PSR-8-22 для проводів
Ø 8-22 мм

2.

1.
3.

77

Провід постійного струму (EN 50618:2014)
1. Токоведуча жила
Алюміній, клас 2, відповідає EN 60228 та
МEК 60228.
2. Ізоляція
«Зшитий» поліетилен (XLPE)
3. Зовнішня оболочка
Гнучкий, ультрафіолетостійкий ПВХ, чорного кольору.

Ізольований шлейф с проколюючим конектором

SICAME solar

Ізольований шлейф з проколюючим коннектором для шин постійного струму виробництва SICAME
використовує нашу технологію ізольованих проколюючих затискачів (ІПЗ) для приєднання до шинного
проводу в подвійній ізоляції. ІПЗ обладнані болтами із зривними головками, які зриваються із заданим
моментом, забезпечуючи надійне з’єднання з шиною. Шлейф постачається повністю зібраним для зменшення часу встановлення і, крім того, не потребує додаткового інструменту для встановлення.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технологія проколювання ізоляції SICAME (ІПЗ) без зняття ізоляції ізольованої шини;
Номінальна напруга - до 1500 В постійного струму;
Вбудований плавкий запобіжник від 4 до 32А;
Постачається повністю зібраним для мінімального часу установки на об’єкті;
Установка Plug and Play;
Можливість підключення 1-6 модулів сонячних панелей;
Точно вибране зусилля проколювання ізоляції забезпечується болтом із головкою, що зривається із
нормованим моментом;
Мінімум інструменту для встановлення – стандартний шестигранний ключ 17 мм або ударний гайкокрут;
Сумісність із усіма кабелями, що відповідають EN 50618:2014 та TUV2PfG 1169 / 08.07;
Перевірено на відповідність до австралійських та міжнародних стандартів;
Повністю герметичний і випробуваний напругою 6,5 кВ на глибині 30 см під водою;
Вбудована контрольна точка для вимірювання опору та перевірки під час введення в експлуатацію;
Для проводів шин перерізом від 50 до 300 мм2 у подвійній ізоляції з зовнішнім діаметром до 29 мм;
Чорні або червоні болти для ідентифікації полярності (+ або -);
Підходить для мідного або алюмінієвого багатожильного кабелю;
Переріз проводів для підключення модулів від 4 до 10 мм2 , довжина «поводків» шлейфу згідно вимог
замовника;
Максимальний струм на модуль - 32 А.
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Розподільчі коробки постійного струму
Серія розподільчих коробок для постійного струму SICAME виробляється на спеціалізованому заводи
у Сен-Мало (Франція), що має 40 років досвіду виробництва розподільчих пристроїв для комунальних
та промислових мереж. Корпуса мають модульний дизайн і можуть бути адаптовані до будь-яких вимог
проекту та конкретного замовника завдяки совоїм унікальним характеристикам:
• Висока механічна стійкість до ударних навантажень (IK 10 за
стандартом МЕК 62262);
• Ступінь захисту IP 54 або IP66 (згідно стандарту МEК 60529);
• Висока витривалість до тепла і вогню (відповідно до стандарту МЕК 60695-2-10 та 11 - випромінювання при 960 ° С);
• Висока діелектрична міцність;
• Стійкість до вивітрювання, у тому числі під впливом ультрафіолету, стійкість до корозії;
• Матеріал – термопластик, армований скловолокном;
• Двошарові стінки для більшої теплової продуктивності;
• Вироблений, скомплектований та випробуваний у заводських
умовах;
• 2-полюсні перемикачі навантаження, що замикаються в обох
положеннях;
• 2-полюсне обмеження перенапруги;
• Вхідні / вихідні ущільнювачі для кабелів постійного струму
1500 В;
• Опорні монтажні кронштейни для монтажу на металоконструкціях панелей.

Серія ML20
Серія механічних кабельних накоечників ML20 виготовляється з суцільнолитої заготовки, завдяки чому
забезпечується водонепроникне з’єднання. Для головок болтів, що зриваються, використовуєтсья технологія Hepworth із мультизривними затискними болтами.

Позначення

ML20/2-12
ML20/3-12

ML20/1-12

Мін

Макс

ML20/1-12

25

95

ML20/2-12

70

150

ML20/3-12

120

240

240

400

ML20/4-12-1
ML20/4-20-1

ML20/4-12
ML20/4-16

9

Переріз (мм2)

Матеріал: алюмінієвий сплав (луджений електролітично).
Відповідність стандартам: BS EN 61238-1:2003 - Пресуємі
та механічні коннектори для силових кабелів для номінальної
напруги до 36кВ.

SICAME solar

Ізольовані конектори

PIRANHA TM – серія вологозахищених, повністю
ізольованих проколюючих з’єднувальних затискачів
Застосування:
Для вологозахищеного з’єднання або розгалуження двох і більше проводів.

PHS2-6-50
PHS2-35-185

PHM5

Характеристики:
• елементи, що проколюють ізоляцію виготовлені з лудженої латуні.
• всі з’єднання попередньо змащені силіконової змазкою.
• клас захисту від вологи – еквівалент IP67;
• повністю ізольовані;
• момент затягування контролюється болтами із головками, що зриваються;
• встановлюються без зачищення ізоляції.

PHM6

відгалуджувальні кабелі

магістральні кабелі

PHS2-6-50
PHS2-35-185
TTDC 28401
TTDC 28501
TTDC 28531
PHM4-95-300
PHM5-16-95
PHM5-16-185
PHM5-95-240
PHM6-16-185
PHM6-16-240

TTDC 28401

магістральні кабелі

Позначення затискача

Переріз магістралі
Мін
6
35
50
95
95
95
16
35
95
35
120

Типи кабелів, що з’єднуються:
Ці універсальні конектори призначені для
з’єднання широкого спектру ізольованих кабелів різноманітних розмірів та конструкцій у
будь-яких комбінаціях.
• округлих алюмінієвих або мідних;
• монолітних та багатодротових;
• з одно- та двошаровою ізоляцією;
• підземного та повітряного прокладання.

Макс
50
185
120
240
300
300
95
150
240
150
240

Максимальна
кількість
відгалуджень
1
1
1
2
3
3
3
4
4

Переріз відгалудження, мм2
Мін

Макс

5
35
50
95
35
95
16
16
95
35
16

50
185
120
185
95
300
95
95
240
150
95
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СОЛФІЛ – конектор для заземлення

Надійне еквіпотенційне з’єднання
виконує еквіпотенціальний зв’язок шляхом створення високоякісного електричного контакту
між рамою сонячної панелі та проводом заземлення.
Модульні рами виготовлені з алюмінію, який є або
анодованим, або поверхня оброблена іншим способом. Ці поверхневі покриття захищають каркас від
корозії але не проводять струм.
Конектори серії СОЛФІЛ, забезпечують електричний
контакт з алюмінієм панелі завдяки:
• свердлінню / стисканню, для моделей із самонарізними гвинтами, або
• загвинчуванню, с використанням зубчатої затискної шайби, яка руйнує поверхневе покриття
при затягуванні.
Надійне з’єднання забезпечується для заземлюючих
проводів максимальним поперечним перерізом 25 мм².
При використанні провідника з ізоляцією – ізоляція
має бути зачищена на довжину 30 мм.
Конектори
вироблені з нержавіючої сталі, що гарантує відмінну стійкість до корозії та
забезпечує сумісність з алюмінієм.

конектори для рам стандартної форми

SFP4RE6
З болтом, для кріплення у просвердлений отвір Ø 6 мм
Зубчаста затискна шайба гарантує електричний контакт

SFP4VT10
З самонарізним гвинтом для
кріплення у просвердлений
отвір Ø 4 мм.

Фіксація на існуючих отворах
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SFP4AF8 / SFP6AF8
З самонарізним гвинтом

Фіксація без просвердлених
отворів

SICAME solar

Приклад використання

Солфіл може бути
швидко встановлений
шляхом сверління рами,
використовуючи гвинтокрут. Завдяки особливій
конструкції ця операція
виконується без виймання гвинта, який затягує
кабель.

з самонарізним гвинтом:

Після зняття ізоляції на
довжину 30 мм, встановлюється провід заземлення.

Провід заземлення
затягується за допомогою затяжного болта з
канавкою та шліцьової
викрутки.

Цей метод встановлення дозволяє проводити
заміну панелей без
розриву ланцюга заземлення.

Конектор
черепичних модулів

Використання вже існуючого отвору Ø 3,5 мм.
Встановіть муфту шурупокрута на 3 Н / м.
Плоска поверхня на корпусі запобігає обертанню під час закручування.

Продукт

Артикул

Позначення

Пакування

Фіксація

7341900

7341910

7341920

SFP4VT10

100 шт

100 шт +
1 біта

100 шт + 1 біта

Самонарізний
гвинт №10
(Ø 4,8 мм)

Самонарізний
гвинт №8
(Ø 4,2 мм)

Болт М6

SFP4AF8

7341921

SFP4RE6

Матеріал

SOLFIL

Профіль рами

Протягом затягування корпус SOLFIL запобігає небажаному
обертанню

Затяжний болт
з нержавіючої сталі

Нержавіюча сталь

Артикул

7341913

Позначення

SFP41916

Сонячна панель

SFP6AF8

Багатопроволочний
Затягувальна або монолітний провід заземлення
здатність мм2
4
6
10
4+4
6+6

Продукт

для

Пакування
100 шт +
1 біта

Плоска поверхня корпусу
з нержавіючої сталі

16
16 + 4
16 + 6
25

Фіксація

Самонарізний гвинт
з нержавіючої сталі Ø 4,2 мм

Матеріал

Самонарізний
гвинт
Нержавіюча сталь
(Ø 4,2 мм)

Затягувальна здатність
(мм²)
4
6
10
4+4
6+6
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СОЛФІЛ+ – конектор для заземлення, що знімає ізоляцію

Запатентований конектор для вирівнювання потенціалу,
що знімає ізоляцію.
Серія конекторів
забезпечує зручне рішення для більшості
вимог до вирівнювання потенціалу при встановленні сонячних панелей
без необхідності попередньої підготовки кабелю.
Акумуляторний шурупокрут - єдиний інструмент, необхідний для встановлення.
Серія

відповідає вимогам стандартів UL 1703 та IEE C15-712.

Якість електричного контакту

1

Еквіпотенціальний зв’язок фотоелектричних панелей забезпечується:
1 Пластиною з нержавіючої сталі, що кріпиться саморізом, створюючи контакт з алюмінієвою рамою.
2 Завдяки 2-м лезам з нержавіючої сталі, які надрізають та зсувають
ізоляцію кабелю, створюючи надійний контакт з провідником.
Ця технологія забезпечує контакт відмінної якості, навіть наявність
анодованої поверхні рами не є проблемою.

2

Технологія
дозволяє відключати окремі панелі, не порушуючи цілісність з’єднання з іншими фреймами та їх еквіпотенціальний
зв’язок.

Зразок швидкого та надійного використання

1
Solfil + швидко кріпиться на алюмінієвій рамі
сонячної панелі за допомогою шурупокрута.

13

2
Провід вкладається в
коннектор без будь-яких зусиль та підготовки.

3
Електричне з’єднання
виконується шляхом
повороту гвинта приводу лез.

4
Цей метод установки
дозволяє заміну панелей, без порушення
еквіпотенціального
з’єднання.

SICAME solar

Серія може бути адаптована до різноманітних ситуацій:

SFP6PIPR
з подовжувачем

SFP6PI2V
Скріплення 2-х панелей

Дає можливість гнучкості в позиціонуванні, навіть
якщо вимоги до доступу та нестача місця можуть означати складне встановлення. Після фіксації на рамі,
монтер може легко використовувати подовжувач для
зручності з’єднання.

Дозволяє безпосередньо підключати
2 панелі один до одної, якщо є вільний
доступ до модулів знизу та при встановленні на землі.

Характеристики
• Товщина алюмінієвої рами для кріплення / свердління: від 1,2 до 2 мм.
• Рекомендований кабель:
6 мм²

Тип

H07

Колір

зелений / жовтий

Якість

Кількість дротів у жилі

жорсткий, багатодротовий

7

* відповідно до вимог стандарту UTE C 15-712
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Вид зверху (розміри в мм)

15

14

21

49,1

49,1

11

21

Вид збоку (розміри в мм)

49,1
147,5

Таблиця артикулів для замовлення:
Продукт

Артикул товару:

Позначення:

Матеріал

Кількість у пакуванні

7341960

SFP6PI

Нержавіюча
сталь

100

7341966

SFP6PI2V

Нержавіюча
сталь

50

7341971

SFP6PIPR

Нержавіюча
сталь

50
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Повітряні захищені лінії напругою 35 кВ

Використання ПЛЗ 35 кВ
для підключення сонячних
електростанцій
Для передачі зібраної потужності до існуючої електромережі найчастіше необхідна
побудова додаткових ділянок електричних
ліній. У випадках, коли підключення сонячної електростанції до електромережі виконується повітряною лінією 35 кВ, використання повітряних захищених ліній (ПЛЗ) є
найбільш економічно доцільним рішенням
та надає додаткові переваги з надійності,
безпеки та компактності прокладання.
ПЛЗ 35 кВ на штирових ізоляторах мають
низку переваг порівняно з лініями електропередачі із неізольованими проводами:
• підвищення безпеки та зниження
імовірності враження людей електричним струмом в разі обривів проводів;
• зменшення ширини просіки при прокладанні у лісах;
• підвищення стійкості до ожеледі;
• виключення коротких замикань між
проводами при їх перекритті та падінні гілок на проводи;
• зменшення імовірності враження
блискавкою за рахунок зменшення
висоти лінії.
Габарити ПЛЗ 35 кВ майже не відрізняються від габаритів звичайної лінії
10 кВ. А отже, вартість будівництва
ПЛЗ 35 кВ зазвичай менша за ПЛ 35 кВ.
Компанія SICAME розробляє, виробляє
і постачає в Україну повний комплекс арматури для ПЛЗ 35 кВ і інструменту для їх
монтажу. Ми також надаємо технічні консультації щодо застосування арматури та
проектування ліній.
Технологія будівництва ПЛЗ 35 кВ, типові креслення опор наведені в проекті повторного використання арх. №1.15
«ЗАЛІЗОБЕТОННІ ОПОРИ ПЛЗ 35 кВ».
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Типовий проект №1.15 «ЗАЛІЗОБЕТОННІ
ОПОРИ ПЛЗ 35 кВ» можна отримати на сайті
www.sicame.ua у розділі
ПІДТРИМКА / ТИПОВІ ПРОЕКТИ.

ВІДЕО
прикладу реалізації
ПЛЗ 35 кВ в Україні :

http://sicame.ua/video-35kv

ПЛ 35 кВ

ПЛЗ 35 кВ
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Реклоузери

Реклоузери ACR створені для використання в повітряних розподільчих мережах 6-35 кВ з ізольованою нейтраллю.
Застосування реклоузерів дозволяє реалізовувати повноцінний захист, протиаварійну автоматику, дистанційне керування в мережі
без будівництва підстанції.
До комплекту реклоузера входить все необхідне для його швидкого
встановлення на опорах лінії та інтеграції в існуючу мережу:
• модуль вакуумного вимикача з вбудованими трансформаторами
струму;
• шафа захисту та телемеханіки;
• трансформатор власних потреб з вбудованими резистивними
датчиками напруги;
• комунікаційне обладнання (GSM, радіорелейний зв’язок, TETRA,
оптоволоконна лінія, тощо. Остаточно тип обладнання обирається замовником);
• кронштейни, пристрої грозозахисту, інтерфейсні кабелі, тощо.
Встановлення реклоузеру можливе, як на існуючи опори ПЛ, так і на нові.
Металеві деталі корпусів обладнання, що входять до комплекту реклоузера виконані з високоякісної неіржавіючої сталі. Ізоляція обладнання виконана з стійкої до атмосферних впливів силіконової резини.
Це забезпечує тривалу експлуатацію і бездоганний зовнішний вигляд.

Захист та телемеханіка
Шафа захисту та телемеханіки
містить в собі все електронне обладнання реклоузера та джерело аварійного живлення.Пристрій
адаптований до українських кліматичних умов. Шафа має автоматичний обігрів та інтегрований
фільтр в системі вентилювання
для запобігання утворенню конденсату.
Реклоузер виконує наступні функції:
Автоматика:
• автоматичне введення резерву АВР
• автоматичне повторне включення АПВ (4 спроби)
Захист:
• триступеневий струмовий захист МТЗ
• чутливий захист від замикань на землю SEF (0,1А)
• автоматичне частотне розвантажування АЧР
• захист від пониження/підвищення напруги
• блокування від кидка струму намагнічування
• 4 групи уставок та іх ручне або автоматичне перемикання
в залежності від напряму потоку потужності.
Вимірювання:
• величини струму, напруги;
• технічний (комерційний) облік.
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Модуль вакуумного вимикача
Модуль вакуумного вимикача реклоузера відповідає спеціальним
вимогам до конструкції, що висуваються до таких пристроїв:
• можливість ручного вмикання/вимикання;
• можливість ручного взводу приводної пружини вимикача;
• механічну наочну індикацію стану (вимкнено/увімкнено).
Унікальною властивістю модуля є вбудовані повноцінні три трансформатора фазного струму і трансформатор струму нульової послідовності. Це дозволяє поряд із вбудованими в ТВП резистивними
датчиками напруги реалізувати чутливий та селективний захист від
замикань на землю.

Технічні характеристики
Тип реклоузера

ACR120

ACR240

ACR380

Номінальна/максимальна робоча напруга

10/12 кВ

20/24 кВ

35/40.5 кВ

Випробувальна напруга в вологому стані, 50 Гц, 1 хв

50 кВ

79 кВ

85 кВ

Випробувальна напруга грозового імпульсу

75 кВ

125 кВ

170 кВ

Номінальний робочий струм

630/1250 А

630/1250А

1200 А

Номінальний струм вимикання при КЗ

20/31.5 кA

20/25 кA

16 кА

Струм електродинамічної стійкості

50/50 кА

50/63 кA

42 кА

Номінальна тривалість замикання

3/3 с

3/3 с

3с

Контактний опір вакуумного переривника

< 35/< 35 μΩ

< 35/< 35 μΩ

<35 μΩ

Тип трансформаторів струму

вбудовані

Трансформатор фазного струму, ТИП 1

200/1

400/1

600/1

Трансформатор фазного струму, ТИП 2

400/1

400/1

-

Трансформатор фазного струму, ТИП 3

600/1

600/1

-

Трансформатор струму нульової послідовності

20/1

20/1

-

Оперативний струм

24 VDC

Температура навколишнього середовища, С°

-45...+70

-45...+70

-45...+70

Довжина шляху струму витоку на землю

400 мм

800 мм

1310 мм

Макс. висота установки

3000 м

Мін дизайн мех/электр

20000

20000

15000

Вага комплекту реклоузера, кг

160

190

275

Кліматичне виконання

УХЛ1

Специфікація дизайну

МEК 62271-111

Специфікація маркування
Послідовність операцій, без зарядки:

IEEE std С37.60
25 мс відкр. - 50 мс закр. - 25 мс відкр.

Типові проектні рішення застосування реклоузерів на опорах ПЛ та ПЛЗ 6-35 кВ можна знайти на
сайті www.sicame.ua у розділі ПІДТРИМКА / ТИПОВІ ПРОЕКТИ. Типовий проект арх.№ 2.17 «Додаткове
обладнання опор повітряних ліній напругою 6-10 кВ. Встановлення реклоузерів».
Креслення опор з встановленними реклоузерами у форматі DWG можна знайти у сервісі он-лайн проектування електричних ліній www.cad.sicame.ua
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Захисне спорядження

SICAME пропонує повний спектр захисного спорядження для виконання робіт та технічного обслуговування електротехнічних об’єктів під торговою маркою CATU.

Оперативні штанги
Ізольовані оперативні штанги, що відповідають
МЕК-61235 та МЕК-60855. Серія включає секційні, фіксовані, телескопічні та рятівні оперативні
штанги.

Перчатки
Ізольовані перчатки CATU для захисту персоналу
при роботі під напругою. Клас ізоляції від 00 до 4.

Детектори
Детектори напруги для перевірки наявності напруги при роботі в електомережах.

Переносні заземлюючі пристрої
Різноманітні заземлення, що виробляються згідно
МЕК-61230.
SICAME здатен розробити та поставити спеціальні
заземлюючі пристрої, згідно вимог замовника.
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Набори для захисту від дуги.
Захисні набори індивідуального захисту зі ступенем захисту від 4 cal до 100 cal згідно МЕК 61482-2, NFA 70E.

Мати
Діелектричні резинові ізолюючі мати зі ступенем
захисту від класса 00 до класса 4 згідно МЕК- 61111.

Інструмент
Широка гама ізольованого інструменту, що відповідає
МЕК-60900.

Рятівні набори
Комплектні рятівні набори спорядження для екстреної
локалізації аварій на об’єктах, що знаходяться під
напругою.
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Виробничі можливості

Наші можливості у розробці та тестуванні
Велика кількість виробничих площадок, включаючи головне підприємство компанії
SICAME знаходяться у Франції. В Україну також постачаються комплектуючі і матеріали, що виробляються в багатьох інших країнах. Основним розробником і виробником
арматури для сонячних електростанції серед підприємств групи є SICAME Австралія.
Тут зосереджений основний потенціал групи з розробки і тестування виробів для сонячної енергетики.

Діелектричне тестування
із зануренням у воду.

Електротехнічна лабораторія
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Кліматичні випробування

Циклічне тестування
на електричне старіння

SICAME solar

Наші можливості у виробництві
Абсолютну більшість виробів, які компанія SICAME постачає своїм клієнтам, ми
виробляємо на власних виробничих потужностях, повністю контролюючи процес
виробництва та якість.
Наш завод з виробництва конекторів та арматури для сонячних електростанцій
розташований у Брісбені (Австралія). На площі 4000 м2 розташоване устаткування, що забезпечує повний цикл виробництва від виготовлення ливарних форм до
складання готових виробів.

Інструментальний цех

Складання проколюючих
затискачів

Цех термопластавтоматів

Складання шлейфів
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www.sicame.ua

