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ABB lanserar ytterligare ett ställverk 

med lägre miljöpåverkan 
 

En nyhet i ABB:s portfölj av hållbara ställverk är ett RMU-ställverk med en 

banbrytande lastfrånskiljare som använder hållbara alternativa gaser istället 

för SF6-gas. Detta ger förbättrad prestanda och minskad miljöpåverkan. 

 
Ställverk med SF6-gas har många fördelar jämfört med luftisolerade ställverk – den gör att ställverket 

kan vara betydligt mindre och garanterar samtidigt höga säkerhetsstandarder. Gasen har dock hög glo-

bal uppvärmningspotential (GWP), ett värde som beskriver hur mycket värme en gas håller kvar i atmo-

sfären under en specifik tid jämfört med koldioxid.   

ABB har erbjudit hållbara ställverk sedan 2013 i syfte att minska sin miljöpåverkan. AirPlus är en fluorke-

tonbaserad gasblandning med 99,9 procent lägre global uppvärmningspotential jämfört med SF6. Föru-

tom AirPlus innehåller ABB:s ekoeffektiva portfölj också Dry Air, som är en naturlig gas lämplig för till-

lämpningar med lägre spänning upp till 12 kV.  

Med den nya lastfrånskiljaren har ABB:s sortiment av hållbara ställverk ytterligare förbättrats. Lastfrån-

skiljare används i hög grad i sekundära ställverk för mellanspänning och har till uppgift att bryta ström-

laster, exempelvis RMU:s. I vanliga RMU:s med SF6 är lastfrånskiljaren oftast en enkel frånskiljare med 

knivar. Vid byte till ekoeffektiva alternativ, där gaserna har lägre brytningsförmåga för ljusbågen, är inte 

lösningen med knivar lika lämplig. För att möta den här utmaningen har ABB utvecklat sin nya produkt 

baserad på pufferbrytarteknik, som även fungerar med andra gaser än SF6. 

I den nya lastfrånskiljaren har den seriella vakuumbrytartekniken ersatts med pufferbrytarteknik i last-

frånskiljarmodulen för SafeRing och SafePlus. Den nya lastfrånskiljaren med pufferbrytare uppfyller 

också alla krav på en frånskiljare i en enda operation. Den levereras med en jordningskopplare med två 

lägen. Detta förenklar i hög grad modulens driftssekvens och fungerar på samma sätt som i SF6-

produkterna.    

Den nya lastfrånskiljarens konstruktion har samma driftsekvens och enlinjeschema som den nuvarande 

SF6-lösningen. Därmed har ställverkets konstruktion blivit renare och mer användarvänlig. Den välbeprö-

vade puffertekniken har gjorts om och anpassats för att fungera med andra gaser än SF6. 

Den här nya generationen av SF6-fria lastfrånskiljare för mellanspänning finns tillgänglig med en klassifi-

cering för Dry Air på upp till 12 kV och för AirPlus upp till 24 kV.  

”Den nya lastfrånskiljaren banar väg för nästa generation av miljöanpassade RMU:s”, säger Hari Na-

rayanan, Global Product Group Manager vid ABB Electrifications division Distribution Solutions. ”Tack 

vare den innovativa konstruktionen kan vi erbjuda SF6-fria RMU-lösningar med samma kompakta mått 

och överlägsna prestanda.” 

 

 

 



ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och 

industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där 

mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar 

ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång 

historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 

000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com 
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