
OPGW

Optyczny przewód odgromowy 
Inteligentne rozwiązania zarządzania energią



Twój Partner w wysokiej prędkości

Telekomunikacja
OF/C- Światłowód optyczny/ Kable
DC - kable do wymiany

 Chmura internetowa Brama internetowa Wymiana

Główne sieci telekomunikacji w Indiach
Operatorzy stosują światłowody STERLITE

25% sieci w Indiach to
Przewody SterlitePrzewody

Transmisyjne 

Elektrownia 

Podstacja Wieża
2850 km linii przesyłowych i
 2 podstacje należące do Sterlite  

Lokalizacja zakładu : Aurangabad (Waluj & Shendra) 

Podłączenie 



każdego domu na świecie

Transmisja danych i energii

FCS - Rozwiązania łączności światłowodowej
N/w - Sieci (infrastruktura telekom.)   Si - Integracje systemowe

Wieża Dom

Sieć Sterlite zastosowano w 6 najważniejszych
 miastach posiadających metro  w Indiach

Firma

Wdrożenie sieci LAN w 38 uniwersytetach w 
Indiach przez Integrację STERLITE



O Sterlite

Postęp określono na podstawie fundamentalnych potrzeb łączności między ludźmi, miejscami, myślami i 
pomysłami. Energetyka i Telekomunikacja to dwie podstawowe pla�ormy infrastruktury, które  
zdefiniowały postęp osób fizycznych, przedsiębiorstw i narodu.

STERLITE Technologies Limited ułatwia postęp na całym świecie, poprzez przyspieszenie, ułatwienie i 
opłacalność (dla operatorów) łączności, budując sieci zasilania i telekomunikacyjne. 
Działania STERLITE opierają się na pakiecie produktów, rozwiązań i infrastruktury.

Globalne rozwiązania

STERLITE Technologies Limited jest liderem w dostarczaniu rozwiązań transmisji dla globalnej energetyki i 
telekomunikacji. Sterlite, wyposażony w kompleksową ofertę, która obejmuje takie produkty jak 
napowietrzne przesyłowe i dystrybucyjne przewody, przewody o wysokiej wydajności, OPGW, kable 
energetyczne, światłowody, kable telekomunikacyjne, rozwiązania w zakresie integracji systemów, 
komunikacji światłowodowej i budowy infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej, przekazuje swoją 
wizję, czyli "Podłączenie każdego domu na świecie". Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia najniższych 
kosztów na jednostkę transmisji energii w cyklu życia.

Firma o silnej pozycji geograficznej i przemysłowej jest uznawana za jedną z najbardziej efektywnych 
kosztowo producentów na świecie. Daje to przewagę konkurencyjną, aby skutecznie działać w sektorze 
sprzedaży na wybranych rynkach. Zainwestowaliśmy również w kilka projektów dla uprzedniej 
integracji naszych procesów produkcyjnych, jak przyszłej integracji naszych rozwiązań technologicznych.

Dziś Sterlite jest jedyną firmą oferującą produkty dla przesyłu energii najwyższych napięć i transmisji danych
z dużą prędkością. Nasze produkty nadają się do stosowania w sektorach przesyłu energii, telekomunikacji, 
obrony, lotnictwa, ropy i gazu oraz transportu. Sterlite realizuje również projekty przesyłu energii o wartości 
wielu milionów dolarów, pan-Indie oraz otrzymał trzy nowe projekty na budowę linii 
przesyłowych i stacji w Indiach, jako deweloper, na podstawie własnych działań w zakresie budowania i
 utrzymania  bazie  BOOM - zaprojektuj i wykonaj (Build-OWN-Operate-Maintain). 

Współpracujemy z Vedanta Resources Plc., globalną grupą działającą w sektorze zróżnicowanych 
zasobów naturalnych.



Sterlite wykorzystuje swoje doświadczenie 
w produkcji przewodów światłowodowych 
oraz napowietrznych przewodów przesyłowych 

Od ostatnich dwóch dekad Sterlite 
opracowuje technologię włókien 
światłowodowych i udowodnił 
swoją niezawodność w produkcji 
gołych, napowietrznych 
przewodów energetycznych. 

Sterlite zintegrował swoje główne atuty 
w kompleksowe rozwiązania OPGW, 
obejmujące odgromowy przewód optyczny i
niezbędny osprzęt.

Sterlite produkuje & instaluje OPGW po raz pierwszy w Indiach



Inteligentne rozwiązania zarządzania energią

Rozwój inteligentnych systemów zarządzania energię jest potrzebą chwili, mając na celu złagodzenie 
rosnących wymagań dzisiejszego systemu zarządzania energią.

Jeśli sieć staje się coraz wydajniejsza, każda część sieci musi komunikować się ze sobą bardziej efektywnie. 
W tym, duża ilość danych wymaga szybszego przekazywania na dużą odległość do różnych elementów
każdej sieci. Dla osiągnięcia pożądanych rezultatów, światłowód staje się najbardziej skutecznym i 
korzystnym rozwiązaniem dla właściciela/operatora OPGW linii przesyłania.

Czym jest OPGW?

Optyczny przewód uziemienia (OPGW) jest rewolucyjnym rozwiązaniem, które umożliwia synergię
pomiędzy sieciami dystrybucji energii i szybkimi światłowodami na bazie sieci nadzoru i nabycia danych 
(SCADA), oferując firmom energetycznemu unikalne możliwości dla przewoźnika telekomunikacyjnej lub 
dostawcy usług.

Zalety OPGW

*Zastępuje konwencjonalne przewody odgromowe (lub przewód uziemiający) do ochrony systemu 
  przesyłowego przed uderzeniem pioruna i służy, jako przewodzące medium do przenoszenia prądu 
  zwarciowego.

*Działa jako medium do monitorowania w czasie rzeczywistym i bezpieczeństwa systemu przesyłowego, 
  zainstalowana podwójna kontrola i sieć SCADA 

*Zapewnia możliwości komunikacji z wykorzystaniem włókien światłowodowych

 
Analiza

Instalacja

Dostawa Produkcja

Projektowanie

Rozwiązanie obejmuje zakres usług OPGW :



Przewody Sterlite OPGW

Przewody OPGW Sterlite składają się z włókien optycznych zawartych w jednej lub więcej jednostek ochronnych 
z włókna światłowodowego w połączeniu z koncentryczną nicią metalową w jednej lub wielu warstwach. 
Zaawansowana technologia stosowana jest do wytwarzania rur ze stali nierdzewnej, które są następnie 
wypełniane specjalnym wodoro-chłonnym Theotropowym wypełnieniem i są wysoce odporne na 
przepuszczalność dzięki zastosowaniu laserowego szwu spawanego i hermetycznie zamkniętej konstrukcji.
 
Przewód jest zwartą konstrukcją, która zmniejsza obciążenia powodowane lodem i wiatrem oraz zapewnia 
szybkie odprowadzanie ciepła wytworzonego przez zwarcie.

Przewód jest przeznaczony do zastąpienia istniejących przewodów odgromowych  o podobnej średnicy 
zewnętrznej i stosunku mocy do masy. W związku z tym, przewód może zastąpić odgrom bez zmiany 
trasy lub konstrukcji słupów.

Przewody OPGW Sterlite powstają ściśle według norm IEEE 1138, IEC60794 i odpowiednich 
międzynarodowych norm odnoszących się do ich produkcji. 

Przyłącza Kablowe Sterlite
 
Sterlite skłania się w kierunku zapewnienia kompleksowych rozwiązań,  oferujemy klientom przewody
przyłączeniowe, które łączą OPGW z FODP (panele dystrybucji z włókna światłowodowego) w podstacji. 
Sterlite jest jednym z największych producentów kabli światłowodowych (OFC) na świecie, oferuje szeroki 
zakres OFC w zakresie wymagań, a najczęściej używany kabel podejście jest owinięty taśmą stalową OFC.

Sprzęt i akcesoria do przewodów OPGW Sterlite

Por�olio zawiera niestandardowe zestawy zawieszenia, montaż naciągu,  tłumiki drgań, wspólne skrzynie i 
zaciski łączące.



TM 

Sterlite Aerial Lite Serie przewodów OPGW 

Konstrukcja tuby 
stalowej centralnej 

Konstrukcja centralnego 
rdzenia aluminiowego

 i powlekanej rury

Konstrukcja centralnej 
rury stalowej 

powlekanej aluminium 

Konstrukcje dużej 
wytrzymałości 

Konstrukcje wysokich 
prądów zwarcia 



Konstrukcja tuby stalowej centralnej

Przewody Aluminiowe

Stalowa luźna rura

Wypełnienie galaretowatą masą

Włókno światłowodowe

Przewód OPGW AERIAL-LITE Sterlite z centralną rurą stalową jest bardzo prostym, ale solidnym 
projektem, liczącym do 48 włókien, o stabilnej konstrukcji, powodującą dobrą ochronę włókien.

Cechy produktu

*Światłowody mieszczą się w hermetycznie zamkniętych rurach ze stali nierdzewnej wypełnionych 
  galaretowatą masą.

*Wysokie RTS kabla

*Zaprojektowany z większym zakresem rozciągania włókien, zapewniając trwałość wykonania przez lata.

 *Skręcone przewody można dostosować w zakresie średnicy, ilości lub drutów i przewodzenia lub 
   kombinacji AA/AS, w zależności od potrzeb indywidualnych klienta i mechanicznych właści

„
Idealne rozwiązanie dla łatwej instalacji, krótkie 

zaciągi i podstawowe układy, które wymagają

minimalnych zaangażowanych działań projektowania””

Liczba włókien

 do

Prąd zwarcia Przekrój Średnica całkowita Ciężar UTS 0rezyst. DC @ 20 C



Konstrukcja centralnego rdzenia aluminiowego i 
powlekanej rury

Przewód STERLITE AERIAL-LITE OPGW z centralnym rdzeniem w osłonie aluminiowej składa się z 
polimerowych, luźnych rur, zewnętrzna warstwa może stanowić odpowiednio kombinację przewodów 
ACS i AA z właściwymi cechami wymaganymi przez klienta końcowego. 

Cechy produktu
*Idealny dla bardzo wysokiej zawartości włókien - do 96.

*Optyczne elementy w powłoce z aluminium, co zapewnia wysoką ochronę mechaniczną włókna i doskonałą 
  ochronę przed wilgocią. 

*Rury aluminiowe wytłaczane powodują właściwy przepływ prądu zwarciowego.

*Skręcone przewody mogą być dostosowane w zakresie wymagań indywidualnych klienta i mechanicznych 
  właściwości stosując połączenie AA/AS.

Rura Aluminiowa

Bariera termiczna

FRP

Tuba z włóknami

Konstrukcja jest odpowiednia dla wielu
 włókien zgodnie z wymogami wysokiego 

rozprowadzenia ciepła. Przewód jest 
idealnym miejscem dla niskiego zakresu 

długości linii przesyłu & dystrybucji.

Prąd zwarcia Przekrój Średnica całkowita Ciężar UTS 0rezyst. DC @ 20 CLiczka

włókien do



Konstrukcja centralnej rury stalowej 
powlekanej aluminium 

Przewód Sterlite AERIAL-LITE OPGW z aluminiową pokrytą rurą stalową jest dostępny z 24 włóknami i ze 
względu na jego wyjątkowo mały rozmiar jest idealnym rozwiązaniem dla napowietrznych słupów o małej 
średnicy i lekkiej konstrukcji. Włókna są chronione przed wpływem warunków środowiska, aby zapewnić 
niezawodność i długą żywotność.

Cechy produktu
*bardzo mały, o niskiej wadze przewód powoduje niskie obciążenie słupów/wież. 
*Rura centralna zapewnia ochronę mechaniczną i termiczną światłowodów. 
*Wysoki wskaźnik prądu zwarciowego z dobrą rezystancją.
*Uzyskania balansu wydajności elektrycznej & mechanicznej przy dostosowaniu kombinacji AA/AS.
*Przewody mogą być produkowane i dostosowane według wymagań indywidualnych klienta ze względu na 
  mechaniczne i elektryczne właściwości dostosowując połączenie AA/AS. 

Pojedyncze lub podwójne warstwowe wzory dostępne zgodnie z wymaganiami 
prądu zwarciowego i wytrzymałości.

Rury aluminiowe, stalowe, powlekane

Przewody aluminiowe

Włókna w wypełnianiu galaretowatą masą

Idealne do instalacji w wysoce
 korozyjnych środowiskach

Prąd zwarcia Przekrój Średnica całkowita Ciężar UTS 0rezyst. DC @ 20 CLiczka

włókien do



Konstrukcje dużej wytrzymałości 

Wysokiej wytrzymałości przewód OPGW AERIAL-LITE Sterlite jest dostępny z ilością włokiem do 96, dzięki 
czemu nadaje się do stosowania na liniach wysokiego napięcia z zapotrzebowaniem na wiele włókien. 
Rury stalowe są owinięte stalowymi drutami o wysokim naprężeniu, aby stworzyć model dwuwarstwowy, 
nadający się do szerokiego zakresu zastosowań wysokiej wytrzymałości. 
Warstwa aluminium nadaje wysokie wartości prądu zwarciowego.

Cechy produktu
*Duża ilość elastycznych włókiem, zgodnie z wymaganiami klientów.
*Optymalne skręcenie umożliwia zwiększenie długości włókna wtórnego.
*Laserowo spawana stal nierdzewna zapewnia ochronę mechaniczną i termiczną. 
*Maksymalne dopuszczalne naprężenia poprzez przewodu jest wynikiem jego unikalnej konstrukcji.
*Możliwe duże obciążenie i długa rozpiętość.
*Każda rura ze stali nierdzewnej jest jednoznacznie oznaczona w miejscu łączenia
*Skręcone przewody mogą być dostosowane w zakresie wymagań indywidualnych klienta i mechanicznych 
  właściwości dostosowując połączenie AA/AS.

Prąd zwarcia Przekrój Średnica całkowita Ciężar UTS 0rezyst. DC @ 20 CLiczka

włókien do

Idealny do projektów linii 
transmisyjnych powyżej 400 kV

druty lekkiego aluminium

rura stalowa z włóknami

druty ACS

druty ACS



Konstrukcje wysokich prądów zwarcia 

Przewód OPGW AERIAL-LITE Sterlite o wysokim zakresie prądu zwarciowego jest dostępny z ilością włokiem do 96, 
dzięki czemu nadaje się do stosowania na liniach wysokiego napięcia z zapotrzebowaniem na dużą ilość włókien.
Rura stalowa jest owinięta stalowymi drutami o wysokim naprężeniu, które układane są dwuwarstwowo, 
nadając przewodom szeroki zakres zastosowań w liniach wysoko prądowych.

Cechy produktu
*Duża ilość i elastyczność włókiem, zgodnie z wymaganiami klientów.
*Zazwyczaj większa średnica przewodów .
*Laserowo spawana stal nierdzewna zapewnia ochronę mechaniczną i termiczną światłowodów.
*Możliwe duże obciążenie i długa rozpiętość.
*Każda rura ze stali nierdzewnej jest jednoznacznie oznaczona  
*Skręcone przewody mogą być dostosowane w zakresie wymagań indywidualnych klienta według 
  mechanicznych i elektrycznych właściwości dostosowując połączenie AA/AS.

Przewody ze stopów Al

Przewody ze stopów Al

Rury stalowe z włóknami

Przewody ACS

Przewody ACS

Powlekane aluminium
Rury ze stali nierdzewnej

Włókno światłowodowe

Wypełnienie galaretowatą 
masą

Idealny projekt dla linii przesyłowych z bardzo wysokimi wymaganiami prądu zwarciowego.

Rura stalowa powlekana podwójną warstwą aluminium

Prąd zwarcia Przekrój Średnica całkowita Ciężar UTS 0rezyst. DC @ 20 CLiczka

włókien do

Liczka

włókien do

Prąd zwarcia Przekrój Średnica całkowita Ciężar UTS 0rezyst. DC @ 20 C



Przewody OPGW są odporne na skutki eksploatacji i długotrwałego narażenia na obciążenia 
mechaniczne, elektryczne i środowiska, nie pogarszając swojej wydajności. Przewody OPGW 
muszą spełnić podstawowe kryteria umożliwiające wybór odpowiedniego wzoru.

a) Wydajność elektryczna
Sprawność przewodu na prądu zwarcia celem przezwyciężenia zwarcia linii lub braku równowagi systemu.
Odporność na działanie piorunów, aby nie pogarszają długotrwałej funkcjonalności przewodu.

b) Mechaniczna wydajność
zwis i naprężenie
Wibracja
Przesył i zawiesia 

c) Ekologiczność
Zakres temperatur i strefy wiatru
Poziomy korozji w miejscach instalacji, w tym poziom zanieczyszczenia (1-4) 
Zasolenie.

d) Opakowanie
Użytkownik końcowy określi długość bębna w zależności od: 
Terenu instalacji
Rodzaj instalacji do wykonania ("linia pod napięciem" lub "zanik napięcia")
Pojemność obiektu odwijania z instalatorem

Ponadto, należy zwrócić uwagę na nadmierne ciśnienie kontaktowe pod sprzętem, możliwości transferu 
prądu do podłączenia sprzętu z przewodem OPGW i kontakt między różnymi materiałami, które mogą być 
przyczyną nadmiernej korozji w niektórych środowiskach.

Długość dostarczanych odcinków
Maksymalna długość na bęben wynosi 4 km. Możliwe dostosowanie długości na prośbę klienta. 

Przygotowanie projektu 



Składanie zamówień OPGW 

Opcje produktu
Opcje włókna światłowodowego:
ITU G 652 D < 0.350/0.210 db/km @ 1310/1550 nm
ITU G 655 D < 0.220/0.250 db/km @ 1310/1550 nm

Opcje identyfikacji: 
EIA/TIA 598
Czarny pierścień do oznakowania > 12 włókien w rurze
Wiązka włókien dla każdych 12 szt.

Zakres temperatury roboczej: -40 to +85 C
Zakres temperatury instalacji: -20 to +70 C

Przewodnik składania zamówień na OPGW
Przykład: CST24B1- 108 (65;120)

Rodzaj włókna:

Model

Liczba włókien Siła zrywalna:

Zakres prądu zwarciowego:

Przekrój:



Jakość i Niezawodność

Nasze obiekty posiadają możliwość wykonania następujących testów:

Polityka ciągłej poprawy produktów Sterlite może spowodować zmiany w specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia.
Dowolna gwarancja produktów Sterlite jest ujęta tylko w pisemnej umowie między Sterlite Technologies Limited i bezpośrednim nabywcą tych produktów.



Instalacje OPGW Sterlite

Region nadmorski 

Region pustynny 

Wielokrotne kolizje 

Gęsty Las 

Obszar mieszkalny



Sprzęt instalacyjny 

Montaż naciągu

Tłumiki drgań

Montaż i wywieszanie 

Naciąg linii

Zaciski 

Przyłącze systemu 
zarządzania włoknami



Uchwyty odciągowe są przeznaczone do użytku z 
OPGW  na zakończeniu przewodu i słupa. Przejmują 
maksymalnie 95% obciążenia OPGW RTS i 
utrzymają integralność optyczną w całym zakresie 
obciążenia roboczego.

Sterlite Akcesoria OPGW

zaczep 

szekla kotwiąca 

Przewód OPGW 

zaczep 

złącze regulowane  

zacisk odgromowy 

Zakończenie pręty wzmacniające 

Tłumiki drgań

Uchwyt odciągowy 

Tłumiki drgań skutecznie obniżają poziom drgań 
optycznego kabla odgromowego (OPGW).  Reagują na wibracje
linii wywołane wiatrem, które charakteryzują się wysoką 
częstotliwością i niską amplitudą ruchu.

Uchwyt przelotowy

Uchwyt jest przeznaczony do użytku z OPGW jako 
zawiesie przewodu na słupie. 
Zawiesie redukuje naprężenia ściskające statyczne 
w punkcie wsparcia i amortyzuje przewody OPGW 
w zakresie naprężeń i drgań dynamicznych.

opcjonalny punkt uziemienia bolec 

wkładka EPDIM

pręty pancerza 

pety wzmacniające Przewód światłowodowy

Zacisk Puszka 

Zaciski mocujące są używane do prowadzenia 
przewodów OPGW z góry konstrukcji do puszki  
lub do uziemienia przewodu. Zapewniają 
odpowiednie odstępy i siły przyciągania bez 
uszkodzenia przewodów.

Puszka może być używana do zabezpieczenia 
łączenia włókien na wieży transmisyjnej.
Dlatego też obudowa jest wykonana z metalu z 
zewnątrz, w celu ochrony przed polem elektrycznym. 



Nasza obecność i aktywność globalna

Najważniejsze etapy - OPGW

*Pierwszy zintegrowany producent OPGW w Indiach.
*Dostawca rozwiązań "pod klucz" na liniach 220, 400 kV, jak również w trybie off-line, 
*Dostawca  State Transcos & State Distribution w Indiach, 
*Successfully Partnered Fortune 500 T&D, w zakresie projektów OPGW.
*Istotne dostawy do międzynarodowych producentów energii w obu Amerykach, 
  na Bliskim Wschodzie i Afryki.
*Produkty testowane w laboratoriach np:  CPRI, DRDO, ERDA, SAG (Niemcy)

Aluminiowe przewody napowietrzne

Przewody wysokiej wydajności

Przewody optyczne OPGW 



Zalety Sterlite

Globalne doświadczenie
Ekspert w dostarczaniu rozwiązań dostosowanych do wyzwań biznesowych w branży transmisji, 
na całym świecie
Znacząca ilość dostaw
W Indiach 25% sieci krajowej działa na przewodach Sterlite

Budowana Infrastruktura 
Na podstawie BOOM,
2850 km linii przesyłowych i 2 podstacje w Indiach
Ponad 3000 km linii pod napięciem OPGW, rozwijanej przez MTCIL, pierwszej spółce Joint-Venture, 
której własnością jest Maharashtra, w Indiach.
Światłowody dostarczone do ponad 1 mln domów w 6 największych miastach Indii

Całościowa realizacja projektu
Sterlite zapewnia pełną kontrolę nad łańcuchem wartości i dostarcza usługi pełnego zarządzania projektami.

Pakiet Sterlite zarządzania projektem obejmuje:

Sieć, 
planowanie
i projekt

Budowa sieci
Eksploatacja i
 zarządzanie
 siecią

Audyt systemu Usługi doradcze

Kwalifikacje i doświadczenie
Sterlite posiada kwalifikacje i doświadczenie w projektowaniu sieci, zarządzaniu projektami, 
eksploatacją i konserwacją sieci.

Wiarygodni partnerzy
Sterlite współpracuje z renomowanymi firmami zarządzania projektami i producentami oryginalnego 
sprzętu (OEM), w celu zapewnienia jakości i usprawnienia realizacji celu.

Opracowywanie rozwiązań dla nowszych aplikacji
Sterlite w sposób ciągły usprawnia swoje pro�olio, biorąc pod uwagę zmieniające się potrzeby klientów..

Firma w pełni zintegrowana
Wsteczna integracja procesów produkcyjnych i przyszła integracja naszych rozwiązań technologicznych.

Lokalne wsparcie
Dzięki filiom w 10 krajach Sterlite zawsze posiada do dyspozycji menadżera, który może kontaktować się 
telefonicznie, aby zrozumieć rosnące potrzeby i poznawać obszary, gdzie Twoja firma może uzyskać korzyści



Wspólny wzrost Indii w sektorze energii

Pierwszy w pełni zintegrowany 
producent przewodów OPGW 
w Indiach. Sterlite buduje ponad 
3000 km sieci OPGW w 
Maharashtra na bazie BOOM.

Ułatwiamy, przyspieszamy i stawiamy na większą opłacalność budowy 
infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.



Sterlite zapewnia firmom przesyłającym i dystrybuującym energię holistyczne okno kompleksowej oceny, 
rozwoju i wdrożenia rozwiązań dla ich sieci transmisji i dystrybucji energii (T&D).

Oceny sieci T&D
ocena istniejących i potencjalnych 
zapotrzebowań mocy
analiza techniczna
ocena odpowiednich opcji rozwiązania

Rozwój
 rozwiązania T&D
 testy rozwiązań T&D

Wdrożenie
 produkcja rozwiązań T&D
 zarządzanie i dostawa zapasów
 wsparcie techniczne i serwis

Aluminiowe przewody 
przesyłowe
Produkcja, przez w pełni zintegrowany zakład 
produkcyjny, który wytwarza  gołe przewody 
napowietrzne bezpośrednio z surówki, obejmuje 
pełny zakres produktów. Rozwiązania standardowe 
i niestandardowe opracowane zgodnie z 
wymaganiami klienta w zakresie przesyłu energii 
zapewnia najwyższą wydajność i niezawodność 
transmisji.

Przewody wysokiej wydajności
Przewody nowej generacji zwiększają obciążalność 
prądową, są korzystne do stosowania, jako nowe 
przewody i w nowych liniach. Zapewnia to wysoką 
intensywność dla użytkownika i zmniejsza ciężar
na istniejących liniach. Zapewniają również większą 
obciążalność prądową, zwiększając przesył w 
istniejących liniach.

Przewody dużej mocy
Zintegrowany zakład Sterlite w Haridwar produkuje i 
dostarcza kable ŚN i WN .   Zakłady posiadają pełne 
zaplecze dla walcowania, ciągnienia, obróbki cieplnej i 
skręcania drutu w celu zapewnienia dokładnych 
tolerancji w zakresie wszystkich międzynarodowych 
norm i wymagań.

Infrastruktura energetyczna
Sterlite został nagrodzony za pięć projektów budowy 
systemów przesyłowych energii (linia i podstacje) w 
Indiach, jako deweloper, na bazie  BOOM - Zaprojektuj
i wykonaj (Build-OWN-Operate-Maintain). W tych 
projektach Sterlite zobowiązuje się zaprojektować, 
sfinansować i zbudować oraz utrzymać systemy 
transmisji w okresie od 25 do 30 lat. Niniejsze linie 
przesyłowe ułatwiłyby przepływ energii i mogłyby 
być wykorzystane przez SEB, Power Gencos, dla 
którego Sterlite ustaliłby stałą taryfę transmisji.

Kluczowe cechy:
 *Łączna wartość: Około 1014 Mln USD 
 *2850 km linii przesyłowych + 2 podstacje
* Pierwsza 765 kV linia przesyłowa prądu stałego w 
   Indiach.

Por�olio Sterlite - infrastruktura energetyczna pięciu 
projektów przesyła energię za pośrednictwem sieci 
2850 km linii przesyłowych i 2 podstacji w indyjskich 
stanach Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, 
Cha�sgarh, Bengal Zachodni, Bihar, Assam i Radżastan.
Projekty te pokazują znaczący postęp w zakresie 
przesyłu energii.  Ponadto, znacznie zwiększają ogólną 
możliwość sieci i znacznie zmniejszają straty przesyłu 
energii, tym samym wspomagają rozwój gospodarczy 
kraju.

Włączanie najniższych kosztów przesyłu energii w cyklu całego życia

Szczegóły produktu/ zapytanie - skontaktuj się z przedstawicielem +48 76 7428320  lub napisz do nas : 

communica�ons@sterlite.com biuro@powerenergy.com.pl ;  

mailto:communications@sterlite.com
http://biuro@powerenergy.com.pl


Brazylia | Chiny | Indie | Holandia |Polska | Rosja | Południowa Afryka | Turcja | UAE | UK |USA

sterlitetechnologies.com PowerEnergy.com.pl

Zrobimy to łatwiej szybciej 
i bardziej efektywnie dla 
operatorów linii przesyłowych 
i telekomunikacyjnych


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24

