


Магістральні мережі

DERVAUX SA - Ваш експерт з обладнання для високовольтних ліній

Заснована в 1828 році
компанія DERVAUX розташована в містечку Ле Шамбон-Фежероль близько Сент-Етьєна 

(Франція). Площа виробничих приміщень складає близько 15000 кв.м.
Тут проектується, розробляється і виробляється повний спектр арматури для високовольтних 

магістральних мереж:
• Обладнання та інструмент.
• Гасники вібрацій та демпфірувальні розпірки.
• Денне та нічне сигнальне устаткування для попередження літальних апаратів.
• Апаратні засоби для оптоволоконного кабелю вбудованого в грозотрос (OPGW).
• Обладнання для високовольтних підстанцій.
• Арматура для повітряних ліній високої та середньої напруги.
• Спеціальне обладнання для обслуговування діючих ліній.

DERVAUX бере участь у всіх основних проектах будівництва та 
реконструкції високовольтних ліній та підстанцій по всьому світу, пропоную-
чи конкретні рішення нових задач операторів електричних мереж.

Обладнання DERVAUX спеціально розроблено для обслуговування ліній під 
напругою (дистанційними штангами, або «голими руками»).

Продукцуію для магістральних ліній доповнює 
пресувальний інструмент, вироблений іншими 
дочірніми компаніями групи SICAME.

DERVAUX SA займає міцну позицію в галузі обладнання для 
магістральних ліній як на внутрішньому, так і на міжнародному 
ринках, завдяки високій якості продукції та сервісу для клієнтів.

Інновації, якість, сервіс

DERVAUX SA є дочірньою компанією SICAME GROUP.
SICAME GROUP розробляє, виробляє і продає лінійну арма-
туру, з’єднувачі, пресувальне обладнання, інструмент та за-
соби захисту персоналу для розподільчих і магітстральних 
ринків.

Пропозиції SICAME GROUP для магістральних ме-
реж також включає пресовий інстремент виробництва 
CEGERS TOOLS, інструмент та засоби захисту персоналу 
проізводства CATU і LIAТ, з’єднувачі і клеми для підстанцій 
виробництва SBI CONNECTORS і лінійну
арматуру від SALVI.
Об’єднуючи 45 дочірніх підприємств
більш ніж в 24 країнах, корпорація
є найбільшою незалежною
компанією на 5 континентах.
SICAME GROUP виробляє
більше 20000 найменувань
сертифікованих виробів
для енергетичної та теле-
комунікаційної
промисловості, а також
для автомобільних,
аерокосмічних і
залізничних
компаній.
Інформація про нас:
www.sicame.com.ua

Комплексна система якості

Система якості компанії DERVAUX  повністю відповідає
стандартам ISO 9001 та ISO 14001.

Задоволення потреб клієнтів є ключем компанії DERVAUX. Наша система якості ретельно і 
безупинно контролюється. Велика увага приділяється правильному її застосуванню на всьо-
му виробничому ланцюгу.

Кожен виріб ретельно випробовується і перевіряється у власній лабораторії з урахуванням 
конкретних умов і характеру кожного випробування.

Поряд з цим, DERVAUX провела сертифікацію за стандартом екологічного управління ви-
робництвом – ISO 14001.

Наш головний поступ у майбутнє

Команда дослідників і проектувальників DERVAUX  
концентрує свої зусилля на розробці інноваційних рішень в 
цілях постійного задоволення потреб клієнтів

Це передбачає:
• Вивчення явищ вібрації для мереж із спеціальними проводами.
• Дослідження коронарних ефектів для обладнання ліній та підстанцій.
• Оцінка арматури для високотемпературних проводів з малою стрілою провисання
• Дослідження волоконно-оптичного телекомунікаційного устаткування  для високоволь-

тних ліній.
DERVAUX SA на замовлення клієнтів проводить натурні дослідження по всьому світу і 

кваліфікаційну оцінку обладнання в будь-яких умовах функціонування ліній всіх типів і напруг.
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Магістральні мережі

Інженерна група DERVAUX, що має світовий досвід в проведенні досліджень на замовлення клієнтів, пропонує рішення 
для  розв’язку будь-яких технічних задач клієнтів (механічних, електричних, вібраційних ...)

Захист від вібрацій

Ефективне гасіння вітрових коливань (еолової вібрації, суб-коливань і галлопуван-
ня) одножильних і багатожильних проводів, кабелів заземлення і оптоволоконних 
кабелів вбудованих в грозотрос (OPGW) для високовольтних ліній можливо тільки 
при використанні сучасних пристроїв: гасників вібрації Стокбріджа, демпфірувальних 
розпірок.
• Напрямки досліджень і розробок в цій галузі містять вивчення конструкції виробів, 

аналітичні дослідження їх демпфуючих властивостей, лабораторні та натурні ви-
пробування у відповідності з галузевими стандартами та вимогами замовника.

• Співпраця з провідними експертними організаціям
(університети, лабораторії), активна участь в
міжнародних комітетах з технічних проблем
та стандартизації (CIGRE, IEC).

Захист від корони і радіопрешкод

DERVAUX розробляє економічні, ефективні та прості в установці ізолятори, арматуру та 
з’єднувачі для високовольтних повітряних ліній та підстанцій, забезпечуючи при цьому:
• Ефективний захист від коронарних явищ і радіоперешкод.
• Ефективне виконання вимог щодо міцності ізоляції (для імпульсних навантажень при 

комутаціях і грозових перенапруженнях, струмів промислової частоти).
• Ефективний захист від струмів короткого замикання і дугових розрядів.
• Напрями досліджень і розробок DERVAUX в цій області включають вивчення 

конструкції виробів, проведення випробувань спільно з іншими лабораторіями, впро-
вадження нових технологій як, наприклад,цифрове моделювання електричних і 
електромагнітних полів.

Захист від коливань
µ деформації
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З гасником Без гасника50 ω, Гц

Наукові та практичні дослідження

Арматура для високотемпературних
проводів з малим провісом

Починаючи з 2001 року DERVAUX тісно співпрацюють з Французькою державної енергопо-
стачальною компанією (EDF) та іншими провідними організаціями в розробці та сертифікації 
конфігурації високотемпературних проводів з малим провісом перетином від 237 кв. мм до 
1317 кв. мм і арматури для них.

Протягом багатьох років компанія DERVAUX підтвердила, що її високий технічний 
потенціал дозволяє розробляти обладнаня для ліній з високотемпературними проводами з 
малим провісом відповідно до вимог щодо:

• Максимальної робочої температури (до 250 0С).
• Застосування відпаленого алюмінію для дротів кабелю.
• Відповідності розмірів заданим значенням.
Ці особливості вимагають проведення досліджень і типових випробувань лінійного устат-

кування, яке забезпечить безпечне та довговічне його використання як на нових, так і на 
існуючих лініях.

Устаткування для волоконно-оптичних
кабельних ліній 

Для волоконно-оптичних кабелів типу OPGW, OPPC, ADSS необхідний оптимальний захист 
від механічних напруг, зносу та вітрової вібрації.

Починаючи з 1993 року, завдяки наявності повністю обладнаної випробувальної 
лабораторії, компанія DERVAUX набула досвід у розробці спеціальних аксесуарів для 
надійного захисту волоконно-оптичних кабелів, розміщених на повітряних магістральних 
лініях.



Устаткування для магістральних ліній 

Повний асортимент арматури для проводів і пристрої захиту від вітрових коливань

Комплексна пропозиція продукції від DERVAUX і вели-
кий досвід технічних розробок дозволяє компанії задо-
вольняти зростаючий попит високовольтної магістральної 
інфраструктури.

Маркери
ліній

Підсвітки 
ізоляторів

Арматура для 
волоконно-оптичних
ліній 

Інструмент для робіт під напругою
виробництва DERVAUX, CATU і LIAT

Устаткування для магістральних ліній 

Повний асортимент арматури для проводів і пристрої захиту від вітрової вібрації 

Комплексна пропозиція продукції від DERVAUX і ве-
ликий досвід технічних розробок дозволяє 
компанії задовольняти зростаючий попит 
високовольтної магістральної інфраструктури.

З’єднувачі
для підстанцій

Анкерні і 
з’єднувальні
затискачі

Гідравлічне устатку-
вання для опресування 
і підготовки кабелів 
спеціально розроблено 
CEGERS TOOLS для всіх 
типів ліній.

Підтримуючі 
затискачі

Арматура з гарячо-
оцинкованої сталі

Захист від
вітрових коливань

Демпфіруючі
розпірки

Гасники вібрацій
Стокбріджа

Спіральна
арматура



Неізольовані і телекомунікаційні
повітряні лінії 

Група устаткування для неізольованих і телекомунікаційних ліній

DERVAUX також розробляє і виготовляє устаткування для неізольованих і телекомунікаційних повітряних мереж: всі типи 
кронштейнів, ізоляторів, підтримуючі і анкерні комплекти, з’єднувальні муфти, спіральну арматуру...

Спіральна 
арматура

Затискачі

З’єднувальні
гільзи

Зчіпна лінійна 
арматура

Сигнальне устаткування

Застосування сигнального устаткування

Низької інтенсивності світіння.

Всі маяки сертифіковані в лабораторії STAC за вимога-
ми стандартів ICAO. Устаткування для аеропортів, кранів, 
вимірювальних щогл, телекомунікаційних опор, ... 

Середньої і високої інтенсивності світіння

Всі індикатори сертифіковані в лабораторії STAC згідно 
вимогам ICAO; ксенонового і світлодіодного типу. Устат-
кування призначенедля вітрових турбін, висотних опор и 
вимірювальних щогл.

Сигнальне устаткування для ЛЕП

Денні маркери (сфери) і нічні маркери (сигнальні лампи) 
сертифіковані згідно з вимогами ICAO. Устаткування для 
високовольтних ліній в зонах аеропортів.

DERVAUX також розробляє і виробляє
пристрої для охорони ортофауни.



Неізольовані і телекомунікаційні
повітряні лінії 

DERVAUX  розробляє і виготовляє 
устаткування для неізольованих 
і телекомунікаційних повітряних 
мереж: всі типи кронштейнів, 
ізоляторів, підтримуючі і анкерні 
комплекти, з’єднувальні муфти, 
спіральну арматуру...

Виробничі лінії з АРМ Гаряче цинкування методом 
занурення з обертанням

Штампування

Група устаткування для неізольованих і телекомунікаційних ліній

Ливарне виробництво

Світ компанії SICAME GROUP
Transmission of energy is our job

Багаторічний досвід визнаний клієнтами по всьому світу.

Список клієнтів (більш, ніж в 50 країнах) надається за запитом.



04209, Україна, м. Київ, вул. Богатирська, 11
тел.: (044) 503 91 11, факс: (044) 502 65 54
e-mail: office@sicame.com.ua, www.sicame.com.ua


