
ROZDZIELNICE NATYNKOWE IP65

  8 rozmiarów,
  odwracalne maskownice,
  szyny DIN o regulowanej wysokości i odległości między nimi,
  wymienne panele,
  korytko kablowe w zestawie,
  miejsce na listwę zaciskową,
  wysoka wytrzymałość,
  ciekawy design,
  liczne certyfi katy i dopuszczenia.

Samoprzylepne etykiety opisowe zgodne
z certyfi katem CEI 23-51.

Symbol         umieszczony na produkcie wskazuje, że rozdzielnice są skonstruowane w taki sposób, aby zapew-
nić ochronę przed dotykiem pośrednim za pomocą podwójnej izolacji (CEI 17-13/1 - EN 60439-1). Aby zapewnić 
tą ochronę muszą być jednak prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi, dostarczoną z obudową.

Informacje techniczne

Zgodny z
IECEE CB Scheme
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Drzwi
zamykane

na zatrzask

Zaślepki
zapewniające
podwójną izolację

Możliwość 
montażu 
bezpośrednio
na ścianie
z zachowaniem 
stopnia ochrony 

4 moduły
Kolor szary RAL 7035 - drzwi dymne
Drzwi przystosowane do montażu zamka - kod 
zamka 05161
Moc rozpraszana 13 W
Wyposażenie standardowe:

- 1 etykieta modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 4 zaślepki śrub montażowych,
- 1 zaślepka modułów (na 4 modułów).

8 modułów
Kolor szary RAL 7035 - drzwi dymne
Drzwi przystosowane do montażu zamka - kod 
zamka 05161
Moc rozpraszana 19 W
Wyposażenie standardowe:

- 1 etykieta modułów,
- 1 korytko kablowe,
- 4 zaślepki śrub montażowych,
- 1 zaślepka modułów (na 4 moduły).

IP65 04 GRI kod 06521

IP65 08 GRI kod 06522
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Drzwi
zamykane

na zatrzask

Zaślepki
zapewniające

 podwójną izolację

Regulacja głębokości 
szyny DIN

poprzez różne
sposoby montażu 

Miejsce na listwę
zbiorczą lub korytko

do prowadzenia kabli 

Możliwość łączenia
kilku rozdzielnic

w zestawy 

Miejsce
na moduł
zapasowy

WIĘCEJ 

MODUŁÓW

=

WIĘCEJ 

MIEJSCA

ROZDZIELNICE NATYNKOWE IP65
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12 modułów (moduły dodatkowy 13)
Kolor szary RAL 7035 - drzwi dymne
Drzwi przystosowane do montażu zamka - kod 
zamka 05161
Miejsce na montaż listwy zbiorczej - 05168
Moc rozpraszana 30 W
Wyposażenie standardowe:

- 1 etykieta modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 4 zaślepki śrub montażowych,
- 1 osłona modułu (na 6 modułów).

IP65 12 GRI kod 06523

IP65 18 GRI kod 06524

18 modułów (moduł dodatkowy 19)
Kolor szary RAL 7035 - drzwi dymne
Drzwi przystosowane do montażu zamka - kod 
zamka 05161
Miejsce na montaż listwy zbiorczej - 05168
Moc rozpraszana 37 W
Wyposażenie standardowe:

- 1 etykieta modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 4 zaślepki śrób montażowych,
- 2 osłony moduł (na 6 modułów).



12
8

14
3

92

444841

75
11914200

33
0

314

42
0

12
8

14
8

98
504841

75
12514312

38
0

426

47
0

12
8

14
8

98
504841

75
12514312

56
0

426

65
7

WIĘCEJ 

MODUŁÓW

=

WIĘCEJ 

MIEJSCA

Drzwi
zamykane

na zatrzask

Miejsce
na dodatkowe korytko 

przy zastosowaniu 
dodatkowych akcesoriów

Możliwość wykorzystania 
dodatkowego modułu

Możliwość montażu szyny DIN
na dwóch głębokościach

Miejsce przyłączenia
kanału kablowego

Możliwość połączenia z puszką PICO IP56

Możliwe rozstawy między szynami DIN:
- 125, 150 i 175 mm (dla 24 modułów)

- 150, 175 i 200 mm (dla 36 i 54 modułów)

Zaślepki
w celu
zapewnienia
podwójnej
izolacji 

Możliwość 
łączenia 

kilku 
rozdzielnic 
w zestawy 

Miejsce na listwę 
zbiorczą lub korytko 
do prowadzenia kabli 

Miejsce
na moduł
zapasowy

Miejsce
na uchwyty

ścienne

Miejsce
na dodatkowe 
korytko

Regulowana 
szyna DIN

24 modułów (moduły dodatkowe 13 x 2 )
Kolor szary RAL 7035 - drzwi dymne
Drzwi przystosowane do montażu zamka - kod 
zamka 05161
Miejsce na montaż listwy zbiorczej - 05168
Moc rozpraszana 42 W
Wyposażenie standardowe:

- 2 etykiety modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 4 zaślepki śrub montażowych,
- 2 zaślepki modułów (po 6 modułów),
- 1 kortyko kablowe.

IP65 24 GRI kod 06525

36 modułów (moduły dodatkowe 19 x 2)
Kolor szary RAL 7035 - drzwi dymne
Drzwi przystosowane do montażu zamka - kod 
zamka 05161
Miejsce na montaż listwy zbiorczej - 05168
Moc rozpraszana 54 W
Wyposażenie standardowe:

- 2 etykiety modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 4 zaślepki śrub montażowych,
- 3 zaślepki modułów (po 6 modułów),
- 1 korytko kablowe.

54 modułów (moduły dodatkowe 19x3 )
Kolor szary RAL 7035 - drzwi dymne
Drzwi przystosowane do zamontowania zamka - kod 
zamka 05161
Miejsce na montaż listwy zbiorczej - 05168
Moc rozpraszana 72 W
Wyposażenie standardowe:

- 3 etykiety modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 6 zaślepek śrub montażowych,
- 4 zaślepki modułów (po 6 modułów),
- 2 korytka kablowe.

IP65 36 GRI kod 06526

IP65 54 GRI kod 06527
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WIĘCEJ 

MODUŁÓW

=
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Drzwi
zamykane

na zatrzask

Miejsce
na dodatkowe korytko 

przy zastosowaniu 
dodatkowych akcesoriów

Podwójne drzwi w celu 
ułatwienia dostępu 
do aparatów oraz 
zwiekszenia odporności

Rama o unikalnej 
strukturze

Rozstaw między 
szynami DIN:

150, 175, 200 mm

Możliwość wykorzystania 
dodatkowego modułu

Możliwość montażu
szyny DIN na dwóch głębokościach

Miejsce przyłączenia
kanału kablowego

Zaślepki
w celu
zapewnienia
podwójnej
izolacji 

Możliwość 
łączenia 

kilku 
rozdzielnic 
w zestawy 

Miejsce na listwę 
zbiorczą lub korytko 
do prowadzenia kabli 

Miejsce
na moduł
zapasowy

Miejsce
na uchwyty

ścienne

Miejsce
na dodatkowe 
korytko

Regulowana 
szyna DIN

72 modułów (moduły dodatkowe 19 x 4)
Kolor szary RAL 7035 - drzwi dymne
Drzwi przystosowane do montażu zamka - kod 
zamka 05161
Miejsce na montaż listwy zbiorczej - 05168
Moc rozpraszana 91 W
Wyposażenie standardowe:

- 4 etykiety modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 6  zaślepek śrub montażowych,
- 6 zaślepek modułów (po 6 modułów),
- 2 korytka kablowe.

IP65 72 GRI kod 06528
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adapter kanału kablowego
do rozdz 12 - 24 M
kolor RAL7035

panel zaślepiający
na 12 modułów
do rozdzielnic 12 - 24 M
kolor RAL7035

panel zaślepiający
na 18 modułów
do rozdzielnic 18 - 72 M
kolor RAL7035

korytko kablowe
do rozdz 24 - 72 M

separator
dla rozdz 24 M

separator
do rozdz 36 - 72 M

adapter kanału kablowego
do rozdz 18 - 72 M
kolor RAL7035

łącznik do przeprowadzania kabli między 
rozdzielnicami (nie pasuje do rozdz 4 i 8 M)

puszka przyłączeniowa
do rozdzielnic 12 i 24 M
kolor RAL 7035

puszka przyłączeniowa
do rozdzielnic 18 - 72 M
kolor RAL 7035

AC 65 / 12 GRI kod 06527 PC 65 12 GRI kod 05172

PC 65 18 GRI kod 05173

DINO kod 05176

SEP CEN / 12 kod 05174

SEP CEN/18 kod 05175

AC 65 / 18 GRI kod 05167

A-KIT kod 05162

IP56 06 GRI kod 05609

IP56 07 GRI kod 05610
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zamek na klucz patentowy

zaślepka modułów 4 M

zaślepka modułów 6 M

listwa zbiorcza N, PE

adapter do montażu na szynie DIN
elementów różnej wysokości

zaślepka zapewnia podwójną izolacje

uchwyty montażowe

SR65 kod 05161

COPRIMOD 4 M GRI kod 05165

COPRIMOD 6 M GRI kod 05180

listwa zbiorcza N, PE kod 05168

TDI 28 kod 05164

SEC kod 05160

RG kod 05163
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Zmienny dystans między szynami DIN

Odwracalna ramka

Łatwe do okablowania

WIĘCEJ

MIEJSCA TAM,

GDZIE

POTRZEBA

Konstrukcja rozdzielnic Pablo pozwala
na dostosowanie odległości między 
szynami DIN poprzez możliwość montażu 
w jednej z dwóch pozycji w ramie
-  125, 150 i 175 mm (dla 24 modułów)

-  150, 175 i 200 mm
(dla 36 i 54 modułów). 

Regulacja położenia 
szyny DIN jest bardzo 
prosta i może być 
wykonana bezpośrednio 
w obudowie, jak i po 

wyjęciu ramy z obudowy. Taka forma 
konstrukcji obudów pozwala dowolnie 
zagospodarować miejsce w rozdzielnicy 
i ułatwia montaż elementów oraz 
okablowanie.

Ramy rozdzielnic PABLO są wyciągane, aby 
umożliwić montaż okablowania,
które może być wykonane poza szafką 
oraz odwracalne - w celu dopasowania 
przestrzeni, pozostawiając większą na 
górze lub na dole szafki.

Na rozdzielnicach PABLO możliwe jest 
zamontowanie odpowiedniego elementu, 
umożliwiającego montaż korytka 
kablowego (kod 05176) zamontowanego 
na prosty „zaczep” w szparach, co czyni 
montaż kabli szybkim i uporządkowanym.
Poprzez specyfi czny system łączeń możliwe 
jest także zainstalowanie korytka do kabli 
w trzech różnych pozycjach.
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Adapter do podłączenia kanałów - AC 65 

Otwieranie drzwi ponad 180° oraz system zamykania

Zdejmowanie drzwi 

MAKSYMALNA

INTERGACJA

OTWARCIE

PONAD

180°

BEZPIECZNE

ZAMKNIĘCIE

Z RĄCZKĄ

MOCNE

ZAWIASY

=

DUŻA

WYTRZYMAŁOŚĆ

Specjalne akcesorium do:
- szybkiego montażu
-  łatwego połączenia z kanałami 

plastikowymi i metalowymi
- doskonałego, estetycznego wykończenia

Innowacyjny system zawiasów umożliwia 
otwarcie drzwiczek powyżej 180° (aż do krawędzi 
ściany), co zabezpiecza przed ich wypadnięciem, 
a w następstwie zniszczeniem w przypadku 
przypadkowego uderzenia.

System zamykania drzwi 
składa się z wyjątkowo 
mocnej i wygodnej klamki, 
która zapewnia dokładne
i szczelne zamknięcie.

Aby zagwarantować maksymalne zabezpieczenie 
można również umieścić zamek patentowy 
w dodatkowym otworze 
utworzonym w klamce.

Aby zdjąć drzwiczki z rozdzielnicy wystarczy całkowicie je otworzyć i pociągnąć w dół klamkę lub drzwiczki. Operacja ta jest 
łatwa i nie wpływa na poprawne działanie i żywotność zawiasów.
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Zdejmowane panele

Zestaw do łączenia rozdzielnic

W przypadku czynności związanych z konserwacją 
urządzeń umieszczonych w szafce, dostęp do nich 
jest możliwy dzięki wyciąganym panelom.

Używając „zestawu do łączenia rozdzielnic
(kod 05162) możliwe jest połączenie 
rozdzielnic w zestawy pionowe lub poziome. 
Gwarancja wodoodporności i doskonałej 
szczelności.

Na tylnej ściance znajdują się wgłębienia 
umożliwiające przymocowanie listwy zbiorczej 
PE/N lub do montażu dodatkowego korytka 
kablowego.

MONTAŻ

TYPU

SZYBKO

I ŁATWO

ŁATWY

DOSTĘP

I BEZPIECZEŃ-

STWO

12

ROZDZIELNICE IP65 - ZALETY



IEC 60670-24

�
CEI

23-48
23-49

  6 rozmiarów rozdzielnic IP40 z drzwiami transparentnymi,
  7 rozmiarów rozdzielnic IP40 bez drzwi,
  regulowana głębokość montażu szyny DIN, 
  odwracalne maskownice,
  korytko kablowe w zestawie,
  miejsce na listwę zaciskową,
  wysoka wytrzymałość,
  nowoczesny design,
  liczne certyfi katy i dopuszczenia,
  duża ilość typów oraz akcesoriów.

Samoprzylepne etykiety opisowe zgodne
z certyfi katem CEI 23-51.

Symbol          umieszczony na produkcie wskazuje, że rozdzielnice są skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić 
ochronę przed dotykiem pośrednim za pomocą podwójnej izolacji (CEI 17-13/1 - EN 60439-1). Aby zapewnić tą 
ochronę muszą być prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi, dostarczaną wraz z obudową.
Należy zastosować dostarczone w komplecie specjalne zaślepki, śruby i wsporniki. Stopień ochrony IP40 oznacza 
brak możliwości wprowadzenia drutu o średnicy większej niż 1 mm. Dzięki zastosowaniu dostarczonych akceso-
riów, obudowa zapewnia stopień ochrony IP40.

Zgodny
z IECEE CB Scheme
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Drzwi
zamykane

na zatrzask

Regulacja 
głębokości 
szyny DIN 

poprzez różne 
sposoby jej 

montażu

WIĘCEJ 

MODUŁÓW

=

WIĘCEJ 

MIEJSCA

Możliwość montażu 
bezpośrednio na ścianie 
z zachowaniem stopnia 

ochrony

Możliwość 
łączenia kilku 

rozdzielnic
w zestawy

8 modułów
Kolor biały RAL 9001 - przyciemniane drzwi
Drzwi przystosowane do zamontowania zamka - kod 
zamka 05188
Moc rozpraszana 18 W
Wyposażenie standardowe:

- 1 etykieta modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 1 zaślepka modułów (na 4 moduły).

12 modułów (maksymalnie 13 modułów)
Kolor biały RAL 9001 - przyciemniane drzwi
Drzwi przystosowane do zamontowania zamka - kod 
zamka 05188
Miejsce na montaż listwy zbiorczej - kod 05168
Moc rozpraszana 30 W
Wyposażenie standardowe:

- 1 etykieta modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 1 zaślepka modułów (na 6 modułów).

18 modułów (maksymalnie 19 modułów)
Kolor biały RAL 9001 - przyciemniane drzwi
Drzwi przystosowane do zamontowania zamka - kod 
zamka 05188
Miejsce na montaż listwy zbiorczej - kod 05168
Moc rozpraszana 41 W
Wyposażenie standardowe:

- 1 etykieta modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 2 zaślepki modułów (na 6 modułów).

IP40 rozdzielnica 8 modułów kod 04083

IP40 rozdzielnica 12 modułów kod 04084

IP40 rozdzielnica 18 modułów kod 04085

Miejsce
na listwę zbiorczą 

lub korytko
do prowadzenia 

kabli

Przetłoczenia
do wprowadzenia 
kanału kablowego

Miejsce na moduł 
zapasowy (dla rozdzielnic 

powyżej 12 modułów)

Przetłoczenia
do wyprowadzenia 
kanału kablowego

Zaślepki w celu 
zapewnienia 
podwójnej 
izolacji
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Drzwi
 zamykane
na zatrzask

Regulacja
głębokości
szyny DIN

poprzez różne
sposoby jej

montażu

Przetłoczenia do wyprowadzenia 
kanału kablowego

Miejsce na moduł 
zapasowy

(dla rozdzielnic
powyżej 12 modułów)

Zaślepki 
w celu 

zapewnienia 
podwójnej 

izolacji

Możliwość montażu 
bezpośrednio na 

ścianie z zachowaniem 
stopnia ochrony

Możliwość
łączenia kilku 

rozdzielnic
w zestawy

Miejsce na listwę 
zbiorczą lub korytko 

do prowadzenia kabli

Przetłoczenia
do wprowadzenia 
kanału kablowego

24 moduły (maksymalnie 13 x 2 moduły)
Kolor biały RAL 9001 - przyciemniane drzwi
Drzwi przystosowane do zamontowania zamka - kod 
zamka 05188
Miejsce na montaż listwy zbiorczej - kod 05168
Moc rozpraszana 39 W
Wyposażenie standardowe:

- 2 etykiety modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 2 zaślepki modułów (na 6 modułów).

36 moduły (maksymalnie 19 x 2)
Kolor biały RAL 9001 - przyciemniane drzwi
Drzwi przystosowane do zamontowania zamka - kod 
zamka 05188
Miejsce na montaż listwy zbiorczej - kod 05168
Moc rozpraszana 52 W
Wyposażenie standardowe:

- 2 etykiety modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 3 zaślepki modułów (na 6 modułów).

54 modułów (maksymalnie 19 x 3)
Kolor biały RAL 9001 - przyciemniane drzwi
Drzwi przystosowane do zamontowania zamka - kod 
zamka 05188
Miejsce na montaż listwy zbiorczej - kod 05168
moc ropraszana 62 W
Wyposażenie standardowe:

- 3 etykiety modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 4 zaślepki modułów (na 6 modułów).

IP40 – rozdzielnica 24 moduły kod 04086

IP40 – rozdzielnica 36 modułów kod 04089

IP40 rozdzielnica 54 moduły kod 04090
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adapter wejść kanałów kablowych
Kolor Biały RAL 9001

zaślepka modułów – 4 moduły
Kolor Biały RAL 9001

zestaw do przeprowadzania przewodów między 
rozdzielnicami połączonymi w zestawy

korytko kablowe
(dla rozdzielnic od 36 do 54 modułów)

separator dla rozdzielnicy 12 modułowej

separator dla rozdzielnicy 18 modułowej

zamek patentowy

AC 40 / 12 W kod 05169 Zaślepka 4 moduły kod 05184

zaślepka modułów - 6 modułów 
kolor biały RAL 9001

zaślepka śrub gwarantuje podwójną izolację

adapter do montażu na szynie DIN elementów 
różnej wysokości
dla rozdzielnic 18, 36 i 54 M.

uchwyty montażowe

listwa zbiorcza
(dostępna dla obudów powyżej 8 modułów)

Zaślepka 6 modułów kod 05185

TDI 28 kod 05164

RG kod 05163 

SEC kod 05160

MRS TN 8 kod 05168

A-KIT kod 05162

DINO kod 05176

SEP CEN / 12 kod 05175

SEP CEN / 18 kod 05175

SR40 DSG kod 05188 
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Miejsce na moduł 
zapasowy (dla rozdzielnic 

powyżej 12 modułów)

Miejsce na listwę 
zbiorczą

lub korytko
do prowadzenia

kabli

Przetłoczenia
do wprowadzenia

kanału
kablowego

Możliwość 
montażu kilku 

rozdzielnic
w zestawy

Regulacja
głębokości szyny 

DIN poprzez różne
sposoby montażu

Zaślepki w celu 
zapewnienia 

podwójnej
izolacji

Możliwość montażu 
bezpośrednio do ściany

z zachowaniem
stopnia ochrony

Przetłoczenia do wyprowadzenia 
kanału kablowego

Kolor szary RAL 7035
Moc rozproszona 9 W
Wyposażenie standardowe:

- 1 etykieta modułów,
- 1 etykieta ramy.

Kolor szary RAL 7035
Moc rozproszona 18 W
Wyposażenie standardowe:

- 1 etykieta modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 1 zaślepka modułów (na 4 moduły).

Kolor szary RAL 7035
Miejsce na montaż listwy zbiorczej -kod 05168
Moc rozproszona 29 W
Wyposażenie standardowe:

- 1 etykieta modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 1 zaślepka modułów (6 modułów).

IP40 4 moduły kod 04000

IP40 8 modułów kod 04002

IP40 12 modułów kod 04010

WIĘCEJ 

MODUŁÓW

=

WIĘCEJ 

MIEJSCA
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18 modułów (maksymalnie 19 modułów)
Kolor szary RAL 7035
Miejsce na montaż listwy zbiorczej - kod 05168
Moc rozpraszana 44 W

Wyposażenie standardowe:

- 1 etykieta modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 2 zaślepki modułów (na 6 modułów).

24 moduły (maksymalnie 13 x 2 moduły)
Kolor szary RAL 7035
Miejsce na montaż listwy zbiorczej - kod 05168
Moc rozpraszana 45 W

Wyposażenie standardowe:

- 2 etykiety modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 2 zaślepki modułów (na 6 modułów).

36 modułów (maksymalnie 19 x 2 moduły)
Kolor szary RAL 7035
Miejsce na montaż listwy zbiorczej - kod 05168
Moc rozpraszana 62 W

Wyposażenie standardowe:

- 2 etykiety modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 3 zaślepki modułów (na 6 modułów).

54 modułów (maksymalnie 19 x 3 moduły)
Kolor szary RAL 7035
Miejsce na montaż listwy zbiorczej - kod 05168
Moc rozpraszana 65 W

Wyposażenie standardowe:

- 3 etykiety  modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 4 zaślepki modułów (na 6 modułów).

IP40 18 modułów  kod 04011

IP40 24 moduły kod 04020

IP40 36 modułów kod 04021

IP40 54 moduły kod 04022
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66

3416

4527

adapter wejść kanałów kablowych
(nie dostępny dla rozdzielnic 4 i 8 modułów)
Kolor szary RAL 7035

listwa zbiorcza
(dostępna dla obudów powyżej 8 modułów)

zestaw do przeprowadzania przewodów między 
rozdzielnicami połaczonymi w zestawy
(dla rozdzielnic większych niż 4 moduły)

adapter do montażu na szynie DIN elementów 
różnej wysokości
dla rozdzielnic 18, 36 i 54 M

korytko kablowe
(dla rozdzielnic od 36 do 54 modułów)

zaślepki śrub gwarantujące podwójną izolację

separator dla rozdzielnicy 24 moduły uchwyty montażowe

zaślepka na 4 moduły
kolor szary RAL 7035

separator dla rozdzielnicy 36 do 54 modułów

zaślepka na 6 modułów
kolor szary RAL 7035

AC 40 / 12 GRI kod 05168 TN 8 MRS kod 05170

A-KIT kod 05162 RG kod 05163

DINO kod 05176 TDI 28 kod  05164

SEP CEN/12 kod 05174 SEC kod 05160

Zaślepka na 4 moduły kod 05165

SEP  CEN/18 kod 05175

Zaślepka na 6 modułów kod 05180
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ZAMKNIĘCIE

NA ZATRZASK

MAGNESOWY

– NIEZAWODNOŚĆ

I PROSTOTA

OBSŁUGI

OTWIERANIE

PONAD 180°
- MAKSYMALNY

DOSTĘP

DO MODUŁÓW

MAKSYMALNA

INTEGRACJA

System zamykania drzwi

Zatrzaskowy zamek magnesowy
umożliwia szybkie i pewne zamknięcie rozdzielnicy.
Magnes jest ukryty w rączce drzwi,
a metalowy element na krawędzi rozdzielnicy.

Dno rozdzielnic wyposażone w osłabienia umożliwiające 
wprowadzenia kanału kablowego różnych szerokości i wysokości 60 mm.
Zastosowanie adaptera do wejść kablowych (numer 05169
do rozdzielnic z drzwiami przeszklonymi oraz 05170 do rozdzielnic
bez drzwi) umożliwia zamontowanie kanału kablowego wysokości 
40 mm oraz zapewnia stopień ochrony IP40.

Skuteczny system zawiasów pozwala na 
otwarcie drzwi do płaszczyzny ściany (ponad 180°), 
unikając w ten sposób uszkodzenia zawiasów
podczas przypadkowego uderzenia.

W celu zdemontowania drzwi należy otworzyć 
je do samego końca i przy użyciu małej siły 
odgiąć je jeszcze w tył. Drzwiczki wyskoczą

z zawiasów. Takie działanie 
nie wpłynie szkodlowie na 
zawiasy i drzwiczki.

Otwarcie drzwi do ściany

Adapter do podłączenia kanałów

głębokość 40
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IEC 60670-24

�
CEI

23-48
23-49

  9 wymiarów,
  regulowana głębokość montażu szyny DIN,
  miejsce na listwę zaciskową,
  odwracalne maskownice,
   perforowane dno rozdzielnicy dla łatwego wprowadzania przewodów,
  nowoczesny design,
  liczne certyfi katy i dopuszczenia,
  duża ilość typów oraz akcesoriów.

Samoprzylepne- etykiety opisowe zgodne
z certyfi katem CEI 23-51.Zgodny

z IECEE CB Scheme

Symbol          umieszczony na produkcie wskazuje, że rozdzielnice są skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić 
ochronę przed dotykiem pośrednim za pomocą podwójnej izolacji (CEI 17-13/1 - EN 60439-1). Aby zapewnić tą 
ochronę muszą być prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi, dostarczaną wraz z obudową.
Należy zastosować dostarczone w komplecie specjalne zaślepki, śruby i wsporniki. Stopień ochrony IP40 oznacza 
brak możliwości wprowadzenia drutu o średnicy większej niż 1 mm. Dzięki zastosowaniu dostarczonych akceso-
riów, obudowa zapewnia stopień ochrony IP40.
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Możliwość 
zamontowania 
dodatkowego

korytka
kablowego

Drzwi
zamykane
na zatrzask

Przetłoczenia w dnie
do wprowadzania kabli

Wkładki umożliwiające połączenie 
kilku rozdzielnic w zestaw

Możliwość wprowadzenia 
przewodu o średnicy
do 40 mm

Miejsce na 
zamontowanie szyny 
zbiorczej lub korytka 
kablowego

Innowacyjny system zawiasów 
umożliwiający otwarcie drzwi 
ponad 180°

6 modułów
Kolor biały RAL 9016 - przyciemniane drzwi
Drzwi przystosowane do zamontowania zamka
- kod zamka 05189
Moc rozpraszana 21 W
Wyposażenie standardowe:

- 1 etykieta modułów,
- 1 korytko kablowe,
- 1 zaślepka modułów (na 4 moduły).

4 moduły
Kolor biały RAL 9016 - przyciemniane drzwi
Drzwi przystosowane do zamontowania zamka - kod 
zamka 05189
Moc rozpraszana 20 W
Wyposażenie standardowe:

- 1 etykieta modułów,
- 1 etykieta ramy.

8 modułów
W0 = kolor biały RAL 9016 - przyciemniane drzwi
NE = kolor czarny - przyciemniane drzwi
Drzwi przystosowane do zamontowania zamka
- kod zamka 05189
Moc rozpraszana 25 W
Wyposażenie standardowe:

- 1 etykieta modułów,
- 1 korytko kablowe,
- 1 zaślepka modułów (na 4 moduły).

12 modułów
W0 = kolor biały RAL 9016 - przyciemniane drzwi
NE = kolor czarny - przyciemniane drzwi
Drzwi przystosowane do zamontowania zamka
- kod zamka 05189
Miejsce na montaż listwy zbiorczej - kod 05168
Moc rozpraszana 37 W
Wyposażenie standardowe:

- 1 etykieta modułów,
- 1 korytko kablowe,
- 1 zaślepka modułów (na 6 modułów).

18 modułów
Kolor biały RAL 9016 - przyciemniane drzwi
Drzwi przystosowane do zamontowania zamka
- kod zamka 05189
Miejsce na montaż listwy zbiorczej - kod 05168
Moc rozpraszana 50 W
Wyposażenie standardowe:

- 1 etykieta modułów,
- 1 korytko kablowe,
- 2 zaślepki modułów (na 6 modułów).

IP40 podtynk 6 W0 kod 04146

IP40 podtynk 04 W0 kod 04100

IP40 podtynk 18 W0 kod 04103

IP40 podtynk 8 NE kod 04108

IP40 podtynk 12 NE kod 04109

IP40 podtynk 8 W0 kod 04101

IP40 podtynk 12 W0 kod 04102
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IP40 podtynk 24 NE kod 04110

IP40 podtynk 36 W0 kod 04105

IP40 podtynk 24 W0 kod 04104

24 moduły
W0 = kolor biały RAL 9016 - przyciemniane drzwi
NE = kolor czarny - przyciemniane drzwi
Drzwi przystosowane do zamontowania zamka
- kod zamka 05189
Miejsce na montaż listwy zbiorczej - kod 05168
Moc rozpraszana 45 W

Wyposażenie standardowe:

- 2 etykiety modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 2 zaślepka modułów (6 modułów).

36 moduły
Kolor biały RAL 9016 - przyciemniane drzwi
Drzwi przystosowane do zamontowania zamka
- kod zamka 05189
Miejsce na montaż listwy zbiorczej - kod 05168
Moc rozpraszana 56 W

Wyposażenie standardowe:

- 2 etykiety modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 3 zaślepka modułów (na 6 modułów).

Innowacyjny system
zawiasów umożliwiający 

otwarcie drzwi ponad 180°

Drzwi 
zamykane

na zatrzask

Możliwość 
zamontowania 
dodatkowego 
korytka kablowego

Zamknięcie 
magnetyczne

Możliwość 
zaślepienia pustych 
modułów

Szyny DIN i maskownica odwracalne 
aby zapewnić optymalne 
rozmieszczenia modułów i ułatwić 
okablowanie

Możliwość wprowadzenia 
przewodu o średnicy
do 40 mm

Miejsce
na zamontowanie
szyny zbiorczej
lub korytka
kablowego
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Drzwi
zamykane

na zatrzask

Drzwi
z zamykaniem 
zatrzaskowym

Innowacyjny system
zawiasów umożliwiający

otwarcie drzwi ponad 180°

Możliwość 
zamontowania 
dodatkowego 
korytka kablowego

Zamknięcie 
magnetyczne

Szyny DIN i maskownica odwracalne, 
aby zapewnić optymalne 
rozmieszczenia modułów i ułatwić 
okablowanie

Możliwość wprowadzenia 
przewodu o średnicy
do 40 mm

Miejsce
na zamontowanie
szyny zbiorczej
lub korytka
kablowego

Możliwość 
zaślepienia pustych 
modułów

54 moduły
Kolor biały RAL 9016 - przyciemniane drzwi
Drzwi przystosowane do zamontowania zamka
- kod zamka 05189
Miejsce na montaż listwy zbiorczej - kod 05168
Moc rozpraszana 62 W

Wyposażenie standardowe:

- 3 etykiety modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 4 zaślepki modułów (na 6 modułów).

72 moduły
Kolor biały RAL 9016 - przyciemniane drzwi
Drzwi przystosowane do zamontowania zamka
- kod zamka 05189
Miejsce na montaż listwy zbiorczej - kod 05168
Moc rozpraszana 80 W

Wyposażenie standardowe:

- 4 etykiety modułów,
- 1 etykieta ramy,
- 6 zaślepek modułów (na 6 modułów).

IP40 podtynk 54 W0 kod 04106

IP40 podtynk 72 W0 kod 04147
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IP40 INC CEN 08 W0 kod 04223 SIC 08 kod 04220

SIC 12 kod 04221

SIC 24 kod 04222

COPRIMOD 4M W0 kod 05186

COPRIMOD 6M W0 kod 05187

MRS TN 8 kod 05168

RG kod 05163

IP40 INC CEN 12 W0 kod 04224

IP40 INC CEN 24 W0 kod 04225

I-KIT kod 05171

PC INC 12 W0 kod 05177

PC INC 18 W0 kod 05178

CEN/12 kod 05174

CEN/18 kod 05175

SR40 INC kod 05189

frontowa część rozdzielnicy 8 modułów
identyczna jak w rozdzielnicy
IP40 podtynk  08 W0 kod 04101

tylna część rozdzielnicy – 8 modułów

tylna część rozdzielnicy – 12 modułów

tylna część rozdzielnicy – 24 moduły

zaślepka 4 moduły
kolor biały RAL 9016

zaślepka 6 modułów
kolor biały RAL 9016

listwa zbiorcza
(nie występuje w rozdzielnicach 4, 6  i 8 modułów)

adapter do montażu na szynie DIN elementów 
różnej wysokości do rozdzielnic na 54 i 72 modułów

frontowa część rozdzielnicy 12 modułów
identyczna jak w rozdzielnicy
IP40 podtynk  12 W0 Code 04102

frontowa część rozdzielnicy 24 modułów
identyczna jak w rozdzielnicy
IP40 podtynk  24 W0 kod 04104

element do łączenia rozdzielnic w zestawy

zaślepienie dla rozdzielnicy 24 moduły

zaślepienie dla rozdzielnic 36, 54 i 72 modułów
kolor biały RAL 9016

separator do rozdzielnic 24 moduły

separator do rozdzielnic 36, 54, 72 moduły

zamek patentowy
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A

A

1 Po przymocowaniu ramy
z szynami DIN do podtynkowej 
części rozdzielnicy należy ją 
zabezpieczyć dokręcając śrubę. 
Należy pamiętać, aby śruby tej 
nie dokręcać do końca, gdyż 
uniemożliwi to późniejsze 
dopasowanie ramy do reszty 
rozdzielnicy

1

3

A B

2

4

2 Załóż drzwiczki, przykręcając je 
do ramy.

3 Wypoziomuj ramę.

4 Dokręć śruby i załóż korki 
maskujące, aby całość wyglądała 
estetycznie.

A Włóż narzędzie między
drzwi a zawias 1.

B Otwórz zawias 1.

Montaż i regulacja ramy

Demontaż drzwi
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