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Ηλεκτρονικς κατάλογος Hager-Tehalit

Τσο απλ
απλ που
που δεν
δεν χρειάζονται
χρειάζονται ιδιαίτερες
ιδιαίτερες
Τσο
γνώσεις στην
στην πληροφορική!
πληροφορική!
γνώσεις

Οδηγς επιλογής
κωδ.
A
A099
F
FC670
FM117
FM118
FM119
FM200
FM201
FM202
FM203
FM204
FM207
FM208
FM209
FM217
FM218
FM219
FM307
FM308
FM309
FM317
FM318
FM319
FM400
FM401
FM402
FM403
FM404
FM407
FM408
FM409
FM417
FM418
FM419

συσκ.

σελ.

10

40

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

29
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

κωδ.
FM427
FM428
FM429
FM437
FM438
FM439
FM450
FM477
FM478
FM479
FM487
FM488
FM489
FM517
FM518
FM519
FM530
FM531
FM532
FM533
FM534
FM537
FM538
FM539
FM540
FM541
FM542
FM543
FM544
FM547
FM548
FM549
FM557
FM558
FM559
FM567

συσκ.

σελ.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
40
40
40
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

κωδ.

συσκ.

σελ.

FM568
FM569
FM630
FM635
FM640
FM653
FN623
FN625
FN637
FN639
FN960
FZ449
FZ450
FZ451
FZ597
FZ794

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

28
28
29
29
29
29
39
39
38
38
31
28
28
28
28
29

J
JE003
JP002

12
10

41
41

K
K96A
K96C
K96D
K96F

20
20
20
20

33
33
33
33

P
P02400

10

41

U
UC001
UC003
UC005
UC011
UC013

1
1
1
1
1

35
35
35
36
36

κωδ.

συσκ.

σελ.

UC021
UC027
UC041
UC050
UC054
UC201
UC205
UC231
UC232
UC233
UC234
UC235
UC236
UC237
UC241
UC242
UC243
UC244
UC245
UC246
UC247
UC256
UC258
UC260
UC262
UC264
UC268
UC830

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

UC831

1

UC832

1

UC833

1

UC834

1

36
37
37
37
37
38
38
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
39
31
33
31
32
32
33
32
33
33

κωδ.

συσκ.

σελ.

UC835
UC836
UC836
UC840
UC841

1
1
1
1
1

UC842
UC843

1
1

UC844

1

UC846
UC851
UC853
UC855
UC903
UC910
UC914
UC916
UC951
UC954
UC986
UC988
UC990
UC991
UM92W
UM92X
UM92Y
UM92Z

1
50
50
50
1
10
6
2
2
1
1
1
25
25
1
1
1
1

32
32
32
31
31
32
31
31
32
33
31
33
31
33
33
33
31
41
41
41
40
40
33
32
41
41
33
33
33
33
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Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α
Το σύστηµα quadro, γνωστ
και εκτιµώµενο για τη
στιβαρτητα της κατασκευής,
την ποιτητα των υλικών και
την ευελιξία της χρήσεως,
αντικαθίσταται µε τη νέα
σειρά ερµαρίων quadro IP 55.
To quadro IP 55 είναι η ιδανική
λύση για την πραγµατοποίηση
πινάκων διανοµής έως 630 A
σε εγκαταστάσεις του
τριτογενούς τοµέα, ταν
απαιτούνται υψηλές αξιώσεις
στα ρια βαθµού προστασίας,
ασφάλεια και πισττητα.
Ενδεικτικά, εγκαταστάσεις
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί το quadro IP 55 είναι σχο-
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λεία, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία,
τράπεζες και γενικά σε λους
τους χώρους που η παρουσία
κοινού επιβάλλει υψηλή ποιτητα και τέλεια ολοκλήρωση
του πίνακα µε το περιβάλλον.
Εποµένως, το quadro IP 55
χαρακτηρίζεται απ τον κοµψ
σχεδιασµ, τη µεγάλη σειρά
εξαρτηµάτων, την ευκολία και
ταχύτητα στη συναρµολγηση
και καλωδίωση της εγκατάστασης, την υψηλή ποιτητα
των υλικών, της κατασκευής
και των µηχανικών και ηλεκτρικών απαιτήσεων που
ικανοποιεί.

Το quadro IP 55 είναι ανανεωµένο στο σύστηµα εξοπλισµού
και βελτιώνει τα ήδη καλά χαρακτηριστικά ευελιξίας λύσεων, ευκολίας συναρµολγησης και καλωδίωσης. Το
σύστηµα έχει κατασκευασθεί
έτσι ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµ µε
τα νέα ερµάρια Venezia plus,
προσφέροντας µία πλήρη σειρά ερµαρίων µε ενοποιηµένο
εξοπλισµ και κοινά χαρακτηριστικά σχεδιασµού και κατασκευής των προϊντων.

Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α
Σύνθεση
Το quadro IP 55 περιλαµβάνει
ερµάρια, εξαρτήµατα εξοπλισµού και άλλα εξαρτήµατα για
την κατασκευή πλήρων ερµαρίων διανοµής µε προστασία
IP55 έως 630 A µε πρτα διαφανή ή αδιαφανή. Η σειρά
αποτελείται απ:
 ερµάρια πλάτους 435 mm

για τοποθέτηση µπαρών ή
καλωδίων διανοµής
 ερµάρια 685 mm για τοποθέτηση ραγοϋλικών ή διακοπτών πλάτους 24 θέσεων (DIN)
 ερµάρια 885 mm για τοποθέτηση ραγοϋλικών/διακοπτών
πλάτους 24 θέσεων +
µπάρες/καλώδια διανοµής
πλάτους 170 mm (ωφέλ.
150 mm)

 πρτες διαφανείς ή αδιαφανείς

 Ερµάριο µε βάθρο και
διαφανή πρτα

 Εξαρτήµατα εξοπλισµού για
ραγοϋλικά, διακπτες και
αδιαφανή µετώπη

 Πλάτη στήριξης, ράγες DIN,
σύστηµα µπαρών διανοµής,
οριζντια και κάθετα
κανάλια

Τεχνικά χαρακτηριστικά

πολυουρεθάνης εφαρµοσµένη
χωρίς κενά µε αυτοµατοποιηµένη τεχνική
 επιβερνίκωµα µε εποξεική
σκνη λείο φινίρισµα σε χρώµα RAL 9002 για το ερµάριο
την πρτα, τα σετ εξοπλισµού
και RAL 7042 για το βάθρο
πριν την επεξεργασία της πλύσης, φωσφάτωσης και εξουδετέρωσης
 µετά τη συναρµολγηση του
ερµαρίου υπάρχει αγώγιµη
σύνδεση ανάµεσα σε λα τα
τµήµατά του, κάτι που εξασφαλίζει τη συνέχεια της
γείωσης
 πρτες µε δύο ανταλλασσµενες κλειδαριές τριγωνικής
µορφής για τον επίτοιχο τύπο
 πρτες εφοδιασµένες µε
κλειδαριές, µε βέργα κλεισίµατος µε δύο ανταλλασσµενες
κλειδαριές τριγωνικής µορφής
(περιστρεφµενο χερούλι παρέχεται ως εξάρτηµα) για τον
τύπο επί δαπέδου
 δυναττητα ανοίγµατος της

πρτας απ αριστερά ή δεξιά
χωρίς καµία άλλη αλλαγή
 στεγαν άνω και κάτω
τµήµα µε ενσωµατωµένο
λάστιχο
 επιδαπέδιος τύπος µε βάθρο ύψους 150 mm µε κινητές
φλάντζες εµπρς και πίσω και
οπές για τη στερέωση στο
δάπεδο
 στηρίγµατα για τη στερέωση µε χωρίσµατα των πλαϊνών
(παρέχονται 4 για τον επίτοιχο
τύπο και 2 για τον επιδαπέδιο)
 τεµάχια ανύψωσης (παρέχονται ως εξαρτήµατα)
 βαθµς προστασίας IP55
(IP30 µε ανοικτή την πρτα)
 κλάση µνωσης Ι
 ονοµαστική τάση λειτουργίας 690 V
 ονοµαστική τάση µνωσης
690 V
 ονοµαστική ένταση 630 A
 ονοµαστικ ρεύµα βραχυκυκλώµατος 35 kA

 κατασκευή µονοµπλκ, µε
δυναττητα οριζντιων συνδυασµών (τύπος επίτοιχος ή
επί δαπέδου) και κάθετων
(τύπος επίτοιχος)
 κατασκευές µε ανοικτά
πλαϊνά και κλειστή πλάτη απ
ψευδαργυρωµένη λαµαρίνα
πάχους 12/10
 πλάκες εισδου καλωδίων,
πλαϊνά τµήµατα και πρτες
διαφανείς ή αδιαφανείς απ
λαµαρίνα 15/10 µε τελείωµα
απ πολυουρεθάνη επικολληµένη µε αυτοµατοποιηµένη
τεχνική, εξαρτήµατα εξοπλισµού απ λαµαρίνα 12/10
 εσωτερικές µετώπες, ράγες
DIN, µεταλλικές πλάτες και
εξαρτήµατα εξοπλισµού απ
ψευδαργυρωµένη λαµαρίνα
και κράµα αλουµινίου
ψευδαργύρου (Aluzink)
 διαφανείς πρτες µε
άθραυστο κρύσταλλο πάχους
4 mm τοποθετηµένο µε κλλα

Τα νέα ερµάρια είναι επίτοιχα
ή επιδαπέδια µε βάθρο συνολικού ύψους απ 510 έως 2010
mm και βάθους 260 mm για
τον επίτοιχο τύπο και 260 ή
400 για τον τύπο επί δαπέδου.
 αδιαφανείς µετώπες, σετ
εξοπλισµού ραγοϋλικών, δια-

κοπτών ισχύος Hager
 εσωτερικές µετώπες
 ράγες DIN
 µεταλλικές πλάτες στήριξης
 οριζντια εσωτερικά χωρίσµατα
 σετ µπαρών έως 630 A
 µπαρέτες και µπλοκ διανοµής
 οριζντια, κάθετα κανάλια
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Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α
Σύσταση
Το quadro IP 55 είναι ένα
ερµάριο κατασκευασµένο µονοµπλκ το οποίο, χάρη στα
ανοικτά πλαϊνά, συγκεντρώνει
τά τυπικά πλεονεκτήµατα των
συναρµολογούµενων
ερµαρίων, πως τη
δυναττητα συνδυασµού δύο
ή περισσοτέρων, µε τα τυπικά

 Επίτοιχος τύπος µε ανοικτά
πλαϊνά και κλειστή πλάτη

 ∆εξί και αριστερ πλαϊν
τµήµατα

 Αδιαφανής ή διαφανής
πρτα

 Επιδαπέδιος τύπος µε
ανοικτά πλαϊνά, κλειστή
πλάτη και βάθρο

 ∆εξί και αριστερ πλαϊν
τµήµατα

 Αδιαφανής ή διαφανής
πρτα

Μετά τη συναρµολγηση του
ερµαρίου υπάρχει αγώγιµη
σύνδεση ανάµεσα σε λα τα
τµήµατά του, κάτι που εξασφαλίζει τη συνέχεια της
γείωσης.
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πλεονεκτήµατα των
κατασκευών µονοµπλκ, πως
η αντοχή.
Ο επίτοιχος τύπος αποτελείται
απ τα επµενα στοιχεία:

Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α
Σύνθεση

Επίτοιχος τύπος µε ανοικτά
πλαϊνά, κλειστή πλάτη και
πλάκες εισδου των καλωδίων
απ επάνω ή κάτω

∆εξί και αριστερ πλαϊν τµήµα

Επιδαπέδιος τύπος βάθους
260mm µε ανοικτά πλαϊνά,
κλειστή πλάτη, πλάκες εισδου των καλωδίων απ επάνω
ή κάτω και βάθρο µε κινητά
τµήµατα

Επιδαπέδιος τύπος βάθους
400mm µε ανοικτά πλαϊνά,
κλειστή πλάτη, πλάκες εισδου των καλωδίων απ επάνω
ή κάτω και βάθρο µε κινητά
τµήµατα

∆ιαφανής πρτα για
επιδαπέδιο τύπο µε κλειδαριά
τριγωνικού σχήµατος
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Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α
Συνδυασµοί ερµαρίων
Τα ερµάρια quadro IP 55
(επίτοιχα ή επιδαπέδια)
µπορούν να συνδυασθούν
µεταξύ τους δηµιουργώντας

ερµάρια µεγάλυτερων
διαστάσεων χωρίς να χάνουν
το βαθµ προστασίας ΙP 55. Οι

συνδυασµοί πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια εξαρτηµάτων οριζντιας σύνδεσης.

 Οριζντιος συνδυασµς
δύο επίτοιχων ερµαρίων

 Οριζντιος συνδυασµς
δύο επιδαπέδιων ερµαρίων

Τα επιδαπέδια ερµάρια
µπορούν, επίσης, να συνδυασθούν µεταξύ σε οριζντιους
ή κάθετους συνδιασµούς δηµιουργώντας ερµάρια µεγα-

λύτερων διαστάσεων χωρίς να
χάνουν το βαθµ προστασίας
IP 55. Οι συνδυασµοί πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια
εξαρτηµάτων κάθετης ή

οριζντιας σύνδεσης µε την
προσθήκη του βάθρου. Οι
οριζντιοι συνδυασµοί είναι
δυνατοί µε ερµάρια του ίδιου
ύψους.

διαχωριστικών των ερµαρίων
παρέχονται αντίστοιχα στηρίγµατα στην πλάτη κάθε
ερµαρίου (4 τεµάχια για τα
επίτοιχα, 2 τεµάχια για τα
επιδαπέδια). Για την ανύψωση
του ερµαρίου έχουν

προβλεφθεί εξαρτήµατα (µέγιστο βάρος 250 kg σύµφωνα µε
τους κανονισµούς) που στερεώνονται στο πλαίσιο του
ερµαρίου (έως 4 ανά ερµάριο).

 Κάθετος συνδυασµς δύο
ερµαρίων µε βάθρο

 Κάθετος και οριζντιος
συνδυασµς τεσσάρων
ερµαρίων µε βάθρο
Ακµη και στην περίπτωση
επίτοιχων ή επιδαπέδιων
συνδυασµών, η κοινή γείωση
µεταξύ των επί µέρους
ερµαρίων πραγµατοποιείται
χωρίς τη χρήση καλωδίου.
Για τη στερέωση των
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Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α
Οριζντιοι και κάθετοι
συνδυασµοί ερµαρίων

Οριζντιος συνδυασµς δύο επίτοιχων
ερµαρίων

Σετ οριζντιας σύνδεσης και
αυτοκλλητη στεγανωτική ταινία

Κάθετος συνδυασµς δύο επίτοιχων
ερµαρίων

Σετ κάθετης σύνδεσης, αυτοκλλητη στεγανωτική
ταινία και βάθρο µε αφαιρούµενες πλευρές
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Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α
∆ιαστάσεις
Το quadro IP 55 περιλαµβάνει
ερµάρια και εξαρτήµατα για τη

δηµιουργία ερµαρίων διανοµής µε βαθµ προστασίας
IP 55 και ένταση ρεύµατος έως

 πλάτος 685 mm
ύψος 510 mm-9 x 50
(450 mm)
660 mm-12 x 50
(600 mm)
810 mm-15 x 50
(750 mm)
960 mm-18 x 50
(900 mm)
1110 mm-21 x 50
(1050 mm)
βάθος 260 mm

630 A µε διαφανή ή αδιαφανή
πρτα. Η σειρά αποτελείται
απ:
 πλάτος 435 mm
ύψος 1710 mm-30 θέσ. 50
(1500 mm)
1860 mm-33 θέσ. 50
(1650 mm)
2010 mm-36 θέσ. 50
(1800 mm)
βάθος 400 mm
για καλώδια ή µπάρες
διανοµής

για σετ εξοπλισµού αυτµατων διακοπτών και
ραγοϋλικών πλάτος
600 mm-24 θέσ. DIN

 Επίτοιχο ερµάριο

 Επιδαπέδιο ερµάριο
L435 mm

Για την ευκολία της εγκαταστάστασης των εξαρτηµάτων,
το εσωτερικ λων των ερµαρίων είναι διαµορφωµένο σε
πολλαπλάσια των 50 mm. Γι’
αυτ το εσωτερικ ωφέλιµο
ύψος διαιρείται ακριβώς µε το
50.

 Επιδαπέδιο ερµάριο
L685 mm
 πλάτος 685 mm
ύψος 1710 mm-30 x 50
(1500 mm)
1860 mm-33 x 50
(1650 mm)
2010 mm-36 x 50
(1800 mm)
βάθος 260 mm
400 mm
για σετ εξοπλισµού
αυτµατων διακοπτών και
ραγοϋλικών
πλάτος 600 mm-24 θέσ. DIN
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 Επιδαπέδιο ερµάριο
L885 mm
 πλάτος 885 mm
ύψος 1710 mm-30 x 50
(1500 mm)
1860 mm-33 x 50
(1650 mm)
2010 mm-36 x 50
(1800 mm)
βάθος 260 mm
400 mm
για:
 σετ εξοπλισµού αυτµατων
διακοπτών και ραγοϋλικών
πλάτος 800 mm
 σετ εξοπλισµού αυτµατων
διακοπτών και ραγοϋλικών
πλάτος 600 mm-24 θέσ. DIN +
χώρος µπαρών/καλωδίων δια-

νοµής πλάτους 170 mm (ωφέλιµο 150 mm).
Το σετ για τις µπάρες ή καλώδια διανοµής για τα ερµάρια
βάθους 260 αποτελείται απ
εµπρς χώρισµα + µετώπη.
Για τα ερµάρια βάθους 400
αποτελείται απ εµπρς χώρισµα + πίσω χώρισµα +
µετώπη.
Το σετ για τις µπάρες/καλώδια διανοµής είναι αντιστρέψιµο (για το ερµάριο βάθους 260
έχει προβλεφθεί στο αριστερ
µέρος και µπορεί να
τοποθετηθεί και στο δεξί).

quadro 5
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Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α
Τυποποίηση
Το quadro IP 55 έχει σχεδιασθεί µε βάση την τυποποίηση
για τη µεγαλύτερη δυνατή
απλτητα στην επιλογή των
κατάλληλων σετ εξοπλισµού.

Αυτή η τυποποίηση βασίζεται
σε κάθετες αποστάσεις που
είναι πολλαπλάσια των 50 mm.
Cλα τα εξαρτήµατα του
quadro IP 55 (ερµάρια, πλευρές, διαχωριστικά, πρτες
κ.λπ.) πως και τα σετ εξοπλι-

σµού (διακοπτών ισχύος,
αδιαφανής µετώπες, εσωτερικά χωρίσµατα, κ.λπ.)
κατασκευάζονται µε ύψος
πολλαπλάσιο των 50 mm. Το
ύψος των ερµαρίων σε
πολλαπλάσια του 50 και οι
θέσεις ραγοϋλικών κατά DIN
είναι η ακλουθη:

ύψος ερµαρίου
ολικ 510 mm- ωφέλιµο 9 x 50 (450 mm) - 72 θέσεις κατά DIN
ολικ 660mm - ωφέλιµο 12 x 50 (600 mm) - 96 θέσεις κατά DIN
ολικ 810 mm - ωφέλιµο 15 x 50 (750 mm) - 120 θέσεις κατά DIN
ολικ 960 mm - ωφέλιµο 18 x 50 (900 mm) - 144 θέσεις κατά DIN
ολικ 1110 mm - ωφέλιµο 21 x 50 (1050 mm) - 168 θέσεις κατά DIN
ολικ 1710 mm - ωφέλιµο 30 x 50 (1500 mm) - 240 θέσεις κατά
DIN αντίστοιχα για πλάτη L685/L885
ολικ 1860 mm - ωφέλιµο 33 x 50 (1650 mm) - 264 θέσεις κατά
DIN αντίστοιχα για πλάτη L685/L885
ολικ 2010 mm - ωφέλιµο 36 x 50 (1800 mm) - 288 θέσεις κατά
DIN αντίστοιχα για πλάτη L685/L885

Συναρµολγηση του
εξοπλισµού
Ο εξοπλισµς του quadro IP 55
(σετ εξοπλισµού για ραγοϋλικά
και αυτµατους διακπτες,
αδιαφανείς µετώπες, εσωτερικά χωρίσµατα, ράγες DIN, κανάλια καλωδίων, σετ µπαρών
διανοµής κ.λπ.) τοποθετείται
στο εσωτερικο του ερµαρίου
µε δύο διαφορετικούς τρπους ανάλογα το βάθος του
ερµαρίου:
 ερµάρια βάθους 260 mm
Οι µετώπες για διακπτες
ισχύος, ραγοϋλικά, ργανα

µέτρησης, οι αδιαφανείς µετώπες κ.λπ. τοποθετούνται µε
δύο εξαρτήµατα σε κάθε ερµάριο (αριστερ και δεξί) ενωµένα µε το εµπρς µέρος της
κατασκευής. Τα εσωτερικά εξαρτήµατα, πως πλάτες στήριξης των διακοπτών, ράγες
DIN, εσωτερικά χωρίσµατα,
βάσεις στήριξης των καναλιών, σετ µπαρών διανοµής
κ.λπ., τοποθετούνται απ΄ ευθείας στην πλάτη του ερµαρίου στα αντίστοιχα στηρίγµατα ή βίδες.

πτες ισχύος, τα ραγοϋλικά, τα
ργανα µέτρησης, οι αδιαφανείς µετώπες κ.λπ. τοποθετούνται σε δύο εξαρτήµατα στερέωσης για µετώπες (δεξί και
αριστερ) ενωµένα µε το εµπρς µέρος της κατασκευής.
Τα εσωτερικά εξαρτήµατα,
πως πλάτες στήριξης των
διακοπτών, ράγες DIN, εσωτερικά χωρίσµατα, βάσεις στήριξης των καναλιών, σετ µπαρών
διανοµής κ.λπ., τοποθετούνται
στο ερµάριο µέσω ενς σετ
στήριξης που αποτελείται απ:

 ερµάρια βάθους 400 mm
Οι µετώπες για τους διακ-

 2 εξαρτήµατα στερέωσης
(δεξί και αριστερ) τοποθετη-

 σύστηµα εξοπλισµού
τοποθετηµένο σε ερµάριο
βάθους 260 mm
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µένα στη βάση και το άνω µέρος µε απλ και γρήγορο
τρπο µε 4 βίδες στην
κατάλληλη θέση χωρίς να
χρειάζεται καµία ρύθµιση.
4 προφίλ καλύµµατα απ
πλαστικ (2 οριζντια και 2
κάθετα) στερεωµένα µε ελατήριο για βαθµ προστασίας
IP30 µε την πρτα ανοικτή.
Η κοινή σύνδεση γείωσης µεταξύ των εξαρτηµάτων και του
ερµαρίου γίνεται µε επαφή
χωρίς τη χρήση καλωδίου.

 σύστηµα εξοπλισµού
τοποθετηµένο σε ερµάριο
βάθους 400 mm

Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α
Κύκλωµα προστασίας

σύµβολο .

Μετά τη συναρµολγηση του
ερµαρίου υπάρχει αγώγιµη
σύνδεση ανάµεσα σε λα τα
τµήµατά του και τον εγκατεστηµένο εξοπλισµ (µετώπες,
διαχωριστικά, πρτες, διακπτες, ράγες DIN, διάτρητες
πλάτες στήριξης κ.λπ.), κάτι
που εξασφαλίζει τη συνέχεια
της γείωσης.
Αρκεί η σύνδεση στο κύκλωµα
προστασίας της εγκατάστασης
ενς απ τα άκρα γείωσης του
ερµαρίου που έχουν το

Το quadro IP 55 είναι δυνατ
να εξοπλισθεί µε ένα σύστηµα
προστασίας για τη διανοµή
των αγωγών του ερµαρίου
προς την ηλεκτρική
κατανάλωση.
Το σύστηµα πραγµατοποιείται
µε χάλκινες µπάρες παραλληλγραµµης διατοµής 12x6 mm
µε σφιγκτήρες και βίδες ή
άµεσα τοποθετηµένες στην
πλάτη του ερµαρίου P260 και
σε τεµάχια στήριξης του

ερµαρίου P400 (η σύνδεση µε
το ερµάριο επιτυγχάνεται µε
επαφή).
Η σειρά προβλέπει µπάρα
µήκους L500 για τα ερµάρια
πλάτους L685 (που µπορεί να
τοποθετηθεί και στο άνοιγµα
L600 των ερµαρίων L885,
οριζντια ή κάθετα) ή µπάρα
L750 για τα ερµάρια L885.

 Μπάρα 12x6 mm
τοποθετηµένη άµεσα στην
πλάτη του ερµαρίου P260
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Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α
 Κάθετα και οριζντια
κανάλια διανοµής καλωδίων

Κανάλια διανοµής καλωδίων
Το quadro IP 55 µπορεί να εξοπλισθεί µε ένα σύστηµα οριζντιων και κάθετων καναλιών
για τη τοποθέτηση και διανοµή
των καλωδίων.
Τα κάθετα κανάλια (δεξιά και
αριστερά) έχουν διατοµή
60x80 mm και µήκος 2 m. Τα
οριζντια κανάλια έχουν
διατοµή 25x80 mm και µήκος
500 mm (για τα ερµάρια πλά-

Οριζντια και κάθετα κανάλια
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τους L685, ενώ µπορούν να
εγκατασταθούν ακµη και στο
κεν L600 των ερµαρίων L885)
Cλα τα κανάλια στερεώνονται
στην πλάτη των ερµαρίων
P260 και στα εξαρτήµατα
στήριξης των ερµαρίων P400
µέσω ενς τεµαχίου στήριξης,
που επιτρέπει τη συγκράτηση
τσο των οριζντιων σο και
των κάθετων καναλιών.

Τοποθέτηση των οριζντιων και κάθετων
καναλιών µέσω των τεµαχίων στήριξης

Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α
Μπάρες διανοµής
Το quadro IP 55 µπορεί να
εξο-πλισθεί µε µία σειρά απ
µπάρες διανοµής διαφορετικών τύπων, εγκατεστηµένων
σε διαφορετικά σηµεία της
κατασκευής που επιτρέπουν
την πραγµατοποίηση διαφρων λύσεων για τη σύνδεση
των ραγοϋλικών και των διακοπτών ισχύος που τοποθετούνται µέσα στο ερµάριο.
Τα διάφορα συστήµατα
διανοµής µε µπάρες, οριζντιες ή κάθετες, περιλαµβάνουν κυρίως τετραπολικά
στηρίγµατα, χάλκινες µπάρες
ορθογωνικής διατοµής, πάχους 5 mm διάτρητες, καλύµµατα προστασίας και βίδες
σύνδεσης. Η σειρά αποτελείται απ:
Α σύστηµα κάθετων πλευρικών µπαρών 250 A 25 kA αποτελούµενο απ τετραπολικά
στηρίγµατα κλιµακωτά ανά 1
µπάρα για κάθε φάση, διάτρητες χάλκινες µπάρες ορθογωνικής διατοµής πάχους 5 mm
µε σπείρωµα και κάλυµµα προστασίας. Το σύστηµα εγκαθίσταται στο εσωτερικ των
ερµαρίων πλάτους L685, L885
και στο άνοιγµα L600 των
ερµαρίων L885 σε κάθετη
θέση στα αριστερά των σετ
εξοπλισµού που στερεώνονται
στην πλάτη των ερµαρίων
βάθους 260 mm και στο
αριστερ εξάρτηµα στήριξης
των ερµαρίων βάθους 400 mm.
 σύστηµα οριζντιων / κάθετων µπαρών 250 A 12 kA αποτελούµενο απ τετραπολικά
στηρίγµατα κλιµακωτά ανά 1
µπάρα για κάθε φάση, διάτρητες χάλκινες µπάρες ορθογωνικής διατοµής πάχους 5 mm
µε σπείρωµα και κάλυµµα προστασίας. Το σύστηµα µπορεί
να εγκατασταθεί ως εξής:
B σε κάθετη θέση στο εσωτερικ των ερµαρίων L885 (βάθους 260 mm και 400 mm) στο
αντίστοιχο άνοιγµα για µπάρα
µήκους L170 mm τοποθετούµενες στην πλάτη των ερµαρίων µέσω των παρεχµενων
τεµαχίων (για βάθος 260) ή
στηριγµάτων L250 (για βάθος
400)
Γ σε οριζντια θέση στο εσωτερικ των ερµαρίων L685,
L885 και στο άνοιγµα L600 των
ερµαρίων L885 στερεωµένο
στην πλάτη των ερµαρίων
βάθους 260 mm και στα
εξαρτήµατα σύνδεσης των
ερµαρίων βάθους 400 mm

µέσω των παρεχµενων τεµαχίων.
Το σύστηµα καταλαµβάνει ένα
κάθετο χώρο 200 mm.
 σύστηµα οριζντιων / κάθετων µπαρών 400 A 12 kA αποτελούµενο απ τετραπολικά
στηρίγµατα κλιµακωτά ανά 1
µπάρα για κάθε φάση, διάτρητες χάλκινες µπάρες ορθογωνικής διατοµής πάχους 5 mm
µε σπείρωµα και κάλυµµα προστασίας. Το σύστηµα µπορεί
να εγκατασταθεί ως εξής:
∆ σε κάθετη θέση στο εσωτερικ των ερµαρίων L885
βάθους 400 mm στο αντίστοιχο άνοιγµα για µπάρα L170
mm τοποθετούµενο στην
πλάτη των ερµαρίων µέσω των
παρεχµενων τεµαχίων
στήριξης
Ε-Ζ σε κάθετη θέση στο εσωτερικ των ερµαρίων L435, P400
στερεωµένο στην πλάτη των
ερµαρίων βάθους 260 mm µέσω των παρεχµενων στηριγµάτων L250 ή στο εσωτερικ
των πλαϊνών µέσω των παρεχµενων τεµαχίων στήριξης
Η σε οριζντια θέση στο εσωτερικ των ερµαρίων L685,
L885 και στο άνοιγµα L600 των
ερµαρίων L885 στερεωµένο
στην πλάτη των ερµαρίων βά-

θους 260 mm και στα εξαρτήµατα σύνδεσης των ερµαρίων
βάθους 400 mm µέσω των
παρεχµενων τεµαχίων.
Το σύστηµα καταλαµβάνει ένα
κάθετο χώρο 300 mm.
Θ σύστηµα κάθετων πλευρικών µπαρών 400/630 A 35 kA
αποτελούµενο απ τετραπολικά στηρίγµατα κλιµακωτά
ανά 1 µπάρα για κάθε φάση,
διάτρητες χάλκινες µπάρες
ορθογωνικής διατοµής πάχους
5 mm µε σπείρωµα και κάλυµµα προστασίας. Το σύστηµα
εγκαθίσταται σε κάθετη θέση
στο εσωτερικ των ερµαρίων
L435, P400 και στερεώνεται
στην πλάτη µέσω των παρεχµενων τεµαχίων

Για την πραγµατοποίηση των
διαφρων συστηµάτων µπαρών διανοµής µε τις συνδέσεις τους έχουν προβλεφθεί
διάτρητες και εύκαµπτες µονωµένες µπάρες διαφρων
διατοµών και µηκών. Η σειρά
περιλαµβάνει:
 διάτρητες µπάρες µε
σπείρωµα
διατοµής 20x5
250 A
διατοµής 32x5
400 A
διατοµής 50x5
630 A
 εύκαµπτες µονωµένες
µπάρες
διατοµής 20x2
160 A
διατοµής 20x3
250 A
διατοµής 32x4
400 A
διατοµής 32x6
630 A

Ι σύστηµα µπαρών 400/630 A
39 kA αποτελούµενο απ τετραπολικά στηρίγµατα για δύο
παράλληλες µπάρες για κάθε
φάση, διάτρητες χάλκινες
µπάρες ορθογωνικής διατοµής
πάχους 5 mm µε σπείρωµα. Το
σύστηµα εγκαθίσταται σε κάθετη θέση στο εσωτερικ των
ερµαρίων L435, βάθους 400
mm και στερεώνεται στην
πλάτη µέσω των παρεχµενων
τεµαχίων

Το quadro IP 55 διαθέτει
εξάλλου λα τα εξαρτήµατα
διανοµής της σειράς:
 τετραπολικές µπαρέτες διανοµής 80, 125 και 160A
 µονοπολικά µπλοκ διανοµής
250 και 400A
 τετραπολικούς κατανοµείς
250A
 µπαρέτες για καλώδια

Α

B

Γ

 Σύστηµα κάθετων µπαρών
250 Α εγκατετσηµένο στην
αριστερή πλευρά του
ερµαρίου

 Σύστηµα οριζντιων /
κάθετων µπαρών 250 A
εγκατεστηµένο σε κάθετη
θέση στο άνοιγµα L170 του
ερµαρίου L885, P260 και
P400

 Σύστηµα οριζντιων /
κάθετων µπαρών 250 A
εγκατεστηµένο σε
οριζντια θέση
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Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α
 Σύστηµα οριζντιων /
κάθετων µπαρών 400 A
εγκατεστηµένων σε κάθετη
θέση στο άνοιγµα L170 του
ερµαρίου πλάτους L885,
βάθους 400 mm

 Σύστηµα οριζντιων / κάθετων µπαρών 400 A εγκατεστηµένων σε κάθετη θέση
στην πλάτη του ερµαρίου
πλάτους L435, βάθους 400
mm

 Σύστηµα οριζντιων / κάθετων µπαρών 400 A εγκατεστηµένων σε κάθετη θέση
στην εσωτερική πλευρά του
ερµαρίου πλάτους L435,
400 mm

 Σύστηµα οριζντιων /
κάθετων µπαρών 400 A
εγκατεστηµένων σε
οριζντια θέση

∆

Ε

Z

H

Θ

 Σύστηµα κάθετων µπαρών
400/630 A εγκατεστηµένων
µετωπικά στην πλάτη του
ερµαρίου πλάτους L435,
βάθους 400 mm

I

 Σύστηµα κάθετων µπαρών
400/630 A εγκατεστηµένων
πλάγια στην πλάτη του
ερµαρίου πλάτους L435,
βάθους 400 mm
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Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α
Συστήµατα µπαρών

Σύστηµα οριζντιων / κάθετων
µπαρών 250 A σε οριζντια
τοποθέτηση στο άνοιγµα L600
ερµαρίου L885

Σύστηµα οριζντιων / κάθετων
µπαρών 400 A σε οριζντια
τοποθέτηση L600 ερµαρίου
L885

Σύστηµα οριζντιων / κάθετων
µπαρών 400A σε κάθετη,
κλιµακωτή τοποθέτηση στην
πλάτη του ερµαρίου πλάτους
L435, βάθους 400 mm

Σύστηµα οριζντιων / κάθετων
µπαρών 400A σε κάθετη -σε
σχέση µε την πλάτη του
πίνακα- τοποθέτηση σε
ερµάρια πλάτους L435,
βάθους 400 mm
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Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α
Σετ εξοπλισµού
Το quadro IP 55 µπορεί να
εφοδιασθεί µε µία σειρά απ
εξαρτήµατα εξοπλισµού για
αυτµατους διακπτες, ραγοϋλικά και άλλα, που επιτρέπουν την πραγµατοποίηση
ερµαρίων διανοµής έως 630 A
µε διαφορετικές λύσεις για
την εγκατάσταση.

Τα εξαρτήµατα εξοπλισµού
αποτελούνται απ µετώπη,
πλάτη στήριξης ή ράγα DIN,
για τη στήριξη των υλικών και
απ τις απαραίτητες βίδες.
Ένας µνο κωδικς χαρακτηρίζει το σύνολο των διαφορετικών στηρίξεων διευκολύνοντας την επιλογή και τη
διαχείρηση.

 Εξάρτηµα εξοπλισµού
αποτελούµενο απ µετώπη
και πλάτη στήριξης

Τα εξαρτήµατα εξοπλισµού
διατίθενται σε διαφορετικά
ύψη ανάλογα τον τύπο του
υλικού που θα τοποθετηθεί
στην πλάτη στήριξης.

πολλαπλάσια των 50 mm και
υπάρχουν σε 2 πλάτη:

Τα εξαρτήµατα εξοπλισµού έχουν επινοηθεί για την ταχύτητα και ευκολία συναρµολγησης. Υπάρχουν µετώπες και
µεταλλικές πλάτες στήριξης
ήδη τροποποιηµένες για την
τοποθέτηση των αντίστοιχων
υλικών που τοποθετούνται
στην κατάλληλη θέση χωρίς
την επί πλέον ανάγκη ρύθµισης.
 Εξάρτηµα εξοπλισµού
αποτελούµενο απ µετώπη
και ράγα DIN

άνοιγµα L600

 600 mm για χρήση µε τα
ερµάρια L685 mm και για το

 Εξάρτηµα εξοπλισµού
πλάτους 600 mm για χρήση
µε τα ερµάρια L685 mm και
για το άνοιγµα L600

 Κάθετη διάσταση
πολλαπλάσια της βασικής
µονάδας 50 mm

Κύρια χαρακτηριστικά
 Μετώπες
 κατασκευασµένες απ χαλυβοέλασµα πάχους 12/10 επιβερνικωµένο µε εποξεική σκνη
και βαµένο σε χρώµα RAL
9002
 τοποθέτηση στο ερµάριο µε
βίδες ασφαλείας µε απλή
πίεση χωρίς τη χρήση κλιπ ή
περικχλιων

 Πλάτη στήριξης υλικών
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 ο σταθερς τύπος έχει τη
δυναττητα τοποθέτησης
µεντεσέδων που δίνονται ως
εξαρτήµατα. Οι µετώπες
µπορούν να ανοίγουν µε τους
µεντεσέδες προς τα αριστερά
ή δεξιά του ερµαρίου καθιστώντας το σετ εξοπλισµού απλυτα αντιστρέψιµο
 οι οπές για τους διακπτες
ισχύος δεν έχουν ανάγκη

επιπρσθετης µετώπης
 µετά τη συναρµολγηση του
ερµαρίου υπάρχει αγώγιµη
σύνδεση ανάµεσα σε λα τα
τµήµατά του, κάτι που εξασφαλίζει τη συνέχεια της
γείωσης

 κατασκευασµένη απ κράµα
αλουµινίου-ψευδαργύρου
(Aluzink) πάχους 20/10
 εγκατάσταση των διακοπτών ισχύος στις υφιστάµενες
οπές χωρίς την ανάγκη κλιπ ή
περικοχλίων
 εγκατάσταση στο ερµάριο
µε 4 βίδες και περικχλια. Τα 4
περικχλια αυτοσυγκρατούνται και συγκρατούν την πλά-

τη µέχρι το σφίξιµο των βιδών
 για την ορθή τοποθέτηση
υπάρχουν σηµεία αναφοράς
για την µέτρηση των
αποστάσεων
 µετά τη συναρµολγηση του
ερµαρίου υπάρχει αγώγιµη
σύνδεση ανάµεσα σε λα τα
τµήµατά του, κάτι που εξασφαλίζει τη συνέχεια της
γείωσης

Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α
 Ράγα DIN για τη στήριξη
υλικών και εξαρτηµάτων
διανοµής

 κατασκευασµένη απ κράµα
αλουµινίου-ψευδαργύρου
(Aluzink) πάχους 15/10
 ράγα DIN µε τη στήριξή της
 µε σύγκριση των βηµάτων
των 50 mm του ερµαρίου επιτυγχάνεται η σωστή τοποθέτηση των ραγοϋλικών στη
ράγα, που εξασφαλίζει τέλειο
κεντράρισµα των υλικών σε
σχέση µε το άνοιγµα της
µετώπης

 για την ορθή τοποθέτηση
υπάρχουν σηµεία αναφοράς
για την µέτρηση των
αποστάσεων
 γρήγορη τοποθέτηση στο
ερµάριο µέσω των στηριγµάτων που διαθέτουν ένα σύστηµα ασφαλούς εγκατάστασης
 µετά τη συναρµολγηση του
ερµαρίου υπάρχει αγώγιµη
σύνδεση ανάµεσα σε λα τα
τµήµατά του, κάτι που εξασφαλίζει τη συνέχεια της
γείωσης

Σειρά
 Εξάρτηµα εξοπλισµού για
ραγοϋλικά

 Εξάρτηµα εξοπλισµού για
διακπτες ισχύος επί ράγας

 κατασκευασµένα για
ραγοϋλικά κατά DIN µε πλάτος
πολλαπλάσιο των 17.5 mm
 µήκος ράγας 600 mm για 24
θέσεις κατά DIN
 ύψος µετώπης 150 και 200
mm

 κατασκευασµένα για διακπτες ισχύος επί ράγας DIN
ονοµ. έντασης 125 και 160 A
 µήκος ράγας 600 mm για 24
θέσεις κατά DIN

 Εξάρτηµα εξοπλισµού για
διακπτες ισχύος σε
κάθετη τοποθέτηση
 κατασκευασµένα για διακπτες ισχύος Hager ονοµαστικής έντασης απ 160 έως
630 A
 προσαρµοσµένα για υλικά
σε σταθερή τοποθέτηση µε
ακροδέκτες για σύνδεση στην
πλάτη

 Σετ εξοπλισµού για διακπτες ισχύος σε οριζντια
τοποθέτηση
 κατασκευασµένα για
διακπτες ισχύος Hager ονοµαστικής έντασης απ 125 έως
630 A
 προσαρµοσµένα για υλικά
σε σταθερή τοποθέτηση µε
ακροδέκτες για σύνδεση απ
την πλάτη
 διατίθενται σε πλάτος
600 mm

 Σετ εξοπλισµού για
διακπτες φορτίου

 Μετώπη για ργανα
µέτρησης

 κατασκευασµένα για διακπτες φορτίου Hager ονοµαστικής έντασης απ 125 έως
630 A
 διατίθενται σε πλάτος
600 mm

 κατασκευασµένη για τοποθέτηση οργάνων µέτρησης
διαστάσεων 72x72 και των
αντίστοιχων µεταγωγικών
διακοπτών για τους επµενους συνδιασµούς:
- 2 ργανα + 2 µεταγωγικοί
διακπτες (L 600 mm)
- 4 ργανα + 1 µεταγωγικς
διακπτης (L600 mm)

 ειδικά σετ για τους τύπους
διακοπτών µε µαγνητοθερµική
ρύθµιση για βελτιστοποίηση
του χώρου εγκατάστασης
 διατίθενται σε πλάτος
600 mm
 συνίσταται η εγκατάσταση
ενς διακπτη ή περισσοτέρων (2 για τα ερµάρια L 600)
στα αντίστοιχα ανοίγµατα της
λαµαρίνες που υπάρχουν
προκοπές µε laser
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Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α

 Αδιαφανείς µετώπες
 προσαρµοσµένες για την
αποµνωση του χώρου
διανοµής µέσα στο ερµάριο,
για την τοποθέτηση διαφρων
υλικών στο βάθος του
ερµαρίου και την κάλυψή
τους, για τη συµπλήρωση των
κενών του ερµαρίου κ.λπ.

 Ράγες DIN
 για την τοποθέτηση
εξαρτηµάτων διανοµής σε
οριζντια θέση
 ράγα DIN µε ρυθµιζµενο
βάθος στην περίπτωση τοποθέτησης µεγαλύτερων υλικών
και κεκλιµένη για τη διευκ-

λυνση της σύνδεσης των καλωδίων ταν τοποθετηθούν
κλέµενς
 διατίθενται σε πλάτη 500
mm (για τα ερµαρια L685, που
εγκαθίστανται επίσης στο
άνοιγµα L600 των ερµαρίων
L885)

 πλάτες στήριξης υλικών
 για την τοποθέτηση
διαφρων υλικών
 κατασκευάζονται σε δύο
τύπους:
- πλήρως αδιαφανείς κατασκευασµένες απ επιψευδαργυρωµένη λαµαρίνα πάχους
25/10 που τοποθετούνται
αποκλειστικά στα ερµάρια
βάθους 400 mm µε περικχλια
και βίδες µε βάση και κεφαλή,
ρυθµιζµενες καθ’ ύψος µε
βήµατα των 25 mm και
εφοδιασµένες µε ένα σύστηµα
µεντεσέδων που διευκολύνει
την τοποθέτησή τους στο
ερµάριο
 µετά τη συναρµολγηση του
ερµαρίου υπάρχει αγώγιµη

Για τη συµπλήρωση των σετ
εξοπλισµού διατίθενται και τα
επµενα εξαρτήµατα:
 τεµάχια στήριξης για την
τακτοποίηση των καλωδίων
και την τοποθέτηση διαφρων
υλικών, διαθέσιµα σε πλάτη
250 mm (για τα ερµάρια L435),
500 mm (για τα ερµάρια L685
που τοποθετούνται και στο
άνοιγµα L600 των ερµαρίων
L885)
 διάτρητα τεµάχια για την
τοποθέτηση στην πλάτη των
ερµαρίων P400
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 διατίθενται σε διαφορετικά
ύψη απ 50 έως 800 mm
 διατίθενται σε πλάτος
600 mm
 κατασκευάζονται, επίσης, µε
βάθος (H300 και 600 mm) για
την τοποθέτηση υλικών µε
χειρισµ απ το εσωτερικ
του ερµαρίου

σύνδεση ανάµεσα σε λα τα
τµήµατά του, κάτι που εξασφαλίζει τη συνέχεια της
γείωσης
 διατίθενται σε πλάτος 500
mm (για τα ερµάρια L685 mm
και για το άνοιγµα L600 των
ερµαρίων L885)

Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α
Σετ εξοπλισµού

Εξάρτηµα εξοπλισµού για ραγοϋλικά

Εξάρτηµα εξοπλισµού για αυτµατους διακπτες Hager έως 125 A
επί ράγας

Εξάρτηµα εξοπλισµού για αυτµατους διακπτες Hager απ 160
έως 630 A σε κάθετη τοποθέτηση

Εξάρτηµα εξοπλισµού για αυτµατους διακπτες Hager απ 160
έως 630 A σε οριζντια τοποθέτηση

Εξάρτηµα εξοπλισµού για διακπτες φορτίου Hager απ 125 έως
630 A

Αδιαφανείς µετώπες

Πλάτες στήριξης

Ράγα DIN µε ρυθµιζµενο ύψους για κλέµενς και µπλοκ διανοµής
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Οδηγς επιλογής
επιτοίχια ερµάρια
βάθος 260 mm

πλάτος ερµαρίου:

Ερµάρια επί δαπέδου
βάθος 260 mm
βάθος 400 mm
βάθρο ύψους 150mm

ζεύγος πλευρών

βάση

πλάτος ερµαρίου:
435 mm χωρίς πλαϊνά
440 mm µε πλαϊνά

685 mm χωρίς πλαϊνά
700 mm µε πλαϊνά

FM450

-

-

FM401

FM450

-

-

FM202

FM402

FM450

-

-

FM203

FM403

FM450

-

-

1110 mm

1050 mm FM204
168
θέσεις

FM404

FM450

-

-

1710 mm

1500 mm 240
θέσεις

-

-

FM117 βάθους 400

FM207 βάθους 260
FM217 βάθους 400 (1)
240 θέσεων (DIN)

1860 mm

1650 mm 264
θέσεις

-

-

FM118 βάθους 400

FM208 βάθους 260
FM218 βάθους 400 (2)
264 θέσεων (DIN)

2010 mm

1800 mm 288
θέσεις

-

-

FM119 βάθους 400

FM209 βάθους 260
FM219 βάθους 400 (3)
288 θέσεων (DIN)

FM630

-

-

Σετ σύνδεσης
FM635
ερµαρίων σε
οριζντιο συνδυασµ

-

-

FM635

FM635

685 mm χωρίς πλαϊνά
700 mm µε πλαϊνά

ύψος
ερµαρίου

ωφέλιµο
ύψος

510 mm

FM200
450 mm
72 θέσεις

FM400

660 mm

600 mm
FM201
96 θέσεις

810 mm

750 mm
120
θέσεις

960 mm

900 mm
144
θέσεις

Σετ σύνδεσης
ερµαρίων σε κάθετο
συνδυασµ

1) Για τη συναρµολγηση του συστήµατος εξοπλισµού προβλέπεται 1 σετ στήριξης µε κωδικ FM477
2) Για τη συναρµολγηση του συστήµατος εξοπλισµού προβλέπεται 1 σετ στήριξης µε κωδικ FM478
3) Για τη συναρµολγηση του συστήµατος εξοπλισµού προβλέπεται 1 σετ στήριξης µε κωδικ FM479

2.02

ζεύγος πλευρών
885 mm χωρίς πλαϊνά
900 mm µε πλαϊνά

Σετ τοποθέτησης
µπαρών

Πρτες

για ερµάρια

αδιαφανείς πρτες

διαφανείς πρτες

πλάτους 885 mm
πλάτος
βάθους 260-400 mm 435 mm

πλάτος
685 mm

πλάτος
885 mm

πλάτος
685 mm

πλάτος
885 mm

-

-

-

-

FM530

-

FM540

-

-

-

-

-

FM531

-

FM541

-

-

-

-

-

FM532

-

FM542

-

-

-

-

-

FM533

-

FM543

-

-

-

-

-

FM534

-

FM544

-

FM307 βάθους 260
FM317 βάθους 400 (1)
240 θέσεων (DIN)

FM407 βάθους 260
FM417 βάθους 400

FM427 βάθους 260
FM437 βάθους 400

FM517

FM537

FM557

FM547

FM567

FM308 βάθους 260
FM318 βάθους 400 (2)
264 θέσεων (DIN)

FM408 βάθους 260
FM418 βάθους 400

FM428 βάθους 260
FM438 βάθους 400

FM518

FM538

FM558

FM548

FM568

FM309 βάθους 260
FM319 βάθους 400 (3)
288 θέσεων (DIN)

FM409 βάθους 260
FM419 βάθους 400

FM429 βάθους 260
FM439 βάθους 400

FM519

FM539

FM559

FM549

FM569

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FM635

2.03

Ερµάρια
quadro IP 55
Η συναρµολγηση των
ερµαρίων quadro IP 55 γίνεται
χρησιµοποιώντας τα επµενα
εξαρτήµατα:

 ερµάριο επιτοίχιο ή
επιδαπέδιο
 ζεύγος πλαϊνών
 αδιαφανή ή διαφανή πρτα
 εξαρτήµατα στήριξης (µνο
για ερµάρια βάθους 400 mm)

 σετ κάθετου συνδυασµού
ερµαρίων (µνο για επιτοίχια
ερµάρια)
 βάθρο (µνο για επιτοίχια
ερµάρια)
 σετ οριζντιου εξοπλισµού
ερµαρίων.

Τα εξαρτήµατα αυτά µπορούν
να χρησιµοποιηθούν σε
πολλούς συνδυασµούς.

Περιγραφή

Ύψος
ερµαρίου

Ωφέλιµο
ύψος

Συσκ/σία

Κωδικς

Επίτοιχια ερµάρια
βάθος 260 mm

510 mm

450 mm

1

FM200

660 mm

600 mm

1

FM201

810 mm

750 mm

1

FM202

960 mm

900 mm

1

FM203

παρέχονται 4 τεµ. στερέωσης

1110 mm

1050 mm

1

FM204

Επδαπέδια ερµάρια
βάθος 260 mm

1710 mm

1500 mm

1

FM207

1860 mm

1650 mm

1

FM208

2010 mm

1800 mm

1

FM209

1710 mm

1500 mm

1

FM307

1860 mm

1650 mm

1

FM308

2010 mm

1800 mm

1

FM309

1710 mm

1500 mm

1

FM117

1860 mm

1650 mm

1

FM118

2010 mm

1800 mm

1

FM119

1710 mm

1500 mm

1

FM217

1860 mm

1650 mm

1

FM218

2010 mm

1800 mm

1

FM219

1710 mm

1500 mm

1

FM317

1860 mm

1650 mm

1

FM318

2010 mm

1800 mm

1

FM319

πλάτος 685 mm
πλάτος µε πλαϊνά 700 mm
ωφέλιµο πλάτος για ραγοϋλικά
24 θέσεις

FM203

πλάτος 685 mm
πλάτος µε πλαϊνά 700 mm
ωφέλιµο πλάτος για ραγοϋλικά
24 θέσεις

 για τεχνικά χαρακτηριστικά,
βλ. σελ. 2.20

µε βάθρο, ύψους 150 mm
παρέχονται 2 τεµ. στερέωσης

πλάτος 885 mm
πλάτος µε πλαϊνά 900 mm
µε βάθρο, ύψους 150 mm
παρέχονται 2 τεµ. στερέωσης

Επδαπέδια ερµάρια
βάθος 400 mm
πλάτος 435 mm
πλάτος µε πλαϊνά 450 mm
για µπάρες/καλώδια διανοµής
µε βάθρο, ύψους 150 mm
παρέχονται 2 τεµ. στερέωσης

FM208

πλάτος 685 mm
πλάτος µε πλαϊνά 700 mm
ωφέλιµο πλάτος για ραγοϋλικά
24 θέσεις
µε βάθρο, ύψους 150 mm
παρέχονται 2 τεµ. στερέωσης

πλάτος 885 mm
πλάτος µε πλαϊνά 900 mm
µε βάθρο, ύψους 150 mm
παρέχονται 2 τεµ. στερέωσης

2.04

Εξαρτήµατα
Περιγραφή

Χαρακτηριστικά

Ζεύγη πλαϊνών τεµαχίων για
ερµάρια βάθους 260 mm

για ερµάρια
ύψους:

FM403

για ερµάρια βάθους 400 mm

για ερµάρια
ύψους:

FM450

Βάθρο
ύψος 150 mm
βάθος 260 mm

Συσκ/σία

Κωδικς

510 mm

1 ζεύγ

FM400

660 mm

1 ζεύγ

FM401

810 mm

1 ζεύγ

FM402

960 mm

1 ζεύγ

FM403

1110 mm

1 ζεύγ

FM404

1710 mm

1 ζεύγ

FM407

1860 mm

1 ζεύγ

FM408

2010 mm

1 ζεύγ

FM409

1710 mm

1 ζεύγ

FM417

1860 mm

1 ζεύγ

FM418

2010 mm

1 ζεύγ

FM419

1

FM450

για ερµάρια
πλάτους

685 mm

για ερµάρια
ύψους:

1710 mm

1 σετ

FM427

1860 mm

1 σετ

FM428

2010 mm

1 σετ

FM429

1710 mm

1 σετ

FM437

1860 mm

1 σετ

FM438

2010 mm

1 σετ

FM439

1710 mm

1 σετ

FM477

1860 mm

1 σετ

FM478

2010 mm

1 σετ

FM479

χρησιµοποιείται για στήριξη
στο δάπεδο επίτοιχων
ερµαρίων βάθους 260 mm
Σετ τοποθέτησης καλωδίων/µπαρών εντς των
ερµαρίων
για ερµάρια βάθους 260 mm

για ερµάρια βάθους 400 mm

FM428

για ερµάρια
ύψους:

επιτρέπει να γίνει µία βάση για
καλώδια/µπάρες πλάτους 170
mm στο εσωτερικ των
ερµαρίων πλάτους 885 mm

σετ τοποθέτησης εξοπλισµού
για ερµάρια βάθους 400 mm
χρησιµοποιούνται για την
εγκατάσταση σετ εξοπλισµού
στο εσωτερικ των ερµαρίων
βάθους 400 mm

για ερµάρια
ύψους:

FM479

2.05

Πρτες και εξαρτήµατα
Κωδικς Κωδικς
πλάτος
πλάτος
685 mm 885 mm

Περιγραφή

Για ερµάρια
ύψους:

Συσκ/σία

Αδιαφανείς πρτες
πλήρεις µε µεντεσέδες και
κλειδιαριά για κλειδί
n° 1242E

510 mm

1

FM530

660 mm

1

FM531

810 mm

1

FM532

960 mm

1

FM533

1110 mm

1

FM534

1710 mm

1

FM517

FM537

FM557

1860 mm

1

FM518

FM538

FM558

2010 mm

1

FM519

FM539

FM559

510 mm

1

FM540

660 mm

1

FM541

810 mm

1

FM542

960 mm

1

FM543

1110 mm

1

FM544

1710 mm

1

FM547

FM567

1860 mm

1

FM548

FM568

2010 mm

1

FM549

FM569

πλήρεις µε σύστηµα
κλεισίµατος µε βέργα και
τριγωνικ κλειδί
FM533

∆ιαφανείς πρτες
πλήρεις µε µεντεσέδες και
κλειδιαριά για κλειδί n° 1242E

πλήρεις µε σύστηµα
κλεισίµατος µε βέργα και
τριγωνικ κλειδί

Κωδικς
πλάτος
435 mm

FM568

FZ449

FZ451

FZ450

FZ597

2.06

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά

Συσκ/σία

Κωδικς

Κλειδαριά
εναλλακτική της κλειδαριάς µε
κλειδί

κλειδαριά µε κλειδί n° 1242E
µε 2 κλειδιά, για ανταλλακτικ

1

FZ597

κλειδαριά σχήµατος τετραγώνου, 7 mm, επιχρωµιωµένη µε
1 κλειδί

1

FZ451

κλειδαριά σχήµατος τριγώνου,
7 mm, επιχρωµιωµένη µε 1
κλειδί

1

FZ450

κλειδαριά σχήµατος πεταλούδας, 3 mm, µε 1 κλειδί

1

FZ449

για πρτες ύψους:
510 mm
660 mm
810 mm
960 mm
1110 mm

Εξαρτήµατα
Περιγραφή

Χαρακτηριστικά

Συσκ/σία

Κωδικς

Θήκη
αυτοκλλητο για µέγεθος A4

µέγεθος A4

1

FZ794

 Σετ σύνδεσης για κάθετους
συνδυασµούς επιτοίχιων
ερµαρίων P 260 mm

αποτελείται απ:
 4 βίδες M12
 4 περικχλια M12
 4 ροδέλες

1 σετ

FM630

 Σετ σύνδεσης για
οριζντιους συνδυασµούς
επιτοίχιων και επιδαπέδιων
ερµαρίων P 260 και P 400 mm

αποτελείται απ:
 12 βίδες M6
 6 περικχλια M6

1 σετ

FM635

1 ζεύγος

FM640

σπείρωµα M 12
µέγιστο (max) φορτίο 250 kg

1 ζεύγος

FM653

αποτελείται απ:
 1 χρώµα RAL 9002, λευκ
 1 χρώµα RAL 7042, γκρι

1 ζεύγος

FC670

FZ794
Σετ σύνδεσης για
συνδυασµούς ερµαρίων:

FM630

FM635

FM640

Σετ τεµαχίων στήριξης
επί τοίχου (ανταλλακτικά)
για τη στερέωση του
επιτοίχιου ερµαρίου
αφήνοντας και την πιθαντητα
να συνδεθεί και δεύτερο
ερµάριο

Ζεύγος κρίκων ανύψωσης

FM653

αποτελείται απ δύο κρίκους
µε περικχλια για τη στερέωση
στο ερµάριο

Ζεύγος φιαλλών σπρέϋ
για το βάψιµο του ερµαρίου
και του βάθρου

FC670

2.07

Συστήµατα διανοµής
Μπάρες διανοµής
Οι µπάρες διανοµής για το
quadro IP 55 επιτρέπουν
διάφορους νέους τύπους
εγκατάστασης, βελτιώνοντας
ταυτχρονα την ποιτητα της
εργασίας. Τα νέα συστήµατα
διανοµής βελτιώνουν τη

2.08

συνεργασία του ερµαρίου µε
το διακπτη ισχύος και τα
ραγοϋλικά, παρέχοντας
ταυτχρονα τη σωστή ευελιξία
στην εγκατάσταση και διανοµή
της ηλεκτρικής ενέργειας στο
εσωτερικ ενς ερµαρίου
χαµηλής τάσης.

Τα συστήµατα διανοµής
επιτρέπουν την εγκατάσταση
µπαρών σε τοποθέτηση πλάγια
ή µετωπική, µε δυναττητα
κάθετης ή οριζντιας
συναρµολγησης.
Τα συστήµατα διανοµής
µπορούν να δεχθούν χάλκινες

µπάρες πάχους 5 mm, µε
δυναττητα µεταφοράς
ρεύµατος ονοµαστικής
έντασης 630 A.
Παρακάτω παρουσιάζονται
συστήµατα µπαρών σε
διαφορετικές τοποθετήσεις
µέσα σε ερµάρια quadro IP 55.

Συστήµατα διανοµής
∆ιαφορετικά συστήµατα
διανοµής επιτρέπουν την
ηλεκτρική διανοµή στο
εσωτερικ ενς quadro IP 55:
 σύστηµα µπαρών των 250 A
και 400 A, για οριζντια και
κάθετη τοποθέτηση
 σύστηµα µπαρών των 630 A,

για κάθετη τοποθέτηση
 εύκαµπτες µπάρες χαλκού,
για τη σύνδεση µεταξύ του
γενικού διακπτη και του συστήµατος διανοµής έως 630 A
 χάλκινες µπάρες µε κοχλιοτοµηµένες οπές για τη διανοµή της ισχύος στο εσωτερικ

του ερµαρίου έως 630 A
 σύστηµα γρήγορης
καλωδίωσης για την
τροφοδοσία λων των δι-, τρικαι τετραπολικών ραγοϋλικών
 για τεχνικά χαρακτηριστικά,
βλ. σελ. 2.21 έως 2.23

Πίνακας επιλογής των συστηµάτων διανοµής µε µπάρες για το quadro IP 55
Γενικς διακπτης:
Αυτµ. δ/της H ∆/της φορτ.
Μη αυτ. δ/της H HA

Σύστηµα µπαρών:
Icc max
Τοποθέτηση
των µπαρών

Κωδικς

250 A

250 A

Icc ≤ 12 kA

κάθ. - οριζ.

UC831

250 A

250 A

Icc ≤ 25 kA

κάθετη

UC830

400 A

400 A

Icc ≤ 12 kA

κάθ. - οριζ.

UC841

630 A

630 A

Icc ≤ 35 kA

κάθετη

UC840

630 A

630 A

Icc ≤ 39 kA

κάθετη

UC817

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά

Συσκ/σία

Κωδικς

Σύστηµα κάθετων µπαρών σε
πλάγια τοποθέτηση - 400 Α /
630 A - 39 kA

στηρίγµατα µπαρών 2x (3φ+N)

1

UC817

σετ 4 διάτρητων µπαρών
M6 32x5 L1000

1

UC842

διάτρητες µπάρες
M6 32x5 L1750

1

UC843

διάτρητες µπάρες
M10 50x5 L1750

1

UC844

βάσεις µπαρών διανοµής

1

FN970

στηρίγµατα µπαρών 400-630 A

1

UC840

καλύµµατα προστασίας L375 mm 1
για µετωπικές µπάρες 400-630 A

UC846

σετ 4 διάτρητων µπαρών
M6 32x5 L1000

1

UC842

διάτρητες µπάρες
M6 32x5 L1750

1

UC843

διάτρητες µπάρες
M10 50x5 L1750

1

UC844

αποτελείται απ τετραπολικά
στηρίγµατα µπαρών για δύο
παράλληλες µπάρες( ή
στηρίγµατα) ανά φάση σε
πλάγια τοποθέτηση και
χάλκινες διάτρητες µπάρες
ορθογωνικής διατοµής πάχους 5 mm. Το σύστηµα εγκαθίσταται κάθετα στο εσωτερικ των ερµαρίων L435, P400
και στηρίζεται στην πλάτη µέσω των αντίστοιχων τεµαχίων
Η εγκατάσταση του προστατευτικού καλύµµατος γίνεται
απλά µε ένα κούµπωµα.
UC817 + UC844 + FN970
Σύστηµα κάθετων µπαρών σε
µετωπική τοποθέτηση - 400 Α /
630 A - 35 kA

UC840 + UC844 + UC846

αποτελείται απ τετραπολικά
στηρίγµατα µπαρών για µία
µπάρα ανά φάση σε πλάγια
τοποθέτηση και χάλκινες
διάτρητες µπάρες ορθογωνικής διατοµής πάχους 5 mm
και προστατευτικ κάλυµµα.
Το σύστηµα εγκαθίσταται κάθετα στο εσωτερικ των
ερµαρίων L435, P400 και στηρίζεται στην πλάτη µέσω των
αντίστοιχων τεµαχίων που
παρέχονται

2.09

Συστήµατα διανοµής

UC841 + UC842

UC841 + UC842

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά

Συσκ/σία

Κωδικς

Σύστηµα οριζντιων/κάθετων
µπαρών - 400 A - 12 kA

στήριγµα κάθετο/οριζντιο
1
400 A για κλιµακωτή τοποθέτηση

UC841

αποτελείται απ τετραπολικά
στηρίγµατα µπαρών σε βαθµίδες (κλιµακωτή τοποθέτηση)
για µία µπάρα ανά φάση, χάλκινες διάτρητες µπάρες ορθογωνικής διατοµής πάχους 5
mm και προστατευτικ κάλυµµα. Το σύστηµα εγκαθίσταται
µε τις επµενες δυναττητες:
 σε κάθετη τοποθέτηση στο
εσωτερικ των ερµαρίων L885,
βάθους 400 mm στο αντίστοιχο άνοιγµα L170 mm στηριζµενο στην πλάτη του ερµαρίου
µέσω των τεµαχίων που παρέχονται
 σε κάθετη τοποθέτηση στο
εσωτερικ των ερµαρίων L435,
βάθους 400 mm στο αντίστοιχο άνοιγµα L170 mm στηριζµενο στην πλάτη του ερµαρίου
µέσω των τεµαχίων που παρέχονται ή στην εσωτερική πλευρά των πλαϊνών µέσω διάτρητων τεµαχίων
 σε οριζντια θέση στο
εσωτερικ των ερµαρίων L685,
L885 και στο άνοιγµα L600 των
ερµαρίων L885 στηριζµενο
στην πλάτη των ερµαρίων
βάθους 260 mm και στα εξαρτήµατα στερέωσης των ερµαρίων βάθους 400 mm µέσω
των τεµαχίων που παρέχονται.

κάλυµµα προστασίας για
κάθετο/οριζντιο σύστηµα
µπαρών 250/400 A
διαστάσεις 1000x250x3 mm

1

UC836

σετ 4 διάτρητων µπαρών
M6 20x5 L1000, 250 A

1

UC832

διάτρητες µπάρες
M6 20x5 L1750, 250 A

1

UC833

σετ 4 διάτρητων µπαρών
M6 32x5 L1000, 400 A

1

UC842

διάτρητες µπάρες
M6 32x5 L1750, 400 A

1

UC843

διάτρητες µπάρες
M10 25x5 L1750, 250 A

1

UC963

στήριγµα κάθετο/οριζντιο
1
250 Α για κλιµακωτή τοποθέτηση

UC831

στηρίγµατα για κάλυµµα
προστασίας UC836

1

UC835

κάλυµµα προστασίας για
κάθετο/οριζντιο σύστηµα
250/400 Α

1

UC836

σετ 4 διάτρητων µπαρών
M6 20x5 L1000, 250 A

1

UC832

διάτρητες µπάρες
M6 20x5 L1750, 250 A

1

UC833

στήριγµα πολλαπλών
χρήσεων L250

1

UC988

Το σύστηµα καταλαµβάνει
κάθετο χώρο 300 mm.
Η εγκατάσταση του προστατευτικού καλύµµατος γίνεται
απλά χωρίς κανένα εξάρτηµα

Σύστηµα οριζντιων/κάθετων
µπαρών - 250 Α - 12 kA

UC831 + UC832

UC831 + UC832
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αποτελείται απ τετραπολικά
στηρίγµατα µπαρών σε βαθµίδες (κλιµακωτή τοποθέτηση)
για µία µπάρα ανά φάση, χάλκινες διάτρητες µπάρες ορθογωνικής διατοµής πάχους 5
mm και προστατευτικ κάλυµµα. Το σύστηµα εγκαθίσταται
µε τις επµενες δυναττητες:
 σε κάθετη τοποθέτηση στο
εσωτερικ των ερµαρίων L885,
(βάθους 260, 400 mm) στο
αντίστοιχο άνοιγµα L170 mm
στηριζµενο στην πλάτη του
ερµαρίου µέσω των τεµαχίων
που παρέχονται (βάθους 260
mm) ή τεµαχίων πολλαπλών
χρήσεων L250 (βάθους
400mm)
 σε οριζντια τοποθέτηση
στο εσωτερικ των ερµαρίων
L685, L885 και στο άνοιγµα
L600 των ερµαρίων L885 στηριζµενο στην πλάτη των ερµαρίων βάθους 260 mm και
στα εξαρτήµατα στερέωσης
των ερµαρίων βάθους 400 mm
µέσω των τεµαχίων που παρέχονται.

Το σύστηµα καταλαµβάνει
κάθετο χώρο 200 mm.
Η εγκατάσταση του προστατευτικού καλύµµατος γίνεται
µε το εξάρτηµα µε κωδικ
UC835 (2 ανά στήριγµα).

Συστήµατα διανοµής

UC830 +UC834 +UC832

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά

Συσκ/σία

Κωδικς

Σύστηµα κάθετων µπαρών
250 A πλάγιας τοποθέτησης 25 kA

στηρίγµατα µπαρών πλάγιας
τοποθέτησης 250 A

1

UC830

κάλυµµα προστασίας L1000 mm
για σύστηµα µπαρών κάθετης
τοποθέτησης 250 A

1

UC834

σετ 4 διάτρητων µπαρών
M6 20x5 L1000, 250 A

1

UC832

διάτρητες µπάρες
M6 20x5 L1750, 250 A

1

UC833

εύκαµπτη µπάρα 20x2
160A - L2000

1

UM92X

εύκαµπτη µπάρα 20x3
260A - L2000

1

UM92Y

εύκαµπτη µπάρα 32x4
400A - L2000

1

UM92Z

εύκαµπτη µπάρα 32x6
630A - L2000

1

UM92W

διάτρητη µπάρα M6 20x5 L1750

1

UC833

διάτρητη µπάρα M6 32x5- L1750 1

UC843

διάτρητη µπάρα
M10 50x5 - L1750 - 630 A

1

UC844

βίδα M6 x12 µε ροδέλα

50

UC851

βίδα M8 x30 µε ροδέλα

50

UC853

βίδα M10 x30 µε ροδέλα

50

UC855

µπάρα σύνδεσης γείωσης L500

1

UC972

αποτελείται απ τετραπολικά
στηρίγµατα σε βαθµίδες (για
κλιµακωτή τοποθέτηση) µίας
µπάρας ανά φάση, χάλκινες
µπάρες ορθογωνικής διατοµής
διάτρητες µε σπείρωµα, πάχους 5 mm και κάλυµµα προστασίας. Το σύστηµα τοποθετείται στο εσωτερικ των ερµαρίων L685, L885 και στο
άνοιγµα L600 του ερµαρίου
L885 σε κάθετη διάταξη στο
αριστερ πλευρ και στηρίζεται στην πλάτη των ερµαρίων
βάθους 260 mm και στο αριστερ απ τα εξαρτήµατα
στήριξης των ερµαρίων
βάθους 400 mm
Εύκαµπτες µπάρες χαλκού

UM92Y

Μπάρες χαλκού
UC963-UC844

UC851

Βίδες

UC972
Μπάρα σύνδεσης γείωσης
12x6

συνδετήρες γείωσης για µπάρα διατοµής 12x6
συνδετήρες για
καλώδια διατοµής 1,5-25 mm

20

K96A

συνδετήρες για
καλώδια διατοµής 2,5-35 mm

20

K96C

συνδετήρες για
καλώδια διατοµής 16-50 mm

20

K96D

συνδετήρες για
καλώδια διατοµής 25-70 mm

20

K96F
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Εξαρτήµατα εξοπλισµού για τα ερµάρια quadro IP 55
Σετ εξοπλισµού
Τα ερµάρια quadro IP 55
µπορούν να εξοπλισθούν µε
µία σειρά εξαρτηµάτων για την
τοποθέτηση διακοπτών ισχύος
και φορτίου, ραγοϋλικών και
άλλων υλικών που επιτρέπουν
την πραγµατοποίηση ερµαρίων
διανοµής έως 630Α µε
διαφορετικές λύσεις για την
εγκατάσταση.

2.12

Τα εξαρτήµατα εξοπλισµού
αποτελούνται απ µετώπη,
απ πλάτη στήριξης ή ράγα
DIN και απ τις απαραίτητες
βίδες στήριξης. Ένας µνο
κωδικς καθορίζει λα τα επί
µέρους εξαρτήµατα απλοποιώντας την επιλογή και τη διαχείρηση.

Τα εξαρτήµατα εξοπλισµού
έχουν σχεδιασθεί για τη µεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία τοποθέτησης. ∆ιαθέτουν
µετώπες και πλάτες στήριξης
ήδη διάτρητες για τα αντίστοιχα υλικά που τοποθετούνται
σε προκαθορισµένες θέσεις
χωρίς καµία ανάγκη ρύθµισης
ή προσαρµογής.

Η σειρά περιλαµβάνει:
 εξαρτήµατα εξοπλισµού για
ραγοϋλικά
 εξαρτήµατα εξοπλισµού για
αυτµατους διακπτες ισχύος
 εξαρτήµατα εξοπλισµού για
διακπτες φορτίου
 µετώπες για ργανα
µέτρησης
 αδιαφανείς µετώπες
 ράγες DIN
 εσωτερικές µετώπες
 διαχωριστικές µετώπες

Εξαρτήµατα εξοπλισµού αυτµατων διακοπτών ισχύος 125 A
έως 630 A
Περιγραφή

Χαρακτηριστικά

Ύψος

Συσκ/σία

Κωδικς

κάθετη τοποθέτηση

πλάτος, 600 mm

400 mm

1

UC041

οριζντια εγκατάσταση

µήκος, 600 mm

200 mm

1

UC047

κάθετη τοποθέτηση

πλάτος, 600 mm

600 mm

1

UC050

οριζντια τοποθέτηση

πλάτος, 600 mm

400 mm

1

UC054

Εξάρτηµα εξοπλισµού
για διακπτες 400 A (1)

UC041

Εξάρτηµα εξοπλισµού
για διακπτες 630 A (1)

UC047

(1) Νέοι αυτµατοι διακπτες
ισχύος

UC050
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Εξαρτήµατα

UC951

A099B

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά

Ράγα DIN ρυθµιζµενου
βάθους, κεκλιµένη κατά
20°για τοποθέτηση
κλεµµοσειράς κ.ά.

πλάτος, 500 mm

2

UC951

Ράγα DIN διάτρητη
ύψος 15 mm
για κάθετη τοποθέτηση
κλεµµών
 τοποθετείται σε στηρίγµατα
πολλαπλών χρήσεων ή
διάτρητες πλάκες στήριξης

πλάτος, 2000 mm

10

A099B

Πλάτη στήριξης
για εξοπλισµ εκτς
ράγας

πλάτος, 500 mm

1
1
1
1
1
1
1
1

FM482
FM483
FM484
FM485
FM486
FM487
FM488
FM489

1

UC980

125 mm*

2

UC288

250 mm**

2

UC988

500 mm

2

UC289

50 mm

4

FN 690

300 mm**

50 mm

4

UT 89A

400 mm

50 mm

4

UT 89B

700 mm*

50 mm

4

UT 89C

50 mm

4

UT 81AN

πλήρης µε εξαρτήµατα
στήριξης

Ύψος

150 mm
200 mm
300 mm
450 mm
600 mm
*1500 mm
*1650 mm
*1800 mm

Συσκ/σία Κωδικς

* µνο για quadro IP 55
βάθους 400 mm

UC260

Τεµάχιο οριζντιου
διαχωρισµού

πλάτος, 500 mm

µνο για quadro IP 55
βάθους 260, 400 mm

Στήριγµα πολλαπλών χρήσεων
για την στήριξη των καλωδίων
και την τοποθέτηση κλεµών
ράγας DIN σε κάθετη διάταξη

UC288

* µνο για ερµάρια L885/P260
quadro IP 55

µήκος :

** µνο για ερµάρια L435/P400
quadro IP 55
L885/P400

∆ιάτρητες πλάκες στήριξης

για ερµάρια βάθους :
400 mm*
για ερµάρια µήκους :

FN690
* µνο για ερµάρια quadro
IP 55 L685-885/P400
** για µπάρες µήκους 1000 mm

για κατασκευή µήκους 400 mm
βάθους
UT89C

2.18

400 mm

Αδιαφανείς µετώπες και εξαρτήµατα

UC232

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά

Αδιαφανείς µετώπες,
σταθερές

πλάτος, 600 mm

µπορούν να χρησιµοποιηθούν
µε:
 ράγες DIN µε ρυθµιζµενο
βάθος
 πλάκες στήριξης
διαθέτουν προτοποθετηµένες
βίδες για τη στήριξή τους

Αδιαφανείς µετώπες σε
χαµηλ ύψος, σταθερές

πλάτος, 600 mm

Ύψος

Συσκ/σία Κωδικς

50 mm

1

UC231

150 mm

1

UC232

200 mm

1

UC233

300 mm

1

UC234

400 mm

1

UC235

600 mm

1

UC236

800 mm

1

UC237

300 mm

1

FN623

600 mm

1

FN625

1

UC268

µπορούν να χρησιµοποιηθούν
µε πλάκες στήριξης
διαθέτουν προτοποθετηµένες
βίδες για τη στήριξή τους
FN623
Ζεύγος µεντεσέδων για
µετώπες

UC268

2.17

Εξαρτήµατα εξοπλισµού για ραγοϋλικά
Εξαρτήµατα εξοπλισµού για
ραγοϋλικά
Χρησιµοποιούνται για την
τοποθέτηση ραγοϋλικών σε
ράγες DIN σε σειρές των 24
θέσεων.

Αποτελούνται απ:
 µετώπη σταθερή µε άνοιγµα
24 θέσεων για ραγοϋλικά και
βίδες στήριξης προσυναρµολογηµένες
 ράγα DIN προτοποθετηµένη
σε στηρίγµατα που διαθέτουν
σύστηµα για την εύκολη και
ταχεία τοποθέτηση στο
ερµάριο

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά

Ύψος

Εξαρτήµατα εξοπλισµού για
ραγοϋλικά

πλάτος, 600 mm
για µία σειρά 24 θέσ.

150 mm

2

UC201

200 mm

2

UC205

Συσκ/σία Κωδικς

UC201

UC205

Εξάρτηµα εξοπλισµού για ργανα µέτρησης
για ργανα µέτρησης 72x72

UC300
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πλάτος, 600 mm
για 4 ργανα +1 µεταγωγικ
διακπτη

200 mm

1

UC300

πλάτος, 600 mm
για 2 ργανα + 2 µεταγωγικούς
διακπτες

200 mm

1

UC301

Εξαρτήµατα
Περιγραφή

Χαρακτηριστικά

Συσκ/σία

Κωδικς

Παξιµάδια ασφαλείας M6

25

UC990

Βίδες M6 x 12

25

UC991

10

JP002

UC990

UC991

JP 002
Αυτοκλλητη ετικέτα

αποτελείται απ:
 διαφανή αυτοκλλητη
ετικέτα
 κενή επιγραφή πλάτους 24
θέσεων

12

JE003

Καλύµµατα ραγών

των 24 θέσεων DIN 17,5x45 mm
χρώµατος RAL 7035

10

P024

µήκος 500 mm

10

UC912

πλάτος 60 mm x ύψος 80 mm

2

UC916

6

UC915

JE003

P024

Εξαρτήµατα καλωδίωσης
Οριζντιο κανάλι
πλήρες µε κάλυµµα

πλάτος 30 mm x ύψος 80 mm

UC912

Κάθετο κανάλι
πλήρες µε κάλυµµα

µήκος 2 m

Στηρίγµατα καναλιών
για οριζντια και κάθετα
κανάλια
UC915

UC916
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Τεχνικς οδηγς
44
45

Εκπεµπµενη θερµική ισχύς
Συµπεριφορά σε βραχυκύκλωµα

43

Εκπεµπµενη θερµική ισχύς
Εκπεµπµενη θερµική ισχύς απ τα ερµάρια quadro IP 55
Στον πίνακα 7 του κανονισµού CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1)
φαίνεται ο απολογισµς των ελέγχων και δοκιµών που
εκτελούνται στα ερµάρια διανοµής Χ.Τ. τύπου AS (ερµάρια της
σειράς) και ΑNS (ερµάρια εκτς σειράς).
Ένα απ τα χαρακτηριστικά που εξετάζονται είναι ο έλεγχος των
ορίων βραχυκυκλώµατος για να βεβαιωθεί τι δε θα υπερβούν
τις µέγιστες θερµοκρασίες για τους διάφορους τύπους
ερµαρίων που είναι στον πίνακα 3 του κανονισµού.
Ο κανονισµς CEI EN 60439-1 προβλέπει τι για τα ερµάρια
τύπου ANS ο έλεγχος των ορίων θερµοκρασίας µπορεί να
συντελεσθεί µε παρεµβολή των τιµών των ερµαρίων της σειράς
(AS) που πέτυχαν στη δοκιµή.
Η µέθοδος της παρεµβολής που προβλέπεται απ τον κανονισµ
που δηµοσιεύθηκε στο IEC 890 αντιστοιχεί στον κανονισµ CEI
17-43 “Μέθοδος για τον καθορισµ της υπερθέρµανσης, µέσω
παρεµβολής, για τις διατάξεις προστασίας και χειρισµού Χ.Τ.
(ερµάρια Χ.Τ.) εκτς σειράς (ANS)”.

Για διευκλυνση του ελέγχου των ορίων της υπερθέρµανσης η
Hager έχει ετοιµάσει µία σειρά πινάκων που αναφέρονται στις
τιµές της µέγιστης εκπεµπµενης ισχύος Pmax (W) λων των
ερµαρίων που κατασκευάζει.
Αυτές οι τιµές έχουν καθορισθεί κατά τρπο ώστε να επιτυγχάνεται στα άνω µέρη του ερµαρίου η τιµή της αύξησης της θερµοκρασίας που καθορίζονται στον πίνακα 3 του κανονισµού CEI
EN 60439-1 για ερµάρια µε προσβάσιµα εξωτερικά καλύµµατα
(30K για τις µεταλικές επιφάνειες και 40K για τις µονωµένες).
Οι τιµές της µέγιστης εκπεµπµενης θερµικής ισχύος των ερµαρίων που αναφέρονται στους πίνακες ισχύουν για τις συνθήκες
τοποθέτησης του δεδοµένου ερµαρίου και τις τιµές αύξησης
της θερµοκρασίας στο µέσο ύψος ∆t 0,5 και στο ανώτερο τµήµα
του ερµαρίου ∆t 1,0.
Για την περίπτωση οριζντιου συνδυασµού ερµαρίων οι τιµές
της εκπεµπµενης θερµικής ισχύος, ισχύουν σα να ήταν ένα
ερµάριο. Για την περίπτωση κάθετου συνδυασµού δύο ερµαρίων, οι τιµές της εκπεµπµενης θερµικής ισχύος πρέπει να
µειώνονται κατά 15% ενώ για 3 ή περισστερα ερµάρια οι τιµές
πρέπει να µειώνονται 15%για τα πλαϊνά και 30% για το κεντρικ
ερµάριο.

Μεταλλικά ερµάρια IP 55

Κωδικς

∆ιαστάσεις (mm)

Τοποθέτηση

∆t 0,5 (K)

∆t 1,0 (K)

P max (W)

FM200

510 x 685 x 260

επίτοιχο

26,1

30

103

FM201

660 x 685 x 260

επίτοιχο

24,1

30

108

FM202

810 x 685 x 260

επίτοιχο

22,2

30

114

FM203

960 x 685 x 260

επίτοιχο

21,5

30

128

FM204

1110 x 685 x 260

επίτοιχο

20,9

30

142

FM207

1710 x 685 x 260

επί δαπέδου

19,6

30

197

FM208

1860 x 685 x 260

επί δαπέδου

19,3

30

213

FM209

2010 x 685 x 260

επί δαπέδου

19,1

30

231

FM307

1710 x 885 x 260

επί δαπέδου

20,3

30

260

FM308

1860 x 885 x 260

επί δαπέδου

20

30

279

FM309

2010 x 885 x 260

επί δαπέδου

19,7

30

300

FM117

1710 x 435 x 400

επί δαπέδου

19,5

30

177

FM118

1860 x 435 x 400

επί δαπέδου

19,2

30

197

FM119

2010 x 435 x 400

επί δαπέδου

19,1

30

212

FM217

1710 x 685 x 400

επί δαπέδου

20,8

30

270

FM218

1860 x 685 x 400

επί δαπέδου

20,5

30

288

FM219

2010 x 685 x 400

επί δαπέδου

20,2

30

310

FM317

1710 x 885 x 400

επί δαπέδου

21,6

30

342

FM318

1860 x 885 x 400

επί δαπέδου

21,2

30

360

FM319

2010 x 885 x 400

επί δαπέδου

20,9

30

376

Για παράδειγµα, σε ένα ερµάριο quadro IP 55 επί δαπέδου µε κωδικ FM308 (διαστάσεων 1860 x 885 x 260) τα υλικά που θα
τοποθετηθούν δεν πρέπει να εκπέµπουν θερµτητα µεγαλύτερη απ 279W, και η εσωτερική θερµοκρασία του ερµαρίου δεν πρέπει
να αυξάνει περισστερο απ 20oC στο µέσο του ερµαρίου (930mm απ το έδαφος) ή 30oC στο άνω µέρος του (1860mm απ το
έδαφος).
Οι παραπάνω τιµές πρέπει να λαµβάνονται υπ’ ψη για την άνετη τοποθέτηση των υλικών σε έναν πίνακα και το σωστ αερισµ του.
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Συµπεριφορά σε βραχυκύκλωµα
Έλεγχος της συµπεριφοράς
των ερµαρίων quadro σε
βραχυκύκλωµα
Στον πίνακα 7 του κανονισµού
CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1)
φαίνεται ο απολογισµς των
ελέγχων και δοκιµών που
εκτελούνται στα ερµάρια διανοµής Χ.Τ. τύπου AS (ερµάρια
της σειράς) και ΑNS (ερµάρια
εκτς σειράς).
Ένα απ τα χαρακτηριστικά
που εξετάζονται είναι ο έλεγχος της συµπεριφοράς σε
βραχυκύκλωµα για τα διαφορετικά µέρη των ερµαρίων
(πλαίσιο, µπάρες, στηρίγµατα,
συνδέσεις, εξοπλισµς κ.λπ.)
και οι ζηµιές που βλάπτουν τη
λειτουργία ή δηµιουργούν
επικίνδυνες συνθήκες για τους
χρήστες.
Ο κανονισµς CEI EN 60439-1
προδιαγράφει τι για τα ερµάρια τύπου ΑS ο έλεγχος σε
βραχυκύκλωµα µπορεί να γίνει
µέσω δοκιµής του τύπου και
για τα ANS µε παρεµβολή στις
τιµές που προέκυψαν απ τα

ερµάρια της σειράς AS που
πέτυχαν στις δοκιµές του
τύπου.
Η µέθοδος της παρεµβολής
που προβλέπεται απ τον κανονισµ που δηµοσιεύθηκε
στο IEC 890 αντιστοιχεί στον
κανονισµ CEI 17-43 “Μέθοδος για τον καθορισµ της
υπερθέρµανσης, µέσω παρεµβολής, για τις διατάξεις προστασίας και χειρισµού Χ.Τ.
(ερµάρια Χ.Τ.) εκτς σειράς
(ANS)”.
Ο κανονισµς CEI EN 60439-1
προδιαγράφει επίσης τι ο
έλεγχος σε βραχυκύκλωµα
µπορεί να µη γίνει για λα τα
µέρη του ερµαρίου τα οποία
έχουν ήδη υποβληθεί σε δοκιµές του διαθέσιµου τύπου για
τις υφιστάµενες συνθήκες στο
ερµάριο.
Για τη διευκλυνση του ελέγχου των ερµαρίων της, η Hager
προέβη σε δοκιµές του τύπου
σε ερµάρια εξοπλισµένα µε
υλικά, συστήµατα µπαρών διανοµής και σύνδεσης για να εξακριβώσει τη µέγιστη τιµή του

Τιµές του ρεύµατος βραχυκυκλώµατος στα ερµάρια Hager
σειρά

κωδικοί

µέγιστο ρεύµα
βραχυκυκλώµατος
kA

quadro IP 55

FM 200 - FM 315

35

ρεύµατος βραχυκυκλώµατος
που µπορούν να αντέξουν τα
ερµάρια χωρίς να υποστούν
ζηµιές και να δηµιουργήσουν
συνθήκες κινδύνου.
Ξεκινώντας απ τα αποτελέσµατα των δοκιµών του τύπου
οι επµενοι πίνακες έγιναν µε
παρεµβολή, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του κανονισµού
CEI 17-52. Σε συνάρτηση µε
τον τύπο του συστήµστος µπαρών που χρησιµοποιήθηκε, τη
διατοµή των µπαρών και την
τιµή του αναµενµενου ρεύµατος βραχυχυκλώµατος φαίνεται η µέγιστη απσταση µεταξύ
των στηριγµάτων των µπαρών.

Για τον έλεγχο της συµπεριφοράς των ερµαρίων σε βραχυκύκλωµα, πρέπει να εφαρµζονται οι τιµές του µέγιστου
ρεύµατος βραχυκυκλώµατος
που φαίνονται στις αναφορές
των δοκιµών ή στον πίνακα και
να χρησιµοποιηθούν τα συστήµατα µπαρών διανοµής που
φαίνονται στον αντίστοιχο
πίνακα.

Συστήµατα µπαρών

Στηρίγµατα µπαρών
κωδικς

Ονοµασ. N° µπαρ. ∆ιατοµή Συµπεριφορά σε βραχυκύκλωµα
ρεύµα
ανά
µπαρών µέγιστη απσταση µεταξύ στηριγµάτων σε συνάρτηση
φάση
lxs
του ρεύµατος βραχυκυκλώµατος

A

mm

mm
6,5kA

quadrο
IP55

8kA

12kA

20kA

23kA

25kA

35kA

39kA

In ≤ 250 A
Icc ≤ 25 kA

250

1

20 x 5

300

160

1

15 x 5

550

425

250

250

1

20 x 5

625

500

250

UC830
In ≤ 250 A
Icc ≤ 12 kA

UC831
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Συµπεριφορά σε βραχυκύκλωµα
Συστήµατα µπαρών

Στηρίγµατα µπαρών
κωδικς

Ονοµασ. N° µπαρ ∆ιατοµή Συµπεριφορά σε βραχυκύκλωµα
ρεύµα
ανά
µπαρών µέγιστη απσταση µεταξύ στηριγµάτων σε συνάρτηση
φάση
lxs
του ρεύµατος βραχυκυκλώµατος

A

mm

quadro
IP55

mm
6,5kA

8kA

12kA

20kA

23kA

25kA

30kA

35kA

39kA

In ≤ 400 A
Icc ≤ 12 kA

160

1

15 x 5

675

550

300

250

1

20 x 5

800

650

350

400

1

32 x 5

1000

825

400

400

1

32 x 5

630

1

50 x 5

300

1

25 x 5

1000

525

250

200

400

1

30 x 5

1000

575

275

200

UC841
In ≤ 630 A
Icc ≤ 35 kA
375

375

UC840
In ≤ 630 A
Icc ≤ 39 kA

32 x 5

500

1

40 x 5

1000

650

325

250

600

1

50 x 5

1000

725

350

275

200

UC817

Για παράδειγµα, τα στηρίγµατα των µπαρών διατοµής 32 x 5, ονοµαστικής έντασης 400 Α πρέπει να απέχουν µεταξύ τους έως
1000 mm ταν το ρεύµα βραχυκυκλώµατος είναι 6,5kA ενώ πρέπει να απέχουν έως 400 mm για ρεύµα βραχυκυκλώµατος 12 kA.
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Συµπεριφορά σε βραχυκύκλωµα
Συστήµατα µπαρών

Στηρίγµατα µπαρών
κωδικς

Ονοµασ. N° µπαρ ∆ιατοµή Συµπεριφορά σε βραχυκύκλωµα
ανά φάση µπαρών µέγιστη απσταση µεταξύ στηριγµάτων σε συνάρτηση
ρεύµα
lxs
του ρεύµατος βραχυκυκλώµατος
A

mm

quadro
IP55

mm
6,5kA

8kA

12kA

20kA

23kA

25kA

35kA

39kA

In ≤ 250 A
Icc ≤ 25 kA

250

1

20 x 5

300

160

1

15 x 5

550

425

250

250

1

20 x 5

625

500

250

160

1

15 x 5

675

550

300

250

1

20 x 5

800

650

350

400

1

32 x 5

1000

825

400

160

1

15 x 5

450

450

450

300

250

1

20 x 5

450

450

450

300

400

1

32 x 5

450

450

450

300

150

UC830
In ≤ 250 A
Icc ≤ 12 kA

UC831
In ≤ 400 A
Icc ≤ 12 kA

UC841
In ≤ 400 A
Icc ≤ 20 kA
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