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Biuro Regionalne w Warszawie
Al. Wyścigowa 8
02-681 Warszawa
fax: (022) 843 82 68
e-mail: warszawa@legrand.com.pl

ul. Walerego Sławka 3
30-653 Kraków
fax: (012) 623 30 48
e-mail: krakow@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Łodzi
ul. Kilińskiego 122/128
90-013 Łódź
fax: (042) 676 21 13
e-mail: lodz@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Katowicach
ul. Mroźna 41
40-313 Katowice
fax: (032) 253 01 14
e-mail: katowice@legrand.com.pl

Biuro Regionalne w Lublinie
Siedziba firmy
Ząbkowice Śląskie

3
XL

Biuro Regionalne w Krakowie

400

Rozdzielnice

Biuro Regionalne w Gdańsku

ul. Diamentowa 4
20-447 Lublin
fax: (081) 745 69 15
e-mail: lublin@legrand.com.pl

ul. Trakt św. Wojciecha 223/225
80-017 Gdańsk
fax: (058) 762 98 04
e-mail: gdansk@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Białymstoku
ul. Gen. Andersa 38
15-113 Białystok
fax: (085) 664 75 25
e-mail: bialystok@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Bydgoszczy
ul. Fordońska 393
85-766 Bydgoszcz
fax: (052) 347 13 17
e-mail: bydgoszcz@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Kielcach
ul. Batalionów Chłopskich 77
25-671 Kielce
fax: (041) 345 21 40
e-mail: kielce@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Szczecinie
ul. Kolumba 86
70-035 Szczecin
fax: (091) 489 23 02
e-mail: szczecin@legrand.com.pl

Biuro Regionalne we Wrocławiu
ul. Robotnicza 72 E (Archimedes)
53-608 Wrocław
fax: (071) 780 41 20
e-mail: wroclaw@legrand.com.pl
Biuro Handlowe w Poznaniu
ul. Gdyńska 45
61-016 Poznań
fax: (061) 887 90 78
e-mail: poznan@legrand.com.pl

Informacja techniczna
o produktach

0 801 133 084
Z każdego miejsca w Polsce w godz.
od 8.30 do 16.30 skonsultujecie się
Państwo z nami za cenę połączenia
lokalnego.

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
Adres korespondencyjny:
Al. Wyścigowa 8
02-681 Warszawa
tel.: (022) 549 23 30
fax: (022) 843 94 51
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Szeroka gama wyrobów z oferty firmy Legrand spełnia wymagania
w zakresie jakości, oferując przy tym pełną dowolność i łatwość
montażu oraz wysoką niezawodność.
W nowej ofercie rozdzielnic XL3 400 Legrand zoptymalizował koncepcję
rozmieszczania urządzeń. Niezależnie od rodzaju obudowy, przyzwyczajeń i wymogów technicznych znajdziesz w ofercie XL3 odpowiedź
na swoje potrzeby.
System rozdzielnic XL3 wprowadza kilka praktycznych innowacji,
aby skrócić czas i poprawić jakość montażu:
■ obudowy metalowe i izolacyjne
■ produkty są dostarczane zdemontowane, co daje łatwy dostęp
do okablowania
■ zoptymalizowane wyposażenie ma na celu ułatwienie prefabrykacji
■ osłony z możliwością plombowania, zamykane przez
wykonanie 4 obrotu
■ wystarczy tylko klucz dziesięciokątny i wkrętak, aby zamontować
boki, wsporniki, podstawy montażowe i osłony
■ możliwość szybkiego łączenia w pionie i w poziomie za pomocą
4 wkrętów z nakrętkami
■ solidne kartonowe opakowanie może być wykorzystane do ochrony
prefabrykowanej rozdzielnicy przy transportowaniu jej na miejsce
instalacji.
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DANE TECHNICZNE
XL3 400 umożliwia wykonanie rozdzielnic
przeznaczonych do środowiska każdego typu:
■ IP 30 do IP 55
■ IK 04 do IK 08
■ Klasa I i II ochronności
■ Odporność na żar: 750° (CEI 60695-2) dla instalacji
wykonywanych w budynkach użyteczności publicznej
■ Prąd znamionowy krótkotrwały Icw: 25 kA 1 s
■ 24 moduły w rzędzie
■ Umożliwiają montaż aparatów o ln ≤ 400 A
■ Wybór sposobu rozdziału energii: standardowy
lub optymalny (system szybkiego montażu XL-Part 250,
blok rozdzielczy rzędowy 250 A…)
■ Przedziały kablowe dołączane z lewej lub z prawej
strony, z możliwością wyposażania w aparaty modułowe,
DPX i bloki rozdzielcze
■ Kolor: RAL 7035
■ Zgodność z normą CEI 60439-1.
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ROZDZIELNICE METALOWE IP 30-40-43
Głębokość: 175 mm – szerokość zewnętrzna: 575 mm (patrz wymiary str. 56)

1900
1600
1500

Wys.
zewnętrzna
1200
(mm)
1050
900
750
600

Nr referencyjny

0201 03

0201 04

0201 05

0201 06

0201 07

0201 08

0201 18

0201 19

Wysokość osłon
(mm)

550

700

850

1000

1150

1450

1450

1750

Pełne

0202 53

0202 54

0202 55

0202 56

0202 57

0202 58

0202 58

0202 59

rentne

0202 63

0202 64

0202 65

0202 66

0202 67

0202 68

0202 68

0202 69

Pełne

0202 73

0202 74

0202 75

0202 76

0202 77

0202 78

0202 78

0202 79

rentne

0202 83

0202 84

0202 85

0202 86

0202 87

0202 88

0202 88

0202 89

Przedział
kablowy

0201 23

0201 24

0201 25

0201 26

0201 27

0201 28

0201 38

0201 39

0201 63

0201 64

0201 65

0201 66

0201 67

0201 68

0201 68

0201 69

Drzwi
profilowane Transpa-

Drzwi
płaskie Transpa-

Drzwi pełne
do przedziałów
kablowych
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ROZDZIELNICE IZOLACYJNE IP 30-40-43
Głębokość: 175 mm – szerokość zewnętrzna: 575 mm (patrz wymiary str. 56)

1200

Wys.
1050
zewnętrzna
900
(mm)
750
600

Nr referencyjny

0201 53

0201 54

0201 55

0201 56

0201 57

Wysokość osłon
(mm)

550

700

850

1000

1150

Pełne

0202 53

0202 54

0202 55

0202 56

0202 57

rentne

0202 63

0202 64

0202 65

0202 66

0202 67

Pełne

0202 73

0202 74

0202 75

0202 76

0202 77

rentne

0202 83

0202 84

0202 85

0202 86

0202 87

Przedział
kablowy

0201 73

0201 74

0201 75

0201 76

0201 77

0201 63

0201 64

0201 65

0201 66

0201 67

Drzwi
profilowane Transpa-

Drzwi
płaskie Transpa-

Drzwi pełne
do przedziałów
kablowych
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ROZDZIELNICE IP 55 MONOBLOK
Głębokość: 215 mm – szerokość zewnętrzna: 655

1115

Wys.
zewnętrzna
(mm)

915
715
515

Referencja

0201 82

0201 83

0201 84

0201 85

Wysokość osłon
(mm)

400

600

800

1000

Rozdzielnica i przedział kablowy
wykonane z metalu

Rozdzielnica metalowa

Rozdzielnica izolacyjna
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AKCESORIA

typ rozdzielnicy

Uchwyty do mocowania

metalowa

izolacyjna

0201 00

0201 50

Listwy do wzmacniania łączeń rozdzielnic

IP 55

0201 51

Cokoły do rozdzielnic

0201 10

0201 10

Cokoły do przedziałów kablowych

0201 12

0201 12

Zestaw IP 43

0201 30

0201 30

Podstawa montażowa uniwersalna
do rozdzielnic wys. 200 mm

0202 41

0202 41

0202 41

Podstawa montażowa uniwersalna
do rozdzielnic wys. 300 mm

0202 42

0202 42

0202 42

Podstawa montażowa do przedziałów
kablowych wys. 300 mm

0202 43

0202 43

Wspornik uniwersalny szer. 515 mm

0202 04

0202 04

0202 04

Przegroda pozioma

0201 90

0201 90

0201 90

Płyta wejść kablowych z możliwością
docinania

0201 20

Płyta wejść kablowych z osłabieniami

0201 21

0201 71

Płyta wejść kablowych Cabstop

0364 99

Wsporniki izolacyjne

0200 90

0200 90

0200 90

Klipsy gwintowane (20 szt.)

0200 92

0200 92

0200 92

Wkręty M6 (50 szt.)

0200 91

0200 91

0200 91

Farba w aerozolu RAL 7035

0200 98

0200 98

0200 98
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Akcesoria do montażu na drzwiach
Wkładka zamka z kluczem nr 405
Wkładka zamka z kluczem nr 455

0202 91
0202 92

Wkładka zamka z kluczem nr 1242E

0202 93

Wkładka zamka z kluczem nr 2433A

0202 94

Zamek typu „double barre”

0202 96

Przewód do połączeń ekwipotencjalnych

0373 85

Kieszeń plastikowa elastyczna na dokumenty

0097 99

Kieszeń plastikowa sztywna na dokumenty

0365 82

Akcesoria do osłon
Zaślepka gładka z możliwością docinania

0200 51

Zaślepka do odłamywania 8-modułowa

0016 65

Samoprzylepna etykieta do opisu

0203 99

Akcesoria do prowadzenia okablowania
Wspornik do zamocowania kanałów
grzebieniowych Lina 25

0201 70

Obejma kablowa pozioma

0200 94

Obejma kablowa pionowa

0201 93

Zestaw do mocowania przewodów
w rozdzielnicach
Zestaw do mocowania przewodów w kanałach
kablowych (oprócz rozdzielnic IP 55)

0201 35

Daszek do łączenia rozdzielnicy z kanałem DLP

0201 60

0201 37
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Nowa gama rozdzielnic Legrand XL 3 400 występuje w trzech wariantach,
aby zaspokoić wszystkie potrzeby klientów: posiada w swej ofercie
obudowy metalowe, izolacyjne i o stopniu ochrony IP 55 w wersji
monoblok. Szybki i łatwy sposób montażu umożliwia każdy rodzaj łączeń,
z uwzględnieniem objętości i odporności obudów.
Wykończenie rozdzielnicy XL 3 zostało szczególnie dopracowane: duży
wybór osłon, możliwość prefabrykowania z użyciem drzwi lub bez nich.

A ROZDZIELNICE XL 3 400 METALOWE

+

Rozdzielnice i przedziały kablowe są dostarczane zdemontowane.
Każda obudowa składa się z płyty tylnej, dwóch profili pionowych
zamocowanych na tylnej ścianie, czterech narożników, czterech
boków i płyty przepustów kablowych. Obudowy o wysokości
powyżej 1500 mm są dostarczane z cokołami.

Obudowa jest
dostarczana
zdemontowana,
w celu zmniejszenia
objętości.

Karton opakowania jest
wykonany z jednego
kawałka tektury
i można go
wykorzystać do
ochrony rozdzielnicy
w czasie transportu
na miejsce instalacji.

Każda obudowa jest dostarczana
z izolacyjną płytą przepustów kablowych,
z możliwością wykonania docięć.

Wkręty M6

Zunifikowane wkręty: do montażu
rozdzielnicy wystarczą jeden wkrętak
i jeden klucz dziesięciokątny.
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+
1. Łączenie płyty tylnej i narożników
Taki sam sposób montażu we wszystkich rozdzielnicach
i przedziałach kablowych.

Wsuń narożniki
do profili
pionowych…

Następnie
zamocuj je przy
użyciu jednego
wkrętu M6 x 10.
Profile pionowe wbudowane
w tylną ścianę XL3
umożliwiają szybkie
i stabilne zamocowanie
całego wyposażenia.

2. Montowanie boków
Wsuń boki w górny rowek i przesuń do dołu.
Zablokuj je za pomocą 4 wkrętów M6 x 10.

Dwie wysokości zamocowań.
Wsuń boki równomiernie w rowki narożników.

Boki z nacięciami
wykonanymi fabrycznie,
przeznaczone do
zamontowania płyt
przepustów kablowych
i przejścia przewodów
w przypadku łączenia
rozdzielnic.
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+
3. Łączenie rozdzielnic

Łączenie rozdzielnic bez konieczności
używania dodatkowych akcesoriów

Wyłam osłonki narożników i połącz za pomocą 4 wkrętów
M6 i 4 nakrętek dostarczonych w komplecie.

Zwróć uwagę,
aby otwory
zostały wykonane
w odpowiednich
miejscach.

Można łączyć rozdzielnice w pionie i w poziomie.

4. Montaż cokołu
Tak jak w przypadku łączenia rozdzielnic montaż cokołu
wymaga wcześniejszego wyłamania osłonek narożników.

+
Kątownik

Cokół
Przymocuj 2 boki cokołu za pomocą
4 wkrętów i 4 nakrętek dostarczonych
w komplecie.

Przednia i tylna ścianka cokołu są
mocowane za pomocą 4 wkrętów
samogwintujących.

Cokoły można nakładać na siebie,
aby ułatwić prowadzenie przewodów.
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Ponowne
zamocowanie
osłonek, które są
dostarczane
razem z drzwiami,
gwarantuje
zachowanie IP 30.

5 . Montaż drzwi
Kierunek otwierania drzwi zależy od strony zamocowania zawiasów
i uchwytów.

Obudowy o wysokości ≥ 1500 mm
Przed założeniem drzwi obudowy o wysokości ≥ 1500 mm należy
wyposażyć w 3 zawiasy z jednej strony i 2 uchwyty z drugiej.

Drzwi są dostarczane przystosowane do montażu, z otwieraniem
po prawej stronie.
Aby zmienić kierunek otwierania drzwi, należy przenieść zawiasy
na lewą stronę, a uchwyty na prawą. Drzwi również należy
odwrócić o 5 obrotu. Konieczne jest zdemontowanie mechanizmu,
który uruchamia cięgno, i odwrócenie go o 5 obrotu.

[2]

Oddziel 2 pierścienie
łączeniowe od cięgna
i mechanizmu.

+

Doskonale dopasowana klamka
Otwieranie drzwi wykonuje się dwoma ruchami:

[1]

Odkręć 2 wkręty mocujące
klamkę i mechanizm.

Po odwróceniu mechanizmu cięgłowego zamontuj
go ponownie w ten sam sposób.

1 – odciągnięcie
klamki

2 – wykonanie ruchu
obrotowego
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Obudowy o wysokości < 1500 mm
Przed założeniem
drzwi obudowy
o wysokości < 1500 mm
należy wyposażyć
w 2 zawiasy z jednej
strony i 1 zamek z drugiej.

6. Połączenie ekwipotencjalne
drzwi
Drzwi są wyposażone w zwory do podłączenia przewodu
łączenia ekwipotencjalnego o nr ref. 0373 85.

Wykonaj wycięcie w plastikowej
osłonce, aby umożliwić przejście
przewodu za zawiasem.

Przewód o nr ref.
0373 84 zaczepia
się bezpośrednio
na wsporniku osłon
wewnątrz
rozdzielnicy.

Aby klamka została poprawnie zamontowana,
należy koniecznie zastosować metalowy kątownik.

+

Po zdjęciu plastikowej osłonki
można przeciągnąć maks.
4 przewody w jednej rozdzielnicy
(patrz str. 45).

Kieszeń na dokumenty o nr ref. 0365 82 jest
mocowana samoprzylepnie, po wewnętrznej
stronie drzwi.
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7. Montaż wkładek zamków
Sposób postępowania jest taki sam dla każdego typu
klamki.

Klamka o dużych rozmiarach
(obudowy ≥ 1500 mm)

Mała klamka
(obudowy < 1500 mm)
Po zdemontowaniu klamki (wkręty M6) zaślepka
uwalnia się automatycznie.

Włóż 2 czarne
klipsy, aby
wyciągnąć
zaślepkę.

Połącz korpus i wkładkę zamka
z adaptorem w kolorze czarnym.

Włóż kołek z wycięciem
i przesuń do przodu.

Połącz korpus
i wkładkę zamka
z adaptorem
w kolorze
aluminium.

Całość włóż do
korpusu klamki.

Całość włóż do
korpusu klamki.

Ponownie
zamontuj
klamkę na
wsporniku.
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Wykonywanie opisów rozdzielnic

8. Uzyskiwanie stopnia
ochrony IP 43
IP 43 jest otrzymywane przez zamontowanie
izolacyjnej płyty przepustów kablowych w górnej
części rozdzielnicy oraz przez założenie drzwi
i uszczelki o nr ref. 0201 30.

Płytę przepustów
kablowych
montuje się po
docięciu górnej
ścianki obudowy.

Uszczelkę należy
zamontować
w dolnej części
drzwi.

Oprócz możliwości opisywania samych aparatów
istnieje możliwość zastosowania samoprzylepnej
taśmy 24-modułowej do wykonywania opisów na
osłonach (nr ref. 0203 99).

Ekwipotencjalność osłon
Połączenie ekwipotencjalne jest wykonywane
automatycznie w momencie zamontowania osłon.
Na osłonach metalowych przewidziano dodatkowy
zacisk (montaż aparatu na osłonie).

Dodatkowy zacisk

9. Zakładanie osłon
Wszystkie osłony są blokowane przez wykonanie 4
obrotu i posiadają uchwyt umożliwiający plombowanie.

Plombowanie
osłon.

Wskaźnik obrotowy,
który zapewnia
połączenie
ekwipotencjalne
z obudową
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Ramki okienkowe
Są przeznaczone do montażu wyłączników DPX 125,
160 i 250 ER z blokiem różnicowoprądowym lub bez
bloku różnicowoprądowego. Te 3 modele adapterów
posiadają miejsca z osłabieniami wykonanymi
fabrycznie (strefa [1] i [2]).

[1]

[2]

– w tym miejscu
należy wyłamać [1],
w przypadku montażu
wyłącznika
4-biegunowego
– w tym miejscu
należy wyłamać [2],
w przypadku montażu
wyłącznika z blokiem
różnicowoprądowym
dolnym.

Ramki
montuje się
na osłonach
za pomocą
4 metalowych
wkręcanych
klipsów.

10. Przegroda do wykonywania przedziału poziomego
Przegroda o nr ref. 0201 90 umożliwia wykonanie
2 oddzielnych przestrzeni wewnątrz jednej obudowy.
Jest montowana w dolnej części profili pionowych.

Przegroda posiada nacięcia przeznaczone dla przejścia
kanałów grzebieniowych Lina 25 oraz dla ściany szybkiego
montażu XL-Part.
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Tylne płyty
w obudowach
izolacyjnych są
przystosowane
do montażu szyn
zasilających
o profilu C,
aby można było
wykonać system
szybkiego montażu.

B ROZDZIELNICE XL 3 400 IZOLACYJNE
Podobnie jak obudowy metalowe również
i te wykonane z materiału izolacyjnego są dostarczane
w częściach i zapakowane w kartonach, który może
być ponownie użyty do ochrony rozdzielnicy w czasie
transportu na miejsce instalacji.
Każda obudowa składa się z płyty tylnej, 4 narożników,
4 boków i ramy do zamocowania osłon (rama posiada
4 oddzielne części).
Metalowa płyta tylna ma przymocowane profile
pionowe, co zapewnia optymalną sztywność konstrukcji
całej obudowy. Płyta tylna posiada wewnątrz drugą
płytę izolacyjną, na której można zamontować szyny
zasilające o profilu C o nr ref. 0373 30 oraz wsporniki
o nr ref. 0373 31/32 do wykonania ściany szybkiego
montażu XL-Part 400. Płyta jest izolowana od strony
tylnej, w celu zapewnienia II klasy ochronności.
Wszystkie pozostałe części obudowy są wykonane
z materiału izolacyjnego.

1. Montaż rozdzielnic
i przedziałów kablowych
Tak jak w przypadku obudów metalowych każdy
narożnik jest zamocowany na profilach pionowych
za pomocą wkrętów M6 (patrz str. 9).

Każdy bok ramy
jest mocowany
oddzielnie
w rogach rozdzielnicy za pomocą
2 wkrętów
krzyżakowych.

2. Łączenie obudów
Łączenie obudów i przedziałów kablowych w poziomie
i w pionie wykonuje się w ten sam sposób jak
w przypadku obudów metalowych (patrz str. 10).
Aby wykonać przepusty kablowe, wystarczy
zdemontować boki.

Połączenie
rozdzielnicy
z przedziałem
kablowym.
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3. Montaż drzwi
Montaż i odwracanie drzwi wykonuje się w ten sam
sposób jak w przypadku rozdzielnic metalowych
(patrz str. 11).
Zamontowanie uszczelki o nr ref. 020 130/32 na
drzwiach gwarantuje zachowanie IP 43 (patrz str. 14).

4. Zakładanie osłony
Osłony izolacyjne, podobnie jak osłony metalowe, są
wyposażone w blokadę 4 obrotu i mają możliwość
wykonania plombowania.

Kształt osłon
został tak
pomyślany,
aby ułatwić ich
plombowanie.

5. Zachowanie II klasy ochronności
Aby zachować
II klasę ochronności,
należy zastosować
izolacyjne nakładki
dostarczane
w komplecie
z obudową, w celu
wykonania izolacji
wkrętów.

Zaślepki do nieużywanych zawiasów są
podtrzymywane za pomocą wkrętu, który może
być wkręcony bez użycia narzędzi.
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Gama rozdzielnic XL3 400 to dowolność rozmieszczenia aparatów oraz sposobów wykonania
rozdziału energii.
■ Rozdział mocy „optymalny”
Stworzony, aby zoptymalizować przestrzeń w obudowach XL3 400. System ten wykorzystuje szyny
zasilające o profilu C, które wbudowuje się w specjalną izolacyjną płytę tylną obudowy (system
szybkiego montowania XL-Part 400) oraz bloki rozdzielcze rzędowe 250 A.
■ Rozdział mocy „standardowy” wykonywany za pomocą szyn zasilających płaskich, które mogą być
montowane w kilku konfiguracjach:
– montaż w pionie w rozdzielnicy + możliwość dołączenia szyny rozdzielczej
– montaż w poziomie w rozdzielnicy
– montaż piętrowy w pionie w przedziale kablowym.

Sposoby rozdzia∏u energii do 400 A
Rozdzia∏ optymalny

Rozdzia∏ standardowy

w rozdzielnicy

XL3 400
metalowe
IP 43

XL3 400
izolacyjne
IP 43

XL3 400
IP 55

System szybkiego montażu
XL-Part 400:
- ściana szybkiego montażu
nr ref. 0201 88/89
- szyny o profilu C
nr ref. 0373 30
- wspornik nr ref. 0373 31
- wspornik nr ref. 0373 32
Blok rozdzielczy rzędowy 250 A
nr ref. 0373 36/37

w rozdzielnicy

w pionie

w przedziale kablowym

w poziomie

System szybkiego montażu
XL-Part 400:
- szyny o profilu C
nr ref. 0373 30
- wspornik nr ref. 0373 31
- wspornik nr ref. 0373 32

Wspornik szyn zastępczych
- szyny 0373 15
- wspornik
nr ref. 0374 18/19/34

Blok rozdzielczy rzędowy 250 A
nr ref. 0373 36/37

Szyny rozdzielcze
nr ref. 0373 16/17/18

Blok
rozdzielczy
400 A
nr ref. 0373 08

Wspornik szyn zasilających
- wspornik 0373 15
- szyny
nr ref. 0374 18/19/34
Szyny rozdzielcze
nr ref. 0373 16/17/18

Wspornik szyn
zasilających
- wspornik
nr ref. 0373 10
- szyny
nr ref. 0374 18/19
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A ROZDZIAŁ ENERGII „OPTYMALNY”
1. Montaż systemu szybkiego montażu
XL-Part 400
Rozdzielnice wykonane z materiału izolacyjnego są wyposażone
fabrycznie w płytę tylną izolacyjną. Rozdzielnice metalowe mogą
mieć taką płytę montowaną opcjonalnie (nr ref. 0201 88/89).
Wykonanie systemu szybkiego montażu polega na wyposażeniu
tej płyty w szyny zasilające o profilu C, które są podtrzymywane
przez wsporniki.

Odległość maksymalna „D” między
wspornikami w zależności
od wartości prądu szczytowego Ipk
In
(A)

0373 30

400

0373 31

Ipk
(kA)

D
(mm)

17

1800

26

1000

40

800

50

600

Wsporniki nr ref. 0373 31

Osłona izolacyjna
o nr ref. 0373 33
do ochrony IP xxB

Ściana XL-Part
o nr ref. 0201 88/89

Szyna o profilu C
nr ref. 0373 30

Wspornik progowy
nr ref. 0303 32

Przygotowanie elementów do wykonania optymalnego
rozdziału mocy w rozdzielnicy o wys. 1900 mm.
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Dotnij szyny zasilające
o profilu C na
odpowiednią długość,
następnie zamocuj
wspornik progowy
o nr ref. 0373 32
w dolnej części płyty.
Zamocuj wspornik
o nr ref. 0373 31
w górnej części płyty.

Możesz zainstalować
podstawę montażową,
do której przykręca się
aparat zasilający szyny
oraz wsporniki pośrednie
o nr ref. 0373 31 (ich ilość
zależy od wartości szczytowej
prądu zwarciowego – patrz
tabela na str. 19).

Zestawy łączeniowe ułatwiają bezpośrednie
podłączenie wyłączników głównych:
Nr ref. 0373 34: DPX 250
Nr ref. 0373 35: DPX 2500 + blok różnicowoprądowy
Nr ref. 0373 38: DPX 630

Zestawy łączeniowe mogą być wyposażone
w osłonkę dla zapewnienia Ip xxB
(nr ref. 0373 70/71/72).

Przekładniki prądowe o nr ref. 0046 98/99
do DPX 250/400 montuje się bezpośrednio
na zestawach łączeniowych.

GE24021_017_032.qxd

24.10.2005

18:20

Page 21

21

2. Montaż bloku rozdzielczego 250 A
Do bloku rozdzielczego przykręca się podstawy do mocowania aparatów.
Blok jest zasilany bezpośrednio ze ściany szybkiego montażu (nr ref. 0373 36)
lub pośrednio przez główny aparat w rzędzie (nr ref. 0373 37).

Blok rozdzielczy rzędowy o nr ref. 0373 36 jest
podłączany bezpośrednio do szyn zasilających
o profilu C na ścianie szybkiego montażu.

Zasilanie bezpośrednio ze ściany
szybkiego montażu

Wkręty zapewniają połączenie z pionowymi szynami
zasilającymi. Po dokręceniu nakrętki należy założyć
kapturek izolacyjny, dostarczany w komplecie.

Mocowanie
DPX 125 wykonuje
się przy użyciu
wkrętów, które są
dostarczane razem
z aparatem.

Nakładanie osłony
zacisków, która jest
dostarczana razem
z podstawą, dla
zachowania IP.
Montaż podstawy do DPX 125 na bloku rozdzielczym rzędowym
o nr ref. 0373 36. Mocowanie wykonuje się przy użyciu 4 wkrętów
(1 wkręt na każdą szynę).
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Zasilanie pośrednie
przez główny aparat

3. Montaż bloku rozdzielczego
XL-Part 125

DPX zasila blok rozdzielczy o nr ref. 0373 37.

4 miedziane
łączenia są
mocowane
w dolnej części
podstawy.

Jeśli DPX posiada
blok różnicowoprądowy boczny,
podstawa bloku
różnicowego zasila
blok rozdzielczy
za pomocą
4 izolowanych
połączeń.

Blok rozdzielczy 4-biegunowy XL-Part 125 jest
montowany przez zatrzask na zestawie montażowym
o nr ref. 0202 00, pod osłoną o wys. 200 mm.
– Zasilanie bezpośrednio przez zaciski aparatów do 63/A.
– Zasilanie przez moduł łączeniowy o nr ref. 0045 05
(zaciski klatkowe 35 mm2) do 125 A (zasilanie
centralne) i 80 A (zasilanie boczne).
Moduły łączeniowe „Plug-in” umożliwiają
automatyczne podłączenie wszystkich wyłączników
nadprądowych (1 moduł na biegun) do 63 A. Moduły
łączeniowe „a fil” umożliwiają podłączenie wszystkich
aparatów modułowych L + N do 32 A.

Umieszczanie bloku
rozdzielczego
XL-Part 125
na wsporniku
aluminiowym
o nr ref. 0202 00.

Zatrzaskiwanie
połączeń.

XL-Part umożliwia łączenie w jednym rządzie aparatów cztero-,
trój-, dwu- i jednobiegunowych.
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4. Montaż bloku rozdzielczego
rzędowego XL-Part 100
Bloki rozdzielcze XL-Part 100 istnieją w 2 wersjach:
3- i 4-biegunowe. Są montowane przez zatrzask
na wsporniku o nr ref. 0202 00.
Umożliwiają bezpośrednie zasilanie wszystkich
wyłączników nadprądowych 3- i 4-biegunowych
do 63 A za pomocą systemu „Plug-in”.

Można przeciąć blok rozdzielczy, aby wykonać częściowe rzędy.

Osłona z możliwością docięcia jest nakładana na nieużywane
zaciski w celu zapewnienia Ip xxB.
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B ROZDZIAŁ ENERGII
„STANDARDOWY” W ROZDZIELNICY

Dobór szyn zasilających
Szyny

Standardowy rozdział energii w rozdzielnicy
elektrycznej jest wykonywany w pionie, przy
użyciu wsporników szyn zasilających o nr ref.
0373 15, może być ewentualnie uzupełniony
przez szyny rozdzielcze SR, lub w poziomie za
pomocą bloku rozdzielczego o nr ref. 0373 08.

1. Montaż szyn zasilających
pionowych

I (A)
IP ≤ 30

IP > 30

0373 34

przekrój
(mm)
18 x 4

250

200

0373 18

25 x 5

330

270

0373 19

32 x 5

450

400

Nr ref.

Maksymalna odległość „D” między wspornikami
w zależności od prądu szczytowego (Ipk)

Wspornik o nr ref. 0373 15 umożliwia
wykonanie zestawu szyn zasilających
w rozdzielnicy.

Szyny

D
(mm)

Icc
10
szczytowe 15
Ipk (kA)
20
25
30
40
50
60

0374 34 0374 18 0374 19
(18 x 4) (25 x 5) (32 x 5)
1000
700
550
400
350
250
200
200

1200
1000
750
600
500
350
300
250

1500
1200
950
750
650
450
400
300

32 x 5

Szyny płaskie perforowane
o nr ref. 0374 18/19/34 32 x 5 maks.

32 x

5

Wspornik o nr ref. 0373 15

Montaż należy rozpocząć od zamocowania 2 uchwytów
do podtrzymania wspornika w dolnej części profili
pionowych przy użyciu klipsów z nakrętkami i wkrętów
M6 dostarczanych w komplecie.
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3 przekroje szyn zasilających
na tym samym wsporniku
Szyny 32 x 5
32 x 5 mm
nr ref. 0374 19

Zamocuj wspornik izolacyjny na
2 uchwytach za pomocą 2 wkrętów M6,
które pozostały.

32 x 5

1/4

32 x 5

Szyny 25 x 5
25 x 5 mm
nr ref. 0374 18

Dotnij szyny na odpowiednią długość, ułóż je
na wspornikach izolacyjnych i wyrównaj
otwory do mocowania.

25 x 5

1/4

25 x 5

Szyny 18 x 4
18 x 4 mm
nr ref. 0374 34

18 x 4

1/4

Po dopasowaniu przykręć szynę poziomą do przytrzymania
wspornika za pomocą 5 wkrętów z główkami cylindrycznymi.
Nie blokuj wkrętów, gdyż ułożenie szyn może być jeszcze
dopasowywane.

18 x 4
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2. Montaż szyn rozdzielczych SR
Szyna rozdzielcza SR

Mostki łączeniowe

I maks.
dopuszczalne (A)

1P+N

3P+2N

250

0373 17*

0373 16*
0373 18

120 mm
czarny
niebieski
0048 91
0048 92
0048 95
0048 96

I maks.
na mostek (A)
40
63

320 mm
czarny
niebieski
0048 93
0048 94
0048 97
0048 98

Szyny rozdzielcze są dostarczane z uchwytami
do mocowania i ekranem ochronnym (wkręty
w komplecie).
Dane techniczne:
– zgodne z normami NF EN 60947-3
i CEI 60947-3
– odporność na ogień: 960°C
– napięcie Ue: 500 V
– napięcie izolacyjne Ui: 600 V
– Ipk: 60 kA
– Icw: 10,5 kA
– In: 250 A przy 40°C

Mocowanie szyny rozdzielczej SR wykonuje
się w ten sam sposób jak mocowanie
wspornika izolacyjnego o nr ref. 0373 15.

75 mm

* Nr ref. 0373 16 i 0373 17 są dostarczane z mostkami.

Należy zachować odległość 75 mm między wspornikiem i szyną
rozdzielczą SR w przypadku montażu pod osłoną o wys. 200 mm.

Rozstaw 75 mm umożliwia położenie kanału
grzebieniowego Lina 25 o wym. 40 x 60, służącego
do doprowadzenia przewodów do górnego rzędu.

GE24021_017_032.qxd

24.10.2005

18:20

Page 27

27

Wykonywanie podłączeń do szyn tylnych
Podłączenie szyny rozdzielczej do zestawu szyn zasilających wykonuje się
przy użyciu wkrętów i nakrętek o wym. 13 mm.

Uwaga: Nie należy dokręcać szyn
do wsporników, zanim nie dopasuje się
wszystkich otworów na bloku rozdzielczym
i na szynach.

Zablokuj definitywnie szyny, przykręcając
je do wspornika poprzecznego przy użyciu
5 wkrętów.

Podłączenie bezpośrednie
Szyna rozdzielcza jest używana również do podłączenia bezpośredniego
bez wykorzystywania szyn zasilających tylnych.

Zatrzaśnij przezroczysty kapturek ochrony
na szynie rozdzielczej.
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3. Montaż bloku rozdzielczego
400 A nr ref. 0373 08 w pozycji
poziomej
Blok rozdzielczy 400 A o nr ref. 0373 08 składa się
z 2 wsporników izolacyjnych, 4 szyn zasilających
miedzianych 32 x 4 mm z kapturkiem ochronnym oraz
ekranu ochronnego. Każda szyna posiada 2 otwory
niegwintowane o średnicy 8,5 mm i 21 otworów
gwintowanych z wkrętami M6 (70 mm2 maks.).
W komplecie są dostarczane 4 uchwyty izolacyjne
do zamontowania bloku rozdzielczego w poziomie
w rozdzielnicach.

Zamocuj 4 uchwyty na bloku rozdzielczym.
Zamontuj blok
rozdzielczy na
dolnym profilu
pionowym za
pomocą klipsów
z nakrętkami
i wkrętów M6.

Kapturek ochronny mocuje się na każdym zacisku
za pomocą odpowiednich zaczepów.
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4. Montaż bloku rozdzielczego 250 A
o nr ref. 0374 00
Blok rozdzielczy 250 A posiada doskonałą odporność na prądy
zwarciowe (60 kA) i może być montowany na czole tablicy, obok
wyłącznika DPX 250 lub 630 na podstawie montażowej
o nr ref. 0202 20. Podłączenie do punktów zasilania, zasilanie:
160 mm2 na biegun, odejście: do 3 x 70 mm2 na biegun.

Montując blok
rozdzielczy
o nr ref. 0374 00,
zyskuje się
znaczącą ilość
miejsca,
szczególnie
w małych
rozdzielnicach.
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C ROZDZIAŁ ENERGII „STANDARDOWY” W PRZEDZIAŁACH KABLOWYCH
1. Montaż zestawów szyn zasilających w pionie
Standardowy rozdział energii w przedziałach kablowych wykonuje się za pomocą wsporników szyn
zasilających o nr ref. 0373 10.

Dobór szyn zasilających
Szyny

Zamocuj wsporniki szyn zasilających na profilach
pionowych w przedziale kablowym za pomocą klipsów
z nakrętkami i wkrętów M6. Zamocuj klipsy w górnej
części profilu.

I (A)

Nr ref.

przekrój (mm)

IP ≤ 30

IP > 30

0373 18

25 x 5

330

270

0373 19

32 x 5

450

400

Maksymalna odległość „D” między wspornikami
w zależności od prądu szczytowego (Ipk)
0374 18
(25 x 5)

0374 19
(32 x 5)

10

800

900

15

700

800

20

550

700

25

400

500

30

350

400

35

300

350

40

300

300

45

200

200

50

175

100

55

150

100

60

150

-

Szyny

Rozmieść szyny miedziane na wspornikach.

D
(mm)

Zamocuj szyny do wsporników za pomocą wkrętów M6
z główkami sześciokątnymi i podkładkami.

Icc
szczytowe
Ipk (kA)
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Każdy wspornik do szyn jest dostarczany
z wkrętami izolacyjnymi, które umożliwiają
zamocowanie ekranu ochronnego.

Wkręty izolacyjne

2. Montaż bloku rozdzielczego
400 A nr ref. 0373 08 w pionie
Blok rozdzielczy 400 A o nr ref. 0373 08 (patrz str. 28)
może być instalowany pionowo w przedziale kablowym.

Zamocuj blok rozdzielczy
bezpośrednio na profilu
pionowym, w górnej jego
części, za pomocą
4 klipsów z nakrętkami
i 4 wkrętów M6.
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D MOSTKI, LISTWY ZACISKOWE, ZACISKI
ROZDZIELCZE I BLOKI ROZDZIELCZE
MODUŁOWE
Urządzenia do rozdziału energii produkcji Legrand,
używane w rozdzielnicach XL3 400 odpowiadają
różnorodnym zapotrzebowaniom, oferując
jednocześnie łatwość montażu i maksymalne
bezpieczeństwo.

1. Szyny łączeniowe
Mostki grzebieniowe jedno-, dwu-, trój- i czterobiegunowe zasilają aparaty modułowe do 90 A przez bezpośrednie podłączenia. Stanowią elastyczne rozwiązanie,
zajmują mało miejsca i są doskonale dopasowane
do rozdziału mocy w rzędzie.

2. Listwy przyłączeniowe
Ten rodzaj listew, o uniwersalnym zastosowaniu,
umożliwia wykonanie rozdziału do 100 A na 4 do 33
odpływach, w zależności od rodzaju listwy.
Przekrój zasilania wynosi od 4 do 25 mm2, przekrój
odpływów – od 4 do 12 mm2.
Listwy przyłączeniowe montuje się na wspornikach
listew przyłączeniowych 12 x 2 lub na wsporniku TH 35.

Połączenie listwy zaciskowej IP 2x i wspornika o nr ref. 0048 10
umożliwia wykonanie bloku rozdzielczego 2-, 3- lub 4-biegunowego.
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3. Przyłącza rozdzielcze
Przyłącza rozdzielcze jednobiegunowe montuje się
bezpośrednio do zacisków aparatów DPX 125, 160 i 250 ER,
250, DPX-IS 250 i Vistop modułowych od 63 do 160 A.
Umożliwiają wykonanie bezpośredniego i łatwego
rozdziału energii w tablicach, gdzie ilość głównych
obwodów jest ograniczona.

Jednobiegunowe
bloki rozdzielcze
modułowe: całkowite
odizolowanie biegunów do wykonania
rozdziału od 125
do 250 A.

Przyłącze rozdzielcze
o nr ref. 0048 67 posiada
6 odpływów dla przekroju
35 mm2 (drut) i 25 mm2
(linka).

Modułowe bloki
rozdzielcze mogą
mieć dołączone
dodatkowe listwy
przyłączeniowe IP 2x.

4. Bloki rozdzielcze modułowe
Łączą w sobie dwie cechy: małe wymiary oraz podwyższoną pojemność podłączeń. Są montowane przez zatrzask na wsporniku TH 35. Bloki rozdzielcze produkcji
Legrand są całkowicie izolowane, stosowane na czole
tablicy rozdzielczej do 250 A lub w podzespołach
odpływowych w tablicach o wyższej mocy.
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A OKREŚLANIE PRZESTRZENI W ROZDZIELNICY
Każdy aparat po zamocowaniu na wsporniku lub podstawie montażowej
jest osłaniany za pomocą odpowiedniej osłony. Jej wysokość określa
przestrzeń, jaka jest konieczna do zamontowania i podłączenia tego
aparatu, z zachowaniem odpowiedniej przerwy izolacyjnej oraz
optymalnych warunków rozproszenia termicznego.
Osłony mogą być metalowe lub izolacyjne.
Po zamontowaniu gwarantują zachowanie IP 30.
Osłony są dostępne w kilku wysokościach:
– od 150 do 600 mm dla aparatów modułowych, Vistop i DPX,
– od 50 do 1750 mm w przypadku maskownic pełnych.
Osłony pełne umożliwiają zakrycie stref przeznaczonych do prowadzenia
przewodów i kabli, instalacji zestawów szyn zasilających
oraz specyficznego wyposażenia.

Osłony pełne
Wysokość
(mm)
50
100
150
200
300
400
550
700
850
1000
1150
1450
1750

Do rozdzielnic
Metalowe
Izolacyjne

Do przedziałów kablowych
Metalowe
Izolacyjne

0203 40
0203 41
0203 42
0203 43
0203 44

0201 41
0201 42

0203 90
0203 91
0203 92
0203 93
0203 94

0201 40

0201 43
0201 44
0201 45
0201 46
0201 47
0201 48
0201 49

0201 97
0201 98
0201 99
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Tabela doboru – wyposażenie do montażu rozłączników SPX i SPX-V w rozdzielnicach XL3
RODZAJ
MOCOWANIA

XL3 400
ROZŁĄCZNIK
PODSTAWA

OSŁONA

MAKSYMALNA
ILOŚĆ
APARATÓW
W RZĘDZIE

XL3 800/4000
PODSTAWA

OSŁONA

MAKSYMALNA
ILOŚĆ
APARATÓW
W RZĘDZIE

SPX
Podstawa montażowa

SPX 000
6052 00
SPX 00
6052 02
SPX 1
6052 04
SPX 2
6052 06
SPX 3
6052 08

System szyn

SPX 000

zbiorczych 60 mm

6052 01
SPX 00
6052 03
SPX 1
6052 05
SPX 2
6052 07
SPX 3
6052 09

0202 44

0203 35

4

0206 94

0207 05

4

0202 44

0202 36

4

0206 94

0207 06

4

0202 45

0202 37

2

0206 95

0207 07

2

0202 46

0202 38

1

0206 96

0207 08

1

–

–

–

0206 97

0207 09

1

0202 48

0203 35

4

0206 98

0207 05

4

0202 48

0202 36

4

0206 98

0207 06

4

0202 49

0202 37

2

0206 99

0207 07

2

0202 49

0202 38

1

0206 99

0207 08

1

–

–

–

0206 99

0207 09

1

–

–

–

0206 92

0207 00

8

–

–

–

0206 92

0207 01

4

–

–

–

0206 92

0207 01

4

–

–

–

0206 92

0207 01

4

SPX-V
System szyn
zbiorczych 185 mm

SPX-V 00
6052 10
SPX-V 1
6052 11
SPX-V 2
6052 12
SPX-V 3
6052 13

35
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B POJEMNOŚĆ OBUDÓW
Pojemność każdej obudowy jest określana przez
wysokość jej osłaniania.

Rozdzielnice
0201 03/53
0201 04/54
0201 05/55
0201 06/56
0201 07/57
0201 08
0201 18
0201 19
0201 82
0201 83
0201 84
0201 85

Przedziały
kablowe

Wysokość
zewnętrzna
(mm)

Wysokość
maskowania
(mm)

0201 23/73
0201 24/74
0201 25/75
0201 26/76
0201 27/77
0201 28
0201 38
0201 39

600
750
900
1050
1200
1500
1600
1900
515
715
915
1115

550
700
850
1000
1150
1450
1450
1750
400
600
800
1000

Rozmieszczenie zestawu montażowego (podstawy
montażowej lub wspornika) zależy od 3 kryteriów:
– wysokości osłony, która jest zawsze wielokrotnością
50 mm,
– rozstawu punktów mocowania na profilach
pionowych, który wynosi 25 mm,
– punktu odniesienia („punkt 100”), który znajduje się
na wysokości 100 mm na ramie do podtrzymywania
osłon i jest zaznaczony cyfrą 100, wygrawerowaną
na każdym profilu pionowym.
Zasada: dzieląc wysokość osłony przez 2, otrzymujemy
wysokość umieszczenia klipsa lub widełek w stosunku
do punktu odniesienia.

Punkt 100 jest
zaznaczony na
profilu pionowym.

C ROZMIESZCZANIE ZESTAWÓW
MONTAŻOWYCH
Montaż osłon należy rozpocząć od umieszczenia
gwintowanych klipsów na profilach pionowych.
Klipsy należy rozmieścić poprawnie, zgodnie z planem
maskowania. Również rozmieszczenie widełek
od zestawu montażowego powinno być zgodne z tym
planem.

Wystarczy
zamontować
dwa klipsy,
aby utrzymać
każdy typ osłony.

Rozmieszczenie klipsów do montażu
osłon
Przykład: zamocowanie 2 podstaw montażowych wraz
z osłonami.
– Pierwsza osłona: wysokość h1 = 400 mm na czole
obudowy.
Rozmieszczenie punktów zamocowania podstawy
montażowej w stosunku do górnej części ramy: należy
podzielić wysokość osłony przez 2 lub 200 mm.
Odmierz w tym celu 100 mm od „punktu 100”
(lub policz 4 nacięcia na profilu pionowym).
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– Druga osłona: wysokość h2 = 300 mm.
Rozmieszczenie punktu zamocowania podstawy
montażowej w stosunku do dolnej części pierwszej
osłony: należy podzielić wysokość osłony przez
2 lub przez 150 mm.
Rozmieszczenie punktów zamocowania podstawy
montażowej w stosunku do górnej części ramy:
należy dodać wysokość pierwszej osłony lub
150 + 400 = 550 mm.
Omierz w tym celu 450 mm od „punktu 100”
(lub policz 18 nacięć na profilu pionowym).

Rozmieszczenie widełek do zestawów
montażowych na wsporniku
Przykład: zamocowanie 2 zestawów montażowych
na wsporniku razem z osłoną.
– Pierwsza osłona: wysokość h1 = 400 mm
na czole obudowy.
Punkt zamocowania widełek w stosunku do ramy:
należy podzielić wysokość osłony przez
2 lub przez 150 mm.
Należy umieścić widełki 50 mm od „punktu 100”
lub na wysokości 2 nacięć poniżej tego punktu.
– Druga osłona: wysokość h2 = 200 mm.
Punkt zamocowania widełek w stosunku do dolnej
części pierwszej osłony: należy podzielić wysokość
osłony przez 2 lub przez 100 mm.

h1 = 400

100

100

100

200

0

0

h1 = 300
100
h2 = 200

h2 = 300

150

300

450

50

100

100
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+

XL-PRO2
Program do projektowania rozdzielnic XL-PRO2 oblicza
automatycznie rozmieszczenie podstaw montażowych
i wsporników w zależności od rozmieszczenia aparatów
w rozdzielnicy.

D MONTAŻ APARATÓW
NA PODSTAWACH MONTAŻOWYCH
Następnym etapem po rozmieszczeniu klipsów [1] jest
zamocowanie aparatów na podstawach montażowych
[2], a następnie zaczepienie i przykręcenie podstaw
do profili pionowych, na których zostały uprzednio
rozmieszczone klipsy.

2

1
2

1
2

[1]

0

[2]
[4]

[3]

Wysokości wskazane przez program XL-PRO2 są podane
w stosunku do punktu 0, który jest umieszczony
w odległości 6 mm powyżej zakończeń profili pionowych.
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W przypadku gdy na jednej podstawie montażowej
można zamocować różne rodzaje wyłączników DPX,
oznakowanie otworów jest zawsze powiązane z tym
samym typem wyłącznika:
– 0 dla DPX 125
– 1 dla DPX 160
– 2 dla DPX 250 ER
– 3 dla DPX 250
– 4 dla DPX 630.
Podstawy przeznaczone tylko dla jednego typu
wyłącznika (np.: DPX-IS) nie są oznakowane w ten
sposób.

4P
2

1
2

1
2
0

Umieść nakrętki klatkowe w otworach przeznaczonych dla danego
wyłącznika, np. dla DPX 250 ER 4 P są to otwory oznaczone cyfrą 2,
najbardziej od siebie oddalone (patrz instrukcja montażu
wyłącznika).

Rozmieszczanie nakrętek
klatkowych.
Każda podstawa montażowa ma nadrukowane numery odpowiadające
poszczególnym wyłącznikom DPX, które mogą być na niej montowane.
W tym przypadku rozmieszczono nakrętki klatkowe do zamocowania
wyłącznika DPX 250 ER 4 P.

+

Uniwersalne podstawy montażowe perforowane o nr ref.
0202 41/42 przeznaczone do rozdzielnic oraz takie same podstawy
o nr ref. 0202 43 przeznaczone do przedziałów kablowych
umożliwiają zamocowanie każdego aparatu wewnątrz obudowy
(maksymalna wysokość pod osłoną wynosi 105 mm). Sposób
zamocowania tych podstaw na profilach pionowych jest taki
sam jak w przypadku podstaw nieperforowanych.

Powierzchnia użyteczna (mm) – nr ref. 0202 41: 459 x 294
– nr ref. 0202 42: 459 x 194
– nr ref. 0202 43: 141 x 294
Do podstaw montażowych uniwersalnych używa się klipsów
z gwintem M4 i M5 o nr ref. 0364 40/41.
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Wspornik jednopozycyjny
E MONTAŻ APARATÓW NA WSPORNIKACH 2. nr
ref. 0202 01/03
Zestawy montażowe wspornikowe mogą być stosowane
w rozdzielnicach i przedziałach kablowych.

1. Wspornik dwupozycyjny
nr ref. 0202 00
24-modułowy wspornik wykonany z profilu z aluminium
umożliwia montaż aparatów modułowych w górnej
części oraz wyłączników DPX w pozycji dolnej.
Aparaty modułowe mogą być montowane obok
wyłączników DPX przy użyciu podstawy dystansującej
o nr ref. 0262 99.

+

Zestaw montażowy 2-pozycyjny
nr ref. 0202 00
Montaż wspornika:

1 – umieszczanie
widełek na
profilach
pionowych

2 – zatrzaskiwanie wspornika
na widełkach
(2 pozycje)

Wsporniki są przeznaczone do montażu aparatów
modułowych w rozdzielnicach (24-modułowych)
lub w przedziałach kablowych (9-modułowych). Można
do nich przymocowywać, bez konieczności stosowania
dodatkowych akcesoriów, obejmy kablowe poziome
(patrz str. 46).

3. Wspornik uniwersalny
nr ref. 0202 04
Wspornik ten jest mocowany bezpośrednio w górnej
części profilu pionowego lub na wspornikach
izolacyjnych o nr ref. 0200 90. Przeznaczony jest do
montażu zacisków wewnątrz obudów (patrz str. 52),
można na nim również mocować każdy rodzaj aparatu,
który jest przeznaczony do montażu na wsporniku TH 35.

Wspornik TH 35
zamocowany
na wspornikach
izolacyjnych
nr ref. 0200 90.

4. Wspornik z możliwością
regulowania nr ref. 0202 02
Zestaw widełki + kątownik umożliwia dopasowanie
wysokości i nachylenie wspornika do wykonania listew
przyłączeniowych przesuniętych (patrz str. 50).
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montowane
F MONTAŻ APARATÓW W PRZEDZIAŁACH 2. Aparaty
na podstawach montażowych
KABLOWYCH
DPX z blokiem różnicowoprądowym dolnym
montowany pod osłoną
o nr ref. 0203 19, z adapterem
o nr ref. 0203 67.
Adaptery:
nr ref. 0203 67 do DPX 125,
nr ref. 0203 68 do DPX 160,
nr ref. 0203 69 do DPX 250 ER
są niezbędne w przypadku
montażu aparatów DPX z blokami
różnicowoprądowymi.

Zestaw montażowy (wspornik i podstawy montażowa)
oraz specjalne osłony umożliwiają montaż aparatów
modułowych, Vistop do 160 A i DPX do 400 A
w przedziale kablowym.
Przedział kablowy jest wyposażony w te same profile
pionowe co rozdzielnice. Zasada montażu jest więc
dokładnie taka sama.

1. Aparaty montowane
na wsporniku o nr ref. 0202 03

Montaż rozłącznika Vistop 125 A pod osłoną z wycięciem
o wys. 200 mm i aparatów modułowych pod osłoną
o wys. 150 mm. Mocowanie przewodów na wsporniku
o nr ref. 0201 37 pod osłoną pełną o wys. 100 mm.

Wyłącznik DPX 630 z blokiem
różnicowoprądowym dolnym,
montowany na podstawie
montażowej o nr ref. 0202 29.

Osłony o nr ref. 0203 28/29
posiadają okienka
z osłabieniami wykonanymi
fabrycznie, które po wyłamaniu
można dopasować do aparatów
montowanych w różnych
konfiguracjach.
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Mocowanie przewodów w rozdzielnicach
i przedziałach kablowych

200

25

Przewody, które zasilają aparat główny w rozdzielnicy (rozłącznik
lub wyłącznik), powinny być przymocowane za pomocą opasek
kablowych do podstawy montażowej aparatu.

300

250

100

400/600

Jeśli przekrój przewodu jest
za duży, aby można go było
przymocować tylko do
podstawy, należy użyć
wspornika
do podtrzymywania
przewodów
o nr ref. 0201 35/37.

Przykład montażu
zestawów
o nr ref. 0202 32/33
ze wspornikami
o nr ref. 0201 35
do podtrzymywania
przewodów.

GE24021_033_048.qxd

24.10.2005

18:39

Page 43

43

Montaż osłon zacisków z możliwością
plombowania na zaciskach górnych rozłącznika
sekcyjnego
DPX-IS 250: osłona zacisków nr ref. 0262 87,
DPX-IS 630: osłona zacisków nr ref. 0262 45.

W celu wykonania plombowania należy po umieszczeniu
osłony zacisków przymocować element dociskowy
do podstawy montażowej.

Należy przeciągnąć drut służący do plombowania
przez główkę wkrętu i przez element dociskowy.
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G WYPOSAŻENIE DO MONTAŻU
NA DRZWIACH I BOKACH ROZDZIELNICY
1. Wyprowadzenie sterowania
aparatu na zewnątrz
rozdzielnicy

Vistop od 63 do 160 A
Rozłączniki Vistop ze sterowaniem bocznym są
dostarczane ze wszystkimi akcesoriami koniecznymi
do przeniesienia sterowania na zewnątrz obudowy.
W komplecie znajduje się również szablon
do wykonania otworów na boku obudowy.

DPX-IS 250
Zestaw do wyprowadzenia sterowania
o nr ref. 0262 37/38 jest dostarczany z szablonem
do wykonania otworów na boku obudowy.
Oś manewrowania może być docięta w zależności
od potrzeb.

e

A
18 à 170
(mm)

35

A+

e+

35 m

m

Oś manewrów powinna być dopasowana w zależności
od usytuowania rozłącznika Vistop na wsporniku.

DPX-IS ze sterowaniem bocznym może być montowany
na podstawie montażowej. Docięcie osi – 193 mm.
Vistop umieszczony na krańcu wspornika: oś należy dociąć
na 108 mm.

GE24021_033_048.qxd

24.10.2005

18:39

Page 45

45

2. Sterowanie frontowe
z wyprowadzeniem na drzwi
rozdzielnicy dla rozłączników
Vistop od 63 do 160 A
Wyprowadzenie sterowania na zewnątrz obudowy
o nr ref. 0227 32 możliwe jest tylko na drzwiach
profilowanych. Otwory nawierca się przy pomocy
szablonu dostarczanego w komplecie. Oś manewru
powinna być docięta na 37 mm.

3. Sterowania i sygnalizacja
wyprowadzone na drzwi
rozdzielnicy
Drzwi profilowane metalowe, gdzie odległość między
drzwiami a osłoną wynosi 57 mm, umożliwiają zamontowanie akcesoriów do sterowania i sygnalizacji Signis o głębokości 50 mm i średnicy nawiercenia 22,3 mm.

Akcesoria do blokowania umieszczone wewnątrz drzwi
uniemożliwiają ich otwarcie, jeśli aparat jest w pozycji zamkniętej.

Przewody łączeniowe (maks. 4) mogą przechodzić
w obudowie razem z przewodem ekwipotencjalnym
od drzwi przez przejście koło zawiasu (patrz str. 12).

Zablokuj oś manewru na rozłączniku Vistop za pomocą klucza
sześciokątnego.

W przypadku większej ilości przewodów (> 4) należy zastosować
osłonę pełną wyposażoną w dławik o nr ref. 0919 14 (nawiercanie
o średnicy 23 mm).
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A PROWADZENIE PRZEWODÓW
1. Obejmy kablowe
Legrand zaprojektował obejmy kablowe pionowe
i poziome dla całej gamy XL3.

Obejma kablowa pozioma
nr ref. 0200 94.

Obejma kablowa pionowa
nr ref. 0201 93.
Obejma kablowa pionowa jest montowana za
pomocą jednego klipsa z gwintem i jednego
wkrętu izolacyjnego M6. Obejmą montuje się
w górnej części profili pionowych.

Mocowanie obejm kablowych poziomych wykonuje się szybko
i bez użycia narzędzi: należy włożyć zaczepy obejmy do otworów
wspornika, a następnie zablokować przez wykonanie przesunięcia
w bok.

Przykład prowadzenia przewodów
z wykorzystaniem obejm kablowych.
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2. Montaż kanałów grzebieniowych
Lina 25

60

Wspornik do zamocowania kanałów
grzebieniowych Lina 25 o nr ref. 0201 70.

60

60

80

Wsporniki do koryt grzebieniowych umożliwiają
zamontowanie kilku wysokości koryt w jednej obudowie.
Koryta grzebieniowe mogą być prowadzone zarówno
w pionie, jak i w poziomie, co nie przeszkadza
podłączaniu aparatów.
Można również rozmieszczać na przemian rzędy
wyposażone w kanały grzebieniowe o głębokości
60 i 80 mm.

Przykładowy montaż nr 2: montaż kanału
grzebieniowego o głębokości 60 mm w pionie
oraz kanału o głębokości 60 mm w poziomie.

Przykładowy montaż nr 1: montaż kanału
grzebieniowego o głębokości 80 mm w pionie
oraz kanału o głębokości 60 mm w poziomie.

FF
0-O

Wspornik umożliwia
dokładne wyrównanie
kanałów grzebieniowych
do zacisków aparatów,
aby ułatwić wpuszczenie
przewodów do kanału.
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B PRZEWÓD OCHRONNY (PE)
Główny zacisk przewodów ochronnych jest używany
do połączenia:
– głównego przewodu ochronnego,
– przewodów ochronnych z pozostałych obwodów,
– ewentualnie przewodu ochronnego transformatora,
– połączeń ekwipotencjalnych.
W obudowach XL3 można wykonać ten rodzaj
podłączeń w następujący sposób, za pomocą:
– listew przyłączeniowych (nieizolowanych lub IP 2x)
zamontowanych na odpowiednim wsporniku do listew
przyłączeniowych 12 x 2 mm,
– szyny perforowanej nr ref. 0373 01,
– szyny miedzianej płaskiej z elementem łączeniowym
nr ref. 0373 02,
– szyny miedzianej pełnej 12 x 4 nr ref. 0373 49,
– szyny miedzianej z otworami gwintowanymi
nr ref. 0373 89,
– złączek Viking montowanych na wsporniku.

1. Listwa przyłączeniowa
(nieizolowana lub IP 2x)

Montaż wspornika listew przyłączeniowych bezpośrednio
na profilach pionowych.

Montaż na wspornikach izolacyjnych o nr ref. 0200 90
(klasa II izolacji).

2. Szyna miedziana z otworami
gwintowanymi nr ref. 0373 89

Listwy te montuje się wyłącznie na wsporniku listew
przyłączeniowych 12 x 2, który jest sprzedawany
w odcinkach metrowych (nr ref. 0048 49).

Szyna o przekroju 12 x 4 może być zamontowana
wewnątrz rozdzielnicy, na profilach pionowych lub
na wsporniku izolacyjnym o nr ref. 0200 90 w celu
wykonania izolowanego uziemienia.

Miejsce docięcia i nawiercenia wspornika listew
przyłączeniowych.

Specjalne złączki do szyn miedzianych
z otworami gwintowanymi o nr ref. 0373 65
umożliwiają podłączenie przewodów o przekroju
1,5 do 10 mm2.
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3. Szyna perforowana
nr ref. 0373 01

Szyna ta posiada 36 otworów o średnicy 5,3 mm
(do przewodów o przekroju od 1,5 do 10 mm2) i 2 otwory
o średnicy 9 mm (do przewodów o przekroju 35 mm2).
Może być montowana na profilach pionowych
w obudowach XL3 400 przy użyciu kątowników,
na obejmach kablowych o nr ref. 0200 94 oraz
na blokadzie końcowej – wsporniku o nr ref. 0393 99.

Montaż na blokadzie końcowej – wsporniku o nr ref. 0393 99.

4. Szyny miedziane płaskie
z elementem łączeniowym

Szyna płaska o przekroju 12 x 4 mm jest dostarczana z:
– 40 elementami łączeniowymi do przewodów o przekroju
od 1,5 do 4 mm2,
– 4 elementami łączeniowymi do przewodów o przekroju
od 6 do 16 mm2,
– 1 elementem łączeniowym do przewodów o przekroju
do 35 mm2.
Szyna miedziana pełna (bez otworów), dostarczana
w odcinkach metrowych nr ref. 0373 49 oraz podane
poniżej elementy łączeniowe umożliwiają wykonanie
listew przyłączeniowych „na miarę”:
– nr ref. 0373 60 do przewodu 1,5 mm2,
– nr ref. 0373 61 do przewodów od 6 do 16 mm2,
– nr ref. 0373 62 do przewodów od 10 do 35 mm2.
Szyny te mogą być montowane bezpośrednio na profilach
pionowych lub na wspornikach izolacyjnych o nr ref. 0200 90
w celu wykonania izolowanego uziemienia.

Montaż na wsporniku
o nr ref. 0200 90.

Montaż na obejmie kablowej o nr ref. 0200 94.

5. Złączka Viking montowana
na wsporniku TH 35
Patrz strona następna: „Listwy przyłączeniowe wyjścia”.
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C LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE
Złączki Viking montowane na wsporniku TH 35
umożliwiają wykonanie listew przyłączeniowych wyjścia
oraz listew przyłączeniowych do przewodów ochronnych.

W rozdzielnicach
– Wspornik o nr ref. 0202 02 zamontowany bezpośrednio
na profilach pionowych lub na wsporniku izolacyjnym
o nr ref. 0200 90,
– Zestaw montażowy z możliwością regulacji
o nr ref. 0202 02.

Montaż wspornika
TH 35 na
wspornikach
izolacyjnych
o nr ref. 0200 90.

Listwy
przyłączeniowe
przesunięte
za pomocą zestawu
montażowego
z możliwością
regulacji
nr ref. 0202 02.

W przedziale kablowym
– Wspornik uniwersalny o nr ref. 0201 95 i wspornik
docinany na miarę o nr ref. 0374 04/04.

Przykład wykonania
listwy
przyłączeniowej
pionowej
w przedziale
kablowym,
za pomocą
uniwersalnego
wspornika
nr ref. 0201 95
przeznaczonego
do montowania
w przedziałach
kablowych.

Wspornik
nr ref. 0201 95
umożliwia
wykonanie
listew
przyłączeniowych płaskich
lub
nachylonych.
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D MONTAŻ WSPORNIKÓW DO LISTEW
ZACISKOWYCH NA PODSTAWIE
MONTAŻOWEJ
Do wszystkich podstaw montażowych XL3 mogą być
montowane wsporniki. Umożliwia to zamocowanie
zacisków przyłączeniowych do elementów
pomocniczych, wyłączników, aparatów modułowych
i bloków rozdzielczych.
Metoda ta nie może być stosowana do mocowania
aparatów modułowych z osłonami.

Przykład zastosowania podstawy montażowej o nr ref. 0202 10:

Odnajdź odpowiednie otwory (które nie są oznakowane)
i włóż do nich nakrętki klatkowe.

100 mm

Podstawa montażowa o nr ref. 0202 16
do DPX 250 ER z blokiem różnicowo prądowym,
wyposażona we wspornik z listwą
przyłączeniową do podłączenia elementów
pomocniczych do sterowania i sygnalizacji.

Po wykonaniu otworów o średnicy 4 mm w odległości 10 mm
przykręć wspornik za pomocą 2 wkrętów M3 i 2 nakrętek klatkowych
umieszczonych z tyłu podstawy montażowej.

DPX 125 wyposażony w elementy pomocnicze do sterowania
i sygnalizacji, podłączone do zacisków Viking, zamontowany
na podstawie o nr ref. 0202 10.
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E PRZEPUSTY KABLOWE

2. Płyty wejść kablowych
z osłabieniami do wyłamywania

1. Płyta przepustów kablowych
z możliwością wykonywania
docięć na miarę
Rozdzielnice XL3 400 metalowe są dostarczane
z bokami wykonanymi z blachy. Aby ułatwić
wykonywanie docięć przeznaczonych do wejść
kablowych, każda obudowa jest dostarczana z płytą
przepustów kablowych. Płyta ta jest również dostępna
oddzielnie (nr ref. 0201 20).

Wyłam metalowy bok
górny lub dolny
według nacięć.

Płyty te są wyposażone w 22 dławiki o średnicy 22 mm,
2 dławiki o średnicy 32 mm i 2 nacięcia o średnicy 40 mm.
Dławiki umożliwiają bezpośrednie wprowadzenie
przewodu o średnicy zewnętrznej do 16 mm. W tym
przypadku nie jest konieczne wykonywanie docięć
pod dławik, aby wprowadzić przewód, bo sam przewód
wykonuje nacięcie w dławiku.
Stopień szczelności obudowy po wprowadzeniu
przewodu wynosi IP 43.

Rozdzielnice metalowe:
płyta o nr ref. 0201 21
Włóż płytę między płytę
tylną i część przednią
boku.

Montaż jest identyczny jak w przypadku płyty wejść
kablowych z możliwością wykonywania docięć (patrz
opis obok).

Rozdzielnice izolacyjne:
płyta o nr ref. 0201 71
Przykład docięcia
płyty wejść kablowych
w połączeniu
z kanałem.

Płyta ta jest montowana na miejsce górnego
lub dolnego boku szafki. Jest podtrzymywana
przez ramę do montażu osłon.
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3. Podtrzymywanie przewodów
Do podtrzymywania przewodów wewnątrz obudowy
służą 2 wsporniki:
– nr ref. 0201 35 – wspornik do rozdzielnic,
– nr ref. 0201 37 – wspornik do przedziałów kablowych.
Przewody są podtrzymywane za pomocą opasek
kablowych.

Zamocuj wspornik do podtrzymywania przewodów na dolnym
profilu pionowym, za pomocą kątowników i wkrętów dostarczanych
w komplecie.

4. Daszek wykończeniowy
do łączenia kanału DLP
z rozdzielnicą – nr ref. 0201 60
Daszek jest stosowany do zamaskowania połączenia
między kanałem kablowym a rozdzielnicą oraz do
zwiększenia przestrzeni dla przepustu przewodów.

Daszek wykończeniowy oferuje więcej przestrzeni dla przepustu
przewodów.
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A TRANSPORT ROZDZIELNIC
Prefabrykowane rozdzielnice najlepiej transportować
w pozycji leżącej lub w pozycji pionowej, odpowiednio
zaklinowane i centrowane na palecie.

Usztywnienie zestawu dwóch połączonych rozdzielnic o II klasie
izolacji można wykonać za pomocą szyn o nr ref. 0201 51,
zamontowanych na uchwytach.

+
Klinowanie za pomocą kątowników i centrowanie rozdzielnic
umieszczonych na palecie przed przetransportowaniem
ich w pozycji pionowej, plecami do siebie.

Zabezpiecz
prefabrykowane
rozdzielnice na
czas transportu,
używając do tego
celu opakowania.
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B MOCOWANIE ROZDZIELNIC
Rozdzielnice XL3 muszą być przymocowane do ścian
w miejscu docelowym. Należy w tym celu wykorzystać
wszystkie punkty mocowania (4 w rozdzielnicach oraz
2 w przedziałach kablowych), nawet w przypadku
dwóch obudów połączonych.

1. Mocowanie wewnątrz obudowy

Prześwity umożliwiają
łatwe zaczepianie
i zdejmowanie rozdzielnicy.

Usuń zaślepki, następnie przymocuj obudowę do ściany
za pomocą 4 wkrętów z podkładkami o średnicy 6 mm.
Mocowanie wewnątrz obudowy jest zawsze możliwe,
nawet wtedy, gdy obudowa jest już po prefabrykacji.
Nie należy zapominać o założeniu izolacyjnych osłon
na wkręty, aby zachować II klasę izolacji obudowy.

2. Mocowanie zewnętrzne
Mocowanie może być wykonane za pomocą uchwytów
o nr ref. 0201 00 w rozdzielnicach XL3 400 metalowych
oraz uchwytów o nr ref. 0201 50 w rozdzielnicach XL3
izolacyjnych. Uchwyty przykręca się na zewnętrznej
stronie obudowy.

Rozstawy do przymocowania obudów
od wewnątrz i na zewnątrz
A = 330 mm
B = 277,5 mm

C = 475 mm
D = 100 mm
E = 210 mm

Umieść w odpowiednim miejscu
gwintowane klipsy.

Przymocuj uchwyt
w dowolnej pozycji.

F = 625 mm
G = 935 mm
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WYMIARY ZEWNĘTRZNE
Rozdzielnice metalowe

Rozdzielnice

Przedziały

H (mm)

Nr ref.

Nr ref.

H (mm)

0201 23

600

0201 18

0201 38

1600

0201 24

750

0201 19

0201 39

1900

0201 05

0201 25

900

0201 06

0201 26

1050

0201 07

0201 27

1200

0201 08

0201 28

1500

Rozdzielnice

Przedziały

Nr ref.

Nr ref.

0201 03
0201 04
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Rozdzielnice izolacyjne

Rozdzielnice z drzwiami

Z drzwiami płaskimi

Rozdzielnice

Przedziały

Nr ref.

Nr ref.

H (mm)

0201 53

0201 73

600

0201 54

0201 74

750

0201 55

0201 75

900

0201 56

0201 76

1050

0201 57

0201 77

1200

Z drzwiami profilowanymi
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Biuro Regionalne w Warszawie
Al. Wyścigowa 8
02-681 Warszawa
fax: (022) 843 82 68
e-mail: warszawa@legrand.com.pl

ul. Walerego Sławka 3
30-653 Kraków
fax: (012) 623 30 48
e-mail: krakow@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Łodzi
ul. Kilińskiego 122/128
90-013 Łódź
fax: (042) 676 21 13
e-mail: lodz@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Katowicach
ul. Mroźna 41
40-313 Katowice
fax: (032) 253 01 14
e-mail: katowice@legrand.com.pl

Biuro Regionalne w Lublinie
Siedziba firmy
Ząbkowice Śląskie

3
XL

Biuro Regionalne w Krakowie

400

Rozdzielnice

Biuro Regionalne w Gdańsku

ul. Diamentowa 4
20-447 Lublin
fax: (081) 745 69 15
e-mail: lublin@legrand.com.pl

ul. Trakt św. Wojciecha 223/225
80-017 Gdańsk
fax: (058) 762 98 04
e-mail: gdansk@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Białymstoku
ul. Gen. Andersa 38
15-113 Białystok
fax: (085) 664 75 25
e-mail: bialystok@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Bydgoszczy
ul. Fordońska 393
85-766 Bydgoszcz
fax: (052) 347 13 17
e-mail: bydgoszcz@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Kielcach
ul. Batalionów Chłopskich 77
25-671 Kielce
fax: (041) 345 21 40
e-mail: kielce@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Szczecinie
ul. Kolumba 86
70-035 Szczecin
fax: (091) 489 23 02
e-mail: szczecin@legrand.com.pl

Biuro Regionalne we Wrocławiu
ul. Robotnicza 72 E (Archimedes)
53-608 Wrocław
fax: (071) 780 41 20
e-mail: wroclaw@legrand.com.pl
Biuro Handlowe w Poznaniu
ul. Gdyńska 45
61-016 Poznań
fax: (061) 887 90 78
e-mail: poznan@legrand.com.pl

Informacja techniczna
o produktach

0 801 133 084
Z każdego miejsca w Polsce w godz.
od 8.30 do 16.30 skonsultujecie się
Państwo z nami za cenę połączenia
lokalnego.

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
Adres korespondencyjny:
Al. Wyścigowa 8
02-681 Warszawa
tel.: (022) 549 23 30
fax: (022) 843 94 51

PL 2005 07 002

GE24021_couv.qxd

PORADNIK TECHNICZNY

