Nová Minia

Nová Minia

ové možnosti

EXTRA BALENIE

ové možnosti

Prepojenie ističov s chráničom lištou hore

Ističové

Chráničové
Vodič pred pripojovacou lištou

Až 4 vodiče do jednej svorky

6 kA

10 kA

LTE-16B-1-EXTRA

LTN-16B-1-EXTRA

Chráničové 25 A

LFE-25-4-030AC-EXTRA

LFN-25-4-030AC-EXTRA

Chráničové 40 A

LFE-40-4-030AC-EXTRA

LFN-40-4-030AC-EXTRA

Ističové

Polmetrová prepojovacia lišta s príslušenstvom
•
•
•
•

kolíková
3x 9 vývodov
4 ks koncových krytiek
žltý päťnásobný kryt vývodov

Nová Minia, nové riešenia, nové pripojenie
a predovšetkým: Nové možnosti!

ZDARMA ku každému baleniu EXTRA.
OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. , Rybničná 36c, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 249 212 555, E-mail: technicka.podpora.sk@oez.com

Nová Minia
ové možnosti

VÝROBA V OEZ

PRODUKTOVÉ
ZNAČKY
PREHĽAD PONUKY
EXTRA BALENIE

ISTIČE

LTE-16B-1-EXTRA
Vypínacia schopnosť Icn
Vypínacie charakteristiky a menovitý prúd In

LTE

LTN

6 kA

10 kA

char. B: 2 ÷ 63 A

char. B:

2 ÷ 80 A

char. C: 2 ÷ 63 A

char. C: 0,3 ÷ 80 A
char. D: 0,3 ÷ 63 A

Počet pólov

1, 2, 3

1, 1N, 2, 3, 3N

Objednávací kód: OEZ:43808
6 kA
6 ks istič LTE-16B-1
Menovitý prúd In

16 A

Vypínacia charakteristika

B

Počet pólov

1

Typové značenie LTN-16B-3
počet pólov
vypínacia charakteristika
menovitý prúd
istič s vypínacou schopnosťou 10 kA

Polmetrová p
s príslušenst

LFE-25-4-030AC-EXTRA *)

Objednávací kód: OEZ:43810
6 kA
1 ks prúdový chránič LFE-25-4-030AC

CHRÁNIČE

Minia

Menovitý prúd In
Menovitý reziduálny prúd IΔn

Modulárne prístroje

LFE

LFN

Počet pólov

6 kA

10 kA

2 ks istič LTE-16B-1

30, 300 mA

10, 30, 100, 300, 500 mA

25, 40, 63, 80 A

16, 25, 40, 63, 80 A

2, 4

2, 4

Podmienený skratový prúd Inc

Modeion
Menovitý reziduálny prúd I
Menovitý
prúd In
Kompaktné
ističe

Δn

Počet pólov

25 A
30 mA
4

Prevedenie

Menovitý prúd In

16 A

typ AC (reagujú na sinusové striedavé reziduálne prúdy)
menovitý reziduálny prúd IΔn
počet pólov
menovitý prúd
prúdový chránič s podmieneným skratovým prúdom 6 kA

Vzduchové ističe

Varius

B

Prierez

Počet pólov

1

Počet vývodov
Dĺžka

Objednávací kód: OEZ:43811
6 kA

Počet pólov

Conteo

2 ks istič LTE-16B-1

Prístroje pre spínanie a ovládanie

Menovitý prúd In

DistriMenovitý prúd I

20, 32, 40, 63, 80, 100, 125 A

n

Počet pólova rozvádzačové skrine
Rozvodnicové

Typové značenie: MSO-32-3

počet pólov
menovitý prúd
vypínač

1, 1N, 3, 3N

4 ks koncová k
Pre lištu

1 ks prúdový chránič LFE-40-4-030AC
Menovitý reziduálny prúd IΔn

MSO

Balená samostat

LFE-40-4-030AC-EXTRA *)

Menovitý prúd In

Poistkové
systémy
VYPÍNAČE

Menovitý prúd I

Vypínacia charakteristika

Typové značenie: LFE-25-4-030AC

Arion

Prepojovacia li

25 A
30 mA
4

1 ks kryt vývod
Počet vývodov
Prevedenie

16 A

Vypínacia charakteristika

B

Počet pólov

1

Pre lišty

Balenie obsahuje
skracovaniu prep

Nová Minia
ové možnosti

PREPOJENIE
ISTIČOV,
CHRÁNIČOV A ICH APLIKÁCIA V ROZVÁDZAČOCH
PREDSTAVENIE
ISTIČOV
ISTIČE LTE -ISTIČOV
6 KA S CHRÁNIČMI PREPOJOVACOU
ISTIČE LTN - 10LIŠTOU
KA
PREPOJENIE

Západky sú vždy ľahko prístupné (sú umiestnené vždy pred vodičom i prepojovacou lištou).
Dva vodiče rozdielného prierezu
Konštrukcia a materiál západiek vylučuje ich zaseknutie na hrane “U” lišty.
Po zacvaknutí západiek drží istič pevne na “U”lište.

Kolíkové prepojovacie lišty

S3L-160-10
- 3fázová
- 3x 3 vývody

S3L-210-10
- 3fázová
- 4x 3 vývody

UKÁŽKA ISTIČOV
PRIPOJENIA
ISTIČOV
UPEVNENIE
NA „U“
LIŠTUA CHRÁNIČOV

S3L-1000-10
- 3fázová
- 19x 3 vývody

Kolíkové lišty sa do svoriek vkladajú veľmi jednoducho.
DOBRE
VIDITEĽNÝ
Pred
nasunutím
kolíkovej lišty POPIS
nie je potrebné zarovnávať hlavy skrutiek všetkých prístrojov ako u starších prístrojov.
Kolíková
lišta
sa
vkladá
do
zadnej
časti svoriek ističov LTN, LTE.
Popis čitateľný i za šera.
Nezmazateľný popis laserom.
Ističe spĺňajú požiadavky energetík na hlavné ističe.

CVAK!
HLAVNÝ
VYPÍNAČ LTN-25B-3
Nasadenie na “U”
lištu zhora
V jendej svorke prívod káblom 5x 10 mm2
+ odbočenie na druhú rozvodnicu káblom 5x 4 mm2.

Až štyri vodiče do jednej svorky

Rovnaká výška a dizajn ističov i chráničov

Nasadenie na “U” lištu zdola
rovnaká výška
až štyroch radov priamo z HLAVNÉHO VYPÍNAČA
ODŇATIE ISTIČA ZNapájanie
„U“ LIŠTY

- z prednej časti svorky lankom 6 mm2 (červená návlečka) do 1. radu

Istič má dolnú i hornú vysúvaciu
západku
rovnakej
konštrukcie.
- z prednej
časti svorky
lankom
6 mm2 (žltá návlečka) do 4. radu
Istič sa odníma iba rukou, -bez
použitia
nástroja.
zo zadnej
časti
svorky tuhým vodičom 6 mm2 do 2. radu
- zo zadnej
častiasvorky
tuhým vodičom
6 mm2 do 3. radu
Obe západky možno jednoducho
uvoľniť
istič pohodlne
odňať.

UKAZOVATEĽ STAVU
Zvyšuje bezpečnosť.
Opticky indikuje prevádzkový stav ističa.

Prepojenie dole

Farba ukazovateľa

Prepojenie hore

Dva vodiče rozdielneho typu

Stav ističa
zapnutý
vypnutý

Istič je možné zaplombovať alebo uzamknúť v zapnutej alebo vypnutej polohe.

Uchopenie
ističa4.
zaradu
západky
Vysunutie
a odňatie z “U” lišty
Napojenie
lankom 6 mm2 (žltá návlečka)
nazápadiek
istič LTN-16B-3
+ odbočenie na istič LTN-6B-1 istiace cievky stýkačov tuhým vodičom 6 mm2.

Nová Minia
ové možnosti

GENERÁCIE PRIPOJENIA ISTIČOV OEZ
NOVÁ
GENERÁCIA
PRIPOJENIA
NOVÁ
GENERÁCIA
PRIPOJENIA

STARŠIE GENERÁCIE PRIPOJENIA

Iba jeden vodič do svorky
• jeden vodič je možné vložiť
jednoduchšie
prepojenie
kolíkovými
lištami
• • jednoduchšie
prepojenie
kolíkovými
lištami
do svorky dvoma spôsobmi:
a) do zadnej časti svorky
- tuhý vodič až 25 mm2
alebo lanko až 16 mm2
Dvojitá svorka
b) do prednej časti svorky
- tuhý vodič až 35 mm2
alebo lanko až 25 mm2

Dva vodiče rozdielneho prierezu
• je nutné vložiť jeden vodič do
zadnej časti svorky a druhý vod
do prednej časti svorky
• platí i pre prípad, že vodiče
sú rovnakého prierezu, ale
rozdielneho
typu
(napr. jeden tu
Zadná časť
svorky
vodič 6 mm2 a druhý lanko 6 mm
Pevná prepážka
Predná časť svorky

Vodič pred prepojovacou lištou
• prehľadnejší ako vodič za prepojovacou lištou
• istota správneho pripojenia
• jednoduchšie pripojenie nového vodiča pri doplnení prístrojov do
rozvádzača
• kolíková prepojovacia lišta sa veľmi ľahko vkladá do otvorenej
svorky (na rozdiel od ističov LSN/LPN, u ktorých bolo pred
zasunutím prepojovacej lišty nutné zarovnať hlavičky skrutiek)
• pre zabezpečenie prehľadnosti odporúčame vkladať kolíkovú
lištu do zadnej časti svorky

Istič J1K
•
•
•

od roku 1958
jednoduchá príložková svorka
iba vodiče

1958

•
•
•

od roku 1992
jednoduchá strmeňová svorka
vodiče za kolíkovou lištou

1992

od roku 1996
kombinovaná svorka
vodiče za vidličkovou lištou

1996

2015
2015

Možnosti pripojen

tuhý vodič

Istič LSF

•
•
•

lanko

Istič LSN a LPN

• • odod
roku
2015
roku
2015
• • dvojitá
svorka
dvojitá
svorka
• • vodiče
pred
kolíkovou
lištou
vodiče
pred
kolíkovou
lištou

Predná časť svorky

Istič
IstičLTN
LTN

Až štyri vodiče do jednej svorky
• kombinácia dvoch rôznych dvojíc rovnakých vodičov do jednej svorky
• dvojice vodičov sa môžu odlišovať ako prierezom, tak typom (tuhý
alebo lanko)
• umožňuje znížiť počet spojov v rozvádzači - u viacerých rozvádzačov
je možné riešiť dokonca
napájanie všetkýchZadná
radovčasť
prístrojov
priamo
Tuhý vodič 35 mm2
svorky: tuhý vodič 6 mm2
z vývodných svoriek HLAVNÉHO VYPÍNAČA
Predná časť svorky: lanko 2,5 mm2

1 ks
2 ks
1 ks
2 ks

Nová Minia
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GENERÁCIE PRIPOJENIA ISTIČOV OEZ
STARŠIE GENERÁCIE PRIPOJENIA

NOVÁ GENERÁCIA PRIPOJENIA
•

jednoduchšie prepojenie kolíkovými lištami

Istič LTN

Istič LSN a LPN

od roku 1958
jednoduchá príložková svorka
iba vodiče

1958

1992

Zadná časť svorky: tuhý vodič 6 mm2
Predná časť svorky: lanko 2,5 mm2

Zadná časť svorky: 2 ks tuhý vodič 6 mm2

Zadná časť svorky: 2 ks tuhý vodič 6 mm2
Predná časť svorky: 2 ks lanko 6 mm2

Vodič pred pripojovacou lištou
• prehľadnejší ako vodič za
prepojovacou lištou
• istota správneho pripojenia
• kolíková prepojovacia lišta sa veľmi
ľahko vkladá do otvorenej svorky
(na rozdiel od ističov LSN/LPN,
u ktorých bolo pred zasunutím
prepojovacej lišty potrebné zarovnať
hlavičky skrutiek)
• pre zaistenie prehľadnosti
odporúčame vkladať kolíkovú lištu
do zadnej časti svorky

Zadná časť svorky: kolíková prepojovacia lišta
Predná časť svorky: 1 ks tuhý vodič 6 mm2

Zadná časť svorky
tuhý vodič

lanko

1 ks

1996

Až štyri vodiče do jednej svorky
• kombinácia dvoch rôznych dvojíc
rovnakých vodičov do jednej
svorky
• dvojice vodičov sa môžu líšiť ako
prierezom, tak typom (tuhý alebo
lanko)
• umožňuje znížiť počet spojov
v rozvádzači - u viacerých
rozvádzačov je možné riešiť
dokonca napájanie všetkých radov
prístrojov priamo z vývodných
svoriek HLAVNÉHO VYPÍNAČA

Možnosti pripojenia ističov LTE, LTN - typ a prierez vodičov

2015

tuhý vodič

•
•
•

od roku 1992
jednoduchá strmeňová svorka
vodiče za kolíkovou lištou

Tuhý vodič 35 mm2

lanko

Istič J1K

•
•
•

od roku 1996
kombinovaná svorka
vodiče za vidličkovou lištou

od roku 2015
dvojitá svorka
vodiče pred kolíkovou lištou

Dva vodiče rozdielneho prierezu
Dva vodiče rovnakého prierezu a typu:
• je nutné vložiť jeden vodič do
• Oba vodiče môžeme vložiť do svorky
zadnej časti svorky a druhý vodič
tromi spôsobmi:
do prednej časti svorky
a) Každý z vodičov do inej časti svorky
• platí i pre prípad, že vodiče
podobne ako dva vodiče rozdielneho
sú rovnakého prierezu, ale
prierezu
rozdielneho typu (napr. jeden tuhý
b) obidva vodiče do zadnej časti
vodič 6 mm2 a druhý lanko 6 mm2)
svorky – 2 ks tuhý vodič až 6 mm2
alebo 2 ks lanko až 4 mm2
c) obidva vodiče do prednej časti
svorky - 2 ks tuhý vodič až 10 mm2
alebo 2 ks lanko až 6 mm2

Predná časť svorky

Istič LSF

•
•
•

•
•
•

Iba jeden vodič do svorky
• jeden vodič je možné vložiť
do svorky dvoma spôsobmi:
a) do zadnej časti svorky
- tuhý vodič až 25 mm2
alebo lanko až 16 mm2
b) do prednej časti svorky
- tuhý vodič až 35 mm2
alebo lanko až 25 mm2

0,75 ÷ 16 mm2

1 ks

25 mm2
35 mm2

2 ks
1 ks
2 ks

0,75 ÷ 10 mm2
0,75 ÷ 16 mm2
25 mm2
0,75 ÷ 6 mm2

2 ks

1 ks

kolíková lišta

2 ks

0,75 ÷ 10 mm2

16 mm2

25 mm2

0,75 ÷ 6 mm2

0,75 ÷ 6 mm2

10 mm2

16 mm2

0,75 ÷ 2,5 mm2

4 mm2

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
û
ü
ü
ü
ü

ü
û
û
ü
û
û
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
û
ü
ü
ü
ü

ü
ü
û
ü
ü
û
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
û
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
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PREPOJENIE ISTIČOV, CHRÁNIČOV A ICH APLIKÁCIA V ROZVÁDZAČOCH
PREPOJENIE ISTIČOV S CHRÁNIČMI PREPOJOVACOU LIŠTOU

Západky sú vždy ľahko prístupné (sú umiestnené vždy pred vodičom i prepojovacou lištou).
Konštrukcia
a materiál západiek
ich zaseknutie na hrane “U” lišty.
Ukážka pripojenia
ističovvylučuje
a chráničov
Ďalšie varianty
Po zacvaknutí západiek drží istič pevne na “U”lište.

Kolíkové prepojovacie lišty

S3L-160-10
- 3fázová
- 3x 3 vývody

S3L-210-10
- 3fázová
- 4x 3 vývody

APLIKÁCIA ISTIČOV
CHRÁNIČOV
UPEVNENIE
ISTIČOV A
NA
„U“ LIŠTU V ROZVÁDZAČOCH

S3L-1000-10
- 3fázová
- 19x 3 vývody

Kolíkové lišty sa do svoriek vkladajú veľmi jednoducho.
Pred nasunutím kolíkovej lišty nie je potrebné zarovnávať hlavy skrutiek všetkých prístrojov ako u starších prístrojov.
Kolíková lišta sa vkladá do zadnej časti svoriek ističov LTN, LTE.

CVAK!

Nasadenie na “U” lištu zhora

Rovnaká výška a dizajn ističov i chráničov

Nasadenie na “U” lištu zdola
rovnaká výška

ODŇATIE ISTIČA Z „U“ LIŠTY
Istič má dolnú i hornú vysúvaciu západku rovnakej konštrukcie.
Istič sa odníma iba rukou, bez použitia nástroja.
Obe západky možno jednoducho uvoľniť a istič pohodlne odňať.

Prepojenie dole

Prepojenie hore
prívod káblom
napojenie prvého radu
napojenie ďalších radov
Červené a žlté návlečky na vodičoch na obrázku nemajú funkciu popisovaciu, ale sú použité iba z dôvodu ľahšej
orientácie v obrázku.

Ako HLAVNÉ VYPÍNAČE rozvdonice sú použité ističe LTE-25B-3 alebo ističe LTN-25B-3.
Ističe LTN-25B-3 sú lacnejšie ako vypínače MSO-32-3 a ističe LTE-25B-3 sú výrazne lacnejšie ako vypínače MSO-32-3.
Ističe prepojené pripojovacou lištou hore alebo dole je možné vymeniť bez prerušenia susedných okruhov (bez nutnosti
odňatia lišty). Umožňuje to dolná alebo horná vysúvacia západka u každého ističa.
Uchopenie ističa za západky

Vysunutie západiek a odňatie z “U” lišty

Nová Minia

Nová Minia

ové možnosti

ové možnosti

PREPOJENIE
ISTIČOV,
CHRÁNIČOV A ICH APLIKÁCIA V ROZVÁDZAČOCH
PREDSTAVENIE
ISTIČOV
ISTIČE LTE - 6ISTIČOV
KA
ISTIČE LTN - 10 KA
PREPOJENIE
S CHRÁNIČMI PREPOJOVACOU
LIŠTOU

Západky sú vždy ľahko prístupné (sú umiestnené vždy pred vodičom i prepojovacou lištou).
Dva vodiče rozdielného prierezu
Konštrukcia a materiál západiek vylučuje ich zaseknutie na hrane “U” lišty.
Po zacvaknutí západiek drží istič pevne na “U”lište.

Kolíkové prepojovacie lišty

S3L-160-10
- 3fázová
- 3x 3 vývody

S3L-210-10
- 3fázová
- 4x 3 vývody

UKÁŽKA PRIPOJENIA
A CHRÁNIČOV
UPEVNENIE
ISTIČOV NA ISTIČOV
„U“ LIŠTU

S3L-1000-10
- 3fázová
- 19x 3 vývody

Kolíkové lišty sa do svoriek vkladajú veľmi jednoducho.
DOBRE
VIDITEĽNÝ
POPIS
Pred
nasunutím
kolíkovej lišty
nie je potrebné zarovnávať hlavy skrutiek všetkých prístrojov ako u starších prístrojov.
Kolíková
lišta
sa
vkladá
do
zadnej
časti svoriek ističov LTN, LTE.
Popis čitateľný i za šera.
Nezmazateľný popis laserom.
Ističe spĺňajú požiadavky energetík na hlavné ističe.

Vodič pred prepojovacou lištou

CVAK!
HLAVNÝ
VYPÍNAČ LTN-25B-3
Nasadenie na “U”
lištu zhora
V jendej svorke prívod káblom 5x 10 mm2
+ odbočenie na druhú rozvodnicu káblom 5x 4 mm2.

Až štyri vodiče do jednej svorky

Napojenie 1. radu lankom 6 mm2 (červená návlečka) na istič LTN-16B-3
+ rozvedenie na ističe LTN v 1. rade lištou S3L.

Prepojenie ističov s chráničom lištou hore

Rovnaká výška a dizajn ističov i chráničov

Nasadenie na “U” lištu zdola
rovnaká výška
štyroch radov priamo z HLAVNÉHO VYPÍNAČA
ODŇATIE ISTIČANapájanie
Z „U“ ažLIŠTY

- z prednej časti svorky lankom 6 mm2 (červená návlečka) do 1. radu
Istič má dolnú i hornú vysúvaciu
západku
rovnakej
konštrukcie.
- z prednej
časti svorky
lankom
6 mm2 (žltá návlečka) do 4. radu
Istič sa odníma iba rukou,
bez
použitia
- zo
zadnej
časti nástroja.
svorky tuhým vodičom 6 mm2 do 2. radu
- zo zadnejuvoľniť
časti svorky
vodičom
6 mm2 do 3. radu
Obe západky možno jednoducho
a ističtuhým
pohodlne
odňať.

UKAZOVATEĽ STAVU
Zvyšuje bezpečnosť.
Opticky indikuje prevádzkový stav ističa.

Prepojenie dole

Farba ukazovateľa

Prepojenie hore

Dva vodiče rozdielneho typu

Napojenie 2. radu na prúdový chránič LFN-25-4-030AC zdola
+ rozvedenie na ističe LTN v 2. rade lištou S3L hore.

Prepojenie ističov s chráničom lištou dole

Stav ističa
zapnutý
vypnutý

Istič je možné zaplombovať alebo uzamknúť v zapnutej alebo vypnutej polohe.

Uchopenie
ističa
za západky
Vysunutie
západiek
a odňatie z “U” lišty
Napojenie
4. radu
lankom 6 mm2 (žltá návlečka)
na istič
LTN-16B-3
+ odbočenie na istič LTN-6B-1 istiace cievky stýkačov tuhým vodičom 6 mm2.

Napojenie 3. radu na prúdový chránič LFN-25-4-030AC zhora
+ rozvedenie na ističe LTN v 3. rade lištou S3L dole

Minia
Minia
NováNová
ové možnosti
ové možnosti

VÝROBA V OEZ

PREHĽAD PONUKY
EXTRA BALENIE

ISTIČE

Ističové

Vypínacia schopnosť Icn
Vypínacie charakteristiky a menovitý prúd In

LTE

LTN

6 kA

10 kA

char. B: 2 ÷ 63 A

char. B:

2 ÷ 80 A

char. C: 2 ÷ 63 A

char. C: 0,3 ÷ 80 A
char. D: 0,3 ÷ 63 A

Počet pólov

1, 2, 3

1, 1N, 2, 3, 3N

Typové značenie LTN-16B-3

Chráničové

počet pólov
vypínacia charakteristika
menovitý prúd
istič s vypínacou schopnosťou 10 kA

CHRÁNIČE

LFE

LFN

Podmienený skratový prúd Inc

6 kA

10 kA

Menovitý reziduálny prúd IΔn

30, 300 mA

10, 30, 100, 300, 500 mA

25, 40, 63, 80 A

16, 25, 40, 63, 80 A

2, 4

2, 4

Menovitý prúd In
Počet pólov

Typové značenie: LFE-25-4-030AC
typ AC (reagujú na sinusové striedavé reziduálne prúdy)
menovitý reziduálny prúd IΔn
počet pólov
menovitý prúd
prúdový chránič s podmieneným skratovým prúdom 6 kA

6 kA

10 kA

LTE-16B-1-EXTRA

LTN-16B-1-EXTRA

Chráničové 25 A

LFE-25-4-030AC-EXTRA

LFN-25-4-030AC-EXTRA

Chráničové 40 A

LFE-40-4-030AC-EXTRA

LFN-40-4-030AC-EXTRA

Ističové

VYPÍNAČE

MSO
Menovitý prúd In

20, 32, 40, 63, 80, 100, 125 A

Počet pólov

1, 1N, 3, 3N

Typové značenie: MSO-32-3
počet pólov
menovitý prúd
vypínač

Polmetrová prepojovacia lišta s príslušenstvom
•
•
•
•

kolíková
3x 9 vývodov
4 ks koncových krytiek
žltý päťnásobný kryt vývodov

ZDARMA ku každému baleniu EXTRA.

Nová Minia

Nová Minia

ové možnosti

ové možnosti

VÝROBA V OEZ

PRODUKTOVÉ
ZNAČKY
PREHĽAD PONUKY
EXTRA BALENIE

ISTIČE

LTE-16B-1-EXTRA
Vypínacia schopnosť Icn
Vypínacie charakteristiky a menovitý prúd In

LTE

LTN

6 kA

10 kA

char. B: 2 ÷ 63 A

char. B:

2 ÷ 80 A

char. C: 2 ÷ 63 A

char. C: 0,3 ÷ 80 A
char. D: 0,3 ÷ 63 A

Počet pólov

1, 2, 3

1, 1N, 2, 3, 3N

LTN-16B-1-EXTRA

Objednávací kód: OEZ:43808
6 kA

Objednávací kód: OEZ:43809
10 kA
6 ks istič LTN-16B-1

6 ks istič LTE-16B-1
Menovitý prúd In
Vypínacia charakteristika

B

Počet pólov

1

Typové značenie LTN-16B-3
počet pólov
vypínacia charakteristika
menovitý prúd
istič s vypínacou schopnosťou 10 kA

Menovitý prúd In

16 A

Polmetrová prepojovacia lišta
s príslušenstvom ZDARMA

LFE-25-4-030AC-EXTRA *)

Minia

Menovitý prúd In
Menovitý reziduálny prúd IΔn

Modulárne prístroje
Podmienený skratový prúd Inc

Modeion
Menovitý reziduálny prúd I
Menovitý
prúd In
Kompaktné
ističe

Δn

Vzduchové ističe

Varius

LFN

Počet pólov

6 kA

10 kA

2 ks istič LTE-16B-1

30, 300 mA

10, 30, 100, 300, 500 mA

25, 40, 63, 80 A

16, 25, 40, 63, 80 A

2, 4

2, 4

Počet pólov

ArionTypové značenie: LFE-25-4-030AC

LFE

typ AC (reagujú na sinusové striedavé reziduálne prúdy)
menovitý reziduálny prúd IΔn
počet pólov
menovitý prúd
prúdový chránič s podmieneným skratovým prúdom 6 kA

n

Počet pólov
Rozvodnicové
a rozvádzačové skrine

Typové značenie: MSO-32-3

počet pólov
menovitý prúd
vypínač

1, 1N, 3, 3N

16 A

Počet pólov

2 ks istič LTN-16B-1

kolíková 3fázová

Menovitý prúd In

63 A
10 mm

2

3x 9

Dĺžka

Objednávací kód: OEZ:43811
6 kA

Pre lištu

S3L-500-10-Z

25 A
30 mA
4

Prevedenie
16 A

Vypínacia charakteristika

B

Počet pólov

1

Pre lišty

4
16 A

Vypínacia charakteristika

B

Počet pólov

1

Objednávací kód: OEZ:43813
10 kA

1 ks prúdový chránič LFN-40-4-030AC
Menovitý prúd In

1 ks kryt vývodov EKD-5
Počet vývodov

30 mA

LFN-40-4-030AC-EXTRA

4 ks koncová krytka EKC-3-Z

1 ks prúdový chránič LFE-40-4-030AC

Menovitý prúd In

25 A

0,48 m

Balená samostatne

LFE-40-4-030AC-EXTRA *)

Menovitý reziduálny prúd IΔn

Prevedenie

Počet vývodov

Menovitý prúd In

1

Prepojovacia lišta S3L-500-10-Z

1

Prístroje pre spínanie a ovládanie
20, 32, 40, 63, 80, 100, 125 A

4

Počet pólov

2 ks istič LTE-16B-1

DistriMenovitý prúd I

30 mA

Prierez

Conteo

Počet pólov

Menovitý prúd In

B

Počet pólov

MSO

25 A

Vypínacia charakteristika

Menovitý reziduálny prúd IΔn

B

Objednávací kód: OEZ:43812
10 kA
1 ks prúdový chránič LFN-25-4-030AC

Menovitý prúd In

Menovitý prúd In

Poistkové
systémy
VYPÍNAČE

Vypínacia charakteristika

LFN-25-4-030AC-EXTRA

Objednávací kód: OEZ:43810
6 kA
1 ks prúdový chránič LFE-25-4-030AC

CHRÁNIČE

16 A

5
olamovateľné
S1L, S2L, S3L, S4L

Balenie obsahuje návod k správnemu
skracovaniu prepojovacích líšt.

Menovitý reziduálny prúd IΔn
Počet pólov

25 A
30 mA
4

2 ks istič LTN-16B-1
Menovitý prúd In

16 A

Vypínacia charakteristika

B

Počet pólov

1

Nová Minia

Nová Minia

ové možnosti

EXTRA BALENIE

ové možnosti

Prepojenie ističov s chráničom lištou hore

Ističové

Chráničové
Vodič pred pripojovacou lištou

Až 4 vodiče do jednej svorky

6 kA

10 kA

LTE-16B-1-EXTRA

LTN-16B-1-EXTRA

Chráničové 25 A

LFE-25-4-030AC-EXTRA

LFN-25-4-030AC-EXTRA

Chráničové 40 A

LFE-40-4-030AC-EXTRA

LFN-40-4-030AC-EXTRA

Ističové

Polmetrová prepojovacia lišta s príslušenstvom
•
•
•
•

kolíková
3x 9 vývodov
4 ks koncových krytiek
žltý päťnásobný kryt vývodov

Nová Minia, nové riešenia, nové pripojenie
a predovšetkým: Nové možnosti!

ZDARMA ku každému baleniu EXTRA.
OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. , Rybničná 36c, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 249 212 555, E-mail: technicka.podpora.sk@oez.com

