NEJUZŠÍ
POJISTKOVÝ
ODPÍNAČ NA
SVĚTĚ

NOVÝ QUADRON®
Pojistkový odpínač NH pojistek
velikosti 000

CrossBoard-TECHNOLOGIE

JEDEN PRODUKT

QUADRON®CrossBoard

TŘI SYSTÉMY

QUADRON® na CrossBoard
Pojistkový odpínač NH pojistek QUADRON®CrossBoard
velikosti 000 může být připojen přímo na základní systém
CrossBoard, který lze použít až do 125 A. Instalace je bez
nástrojů - jednoduše zapadne na místo při současném
připojení.
Díky pojistkovému odpínači QUADRON® lze systém
CrossBoard bezpečně napájet.
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PŘÍPOJNICOVÁ TECHNOLOGIE

JEDEN PRODUKT

QUADRON®30Compact

TŘI SYSTÉMY

QUADRON® na 30Compact
Systém 30Compact lze použít až do velikosti 360 A. Nový
pojistkový odpínač NH pojistek QUADRON® o velikosti 000
(125 A) je ideálním doplněním tohoto systému díky
extrémně úspornému designu.
Pomocí dodávaného adaptéru na přípojnice může být
QUADRON® rychle a bezpečně připojen k systému
30Compact.
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PŘÍPOJNICOVÁ TECHNOLOGIE

JEDEN PRODUKT

QUADRON®60Classic

TŘI SYSTÉMY

QUADRON® na 60Classic
Široká škála komponentů, které jsou k dispozici pro systém
60Classic je obohacena novým pojistkovým odpínačem
NH pojistek velikosti 000. Díky ultra štíhlému designu
zařízení pojistkového odpínače QUADRON® je možné
takovýto pojistkový odpínač instalovat namísto klasického
pojistkového odpínače NH pojistek, do kterého se vejde
hned dvakrát.
Rychlá montáž a bezpečné připojení jsou prováděny
pomocí dodávaného adaptéru na přípojnice.
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VÝHODY

ŠTÍHLÉ ROZMĚRY

MAXIMÁLNÍ
ÚČINNOST

Šířka předchozí velikosti
pojistkového odpínače 000

Nový QUADRON®.
Šetří místo ve vašem rozváděči.

Optimalizované uspořádání pojistek a uživatelsky
přívětivá rukojeť zajišťují extrémně kompaktní
rozměry 49,5 x 163 x 85 mm (š x v x h). S jmenovitým
proudem125 A umožňuje QUADRON® značnou úsporu
prostoru v rozváděčích a řidicích jednotkách.
Integrace nové technologie rukojeti umožňuje
nejenom standardní izolační funkce, ale současně i
dvojnásobnou demontáž všech tří pojistkových vložek
v jednom plynulém pohybu. Visací zámek umožňuje
ochranu pojistkového odpínače NH pojistek oproti
opětovnému zapojení. Navíc může být zařízení
olověné.
Pojistkový odpínač QUADRON® lze také otáčet o 180°
pro realizaci "spodního" nebo "horního" připojení. Pro
připojovací svorky je k dispozici svorkovnice od
2,5 mm² do 50 mm² (pro měděné vodiče).

49.5 mm
Šířka nového pojistkového odpínače
QUADRON® velikosti 000
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TECHNICKÁ DATA

QUADRON®
CrossBoard

QUADRON®
30Compact

QUADRON®
60Classic
32 mm podpěrné hrany
Rukojeť

32 mm podpěrné hrany

QUADRON® je k dispozici ve třech variantách —
CrossBoard®, 30Compact® a 60Classic®.
Společné podpěrné hrany potřebné pro použití
v pouzdrech jsou integrovány přímo do
konstrukce zařízení nebo mohou být realizovány
pomocí připojitelného příslušenství.
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85 mm hloubka

Prostor pro pojistky
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VÝHODY

TAKÉ 180°

180° ROTACE

ROTACE

Bez ohledu na to, zda
otáčíte nebo překlápíte
QUADRON® –je to vždy
úsporné řešení.
VŠECHNY VÝHODY NA PRVNÍ POHLED

–
–
–
–
–
–

Připojení v horní / spodní části
Šířka 49,5 mm
Jmenovitý proud 125 A
Pro pojistky NH 000
Kategorie užití AC-22B
Kompatibilní s těmito systémy:
CrossBoard®
30Compact®
60Classic®

180° ROTACE
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OBJEDNACÍ
ÚDAJE
jmenovitý proud

Rozměry

Objednací číslo

QUADRON®CrossBoard
Pojistkový odpínač NH pojistek 000
125 A

49.5 × 163 × 85 mm

33800.000

180° ROTACE

QUADRON®30Compact
Pojistkový odpínač NH pojistek 000
125 A

49.5 × 163 × 108 mm

33801.000

Pojistkový odpínač NH pojistek 000
49.5 × 200 x 108 mm

KOMPATIBILNÍ SE
TŘEMI SYSTÉMY
JEDNODUCHÁ
INSTALACE

QUADRON®60Classic
125 A

50 % UŽŠÍ

33802.000

BEZPĚČNÝ
Příslušenství
Prodlužovací modul pro oblast ložisek,
61 mm

33803.000

Boční modul pro odpínače, 3,5 mm široký*

33805.000

* Pro přizpůsobení 2 pojistkových odpínačů NH velikosti 000
na šířku zařízení 00
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