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Rozłączniki P1 i P3
z metalowymi przedłużeniami osi
Nowe rozłączniki P1 i P3 z metalowymi przedłużeniami osi uzupełniają aktualną ofertę
rozłączników serii P. Otwiera to nowe możliwości zastosowania ich w segmencie
producentów paneli do rozłączania panelów sterowania maszyn z zakresu 25A - 100A.
Z nowymi przedłużeniami osi niezawodne rozłączniki serii P mogą być zamontowane
w szafie elektrycznej nawet do 600mm głębokości przy zastosowaniu różnych rączek
dla różnorodnych aplikacji. Najbardziej popularne typy dostępne są także w kompletach
zawierających przełącznik,przedłużenie osi i rączkę w 1 paczce.
• Wysoka wydajność i niezawodność
• Blokada drzwiowa w pozycji ZAŁ. przy
przy małych stratach mocy
zastosowaniu rączki SVB i możliwość blokady
na kłódki - do 3 o przekr. 8mm
• Rozłączniki mogą być w szybki sposób
zamontowane na szynie montażowej DIN
• Przy użyciu rączek serii K-Line możliwe jest także
lub na płycie montażowej.
zablokowanie drzwi w pozycji WYŁ. Ponadto
możliwa jest opcja otworzenia drzwi w pozycji
• Oszczędność kosztów i czasu - rozłączniki
ZAŁ. dla odszukania błędu bez wyłączania
dostępne są jako komplety, co skraca czas
napięcia zasilającego.
zamówienia, pakowania i składania.
Występują także w wykonaniu z wbudowanym
przełączanym biegunem N i stykami pomocniczymi.

Rozłączniki mogą być składane oddzielnie (aparat podstawowy, metalowa przedłużka,
rączka) lub zamawiane w standardowych kompletach.

Aparat podstawowy, typ P.../XM

Metalowe osie

Rączki sterujące
Rączki posiadają blokadę otwarcia drzwi
w pozycji "ZAŁ." rozłącznika. Rączki typu
SVB mogą być zablokowane do 3 kłódek
8mm w pozycji "WYŁ."

Seria K-Line
Rączki posiadają blokadę otwarcia drzwi
w pozycji "ZAŁ." oraz także przy blokadzie
w pozycji "WYŁ." Blokada drzwiowa może
być usunięta w pozycji "ZAŁ." przy użyciu
specjalnego narzędzia. Możliwość blokady
do 2 kłódek 6mm lub za pomocą zamka
cylindrycznego.

Rozłączalny N, styki pomocnicze

Komplety
Większość kombinacji może być zamówiona
jako pojedyncza paczka, aby zredukować
czynności administracyjne przy zamówieniu
oraz pakowanie (tylko wersje z przedłużką
400mm). Kilka przykładowych popularnych
typów:
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Opis

Typ

Nr art.

3 bieg. 25A

P1-25/XM

172834

3 bieg. 32A

P1-32/XM

172835

3 bieg. 63A

P3-63/XM

172836

3 bieg. 100A

P3-100/XM

172837

Oś na zabudowę do szafy o gł. 400mm

P1/P3-M400

172844

Oś na zabudowę do szafy o gł. 600mm

P1/P3-M600

172845

Czarna rączka do P1

KNB-P1/M

172838

Czarna rączka do P3

KNB-P3/M

172839

Czerwono-żółta rączka z blok. na kłódkę, do P1

SVB-P1/M

172840

Czerwono-żółta rączka z blok. na kłódkę, do P3

SVB-P3/M

172841

Czarna rączka z blok. na kłódkę, do P1

SVB-SW-P1/M

172842

Czarna rączka z blok. na kłódkę, do P3

SVB-SW-P3/M

172843

Niebieska rączka do P1, z blok. na kłódkę

K1DB/P

1818029

Czerwono-żółta rączka do P1, z blok. na kłódkę

K1DR/P

1818030

Szara rączka do P1, z blok. na kłódkę

K1DG/P

1818031

Niebieska rączka do P3, z blok. na kłódkę

K2SDB/P

1818032

Czerwono-żółta rączka do P3, z blok. na kłódkę

K2SDR/P

1818033

Szara rączka do P3, z blok. na kłódkę

K2SDG/P

1818034

Niebieska rączka do P3, zamek cylindryczny

K2SDB/C

1818038

Czerwono-żółta rączka do P3, zamek cylindryczny

K2SDR/C

1818039

Szara rączka do P3, zamek cylindryczny

K2SDG/C

1818040

Rozłączalny biegun N do P1

N-P1Z

000652

Rozłączalny biegun N do P1

N-P3Z

064805

Styki 1 zw. + 1 rozw. do P1 lub P3

HI11-P1/P3Z

062031

25A, 3bieg. rozłącznik P1 z metalową przedłużką
400mm, blokada na kłódkę, czerwono-żółta rączka

P1-25/M4/
SVB

172875

32A, 3bieg. rozłącznik P1 z metalową przedłużką
400mm, styki pomocnicze 1 zw. + 1 rozw.,
blokada na kłódkę, czarna rączka

P1-32/M4/
HI11/SVB-SW

172870

63A, 3bieg. rozłącznik P3 z metalową przedłużką
400mm, rączka K-Line czerwono-żółta z blokadą
na kłódkę

P3-63/M4/
K2-PR

172810
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