
Wyroby
elektroinstalacyjne

i oświetleniowe



OPRAWKI PORCELANOWE

OPRAWKA PORCELANOWA TYPU 25 - 1

Dane znamionowe 4A/250V

Materia∏ tulei mosiàdz lub aluminium

Gwint oprawki E27

Gwint szyjki M10 x 1

Stopieƒ ochrony IP 20

Przy∏àczalnoÊç przewodów 0,75 - 2,5 mm2

Masa netto 0,2 kg

Pakowanie 40 szt.

OPRAWKA PORCELANOWA TYPU 60 - 2

Dane znamionowe 4A/250V

Materia∏ tulei mosiàdz

Gwint oprawki E27

Gwint szyjki M10 x 1

Stopieƒ ochrony IP 20

Przy∏àczalnoÊç przewodów 0,75 - 2,5 mm2

Masa netto 0,13 kg

Pakowanie 50 szt.

CE CE

OPRAWKA PORCELANOWA TYPU 35 - 2

Dane znamionowe 4A/250V

Materia∏ tulei mosiàdz

Gwint oprawki E27

Stopieƒ ochrony IP 20

Przy∏àczalnoÊç przewodów 0,75 - 2,5 mm2

Masa netto 0,12 kg

Pakowanie 50 szt.

OPRAWKA PORCELANOWA TYPU 36 - 2

Dane znamionowe 4A/250V

Materia∏ tulei mosiàdz

Gwint oprawki E27

Stopieƒ ochrony IP 20

Przy∏àczalnoÊç przewodów 0,75 - 2,5 mm2

Masa netto 0,12 kg

Pakowanie 25 szt.

CE CE

OPRAWKA PORCELANOWA TYPU 55 - 2

Dane znamionowe 4A/250V

Materia∏ tulei mosiàdz

Gwint oprawki E27

Stopieƒ ochrony IP 20

Przy∏àczalnoÊç przewodów 0,75 - 2,5 mm2

Masa netto 0,15 kg

Pakowanie 60 szt.

OPRAWKA PORCELANOWA TYPU 61 - 2

Dane znamionowe 4A/250V

Materia∏ tulei mosiàdz

Gwint oprawki E27

Stopieƒ ochrony IP 20

Przy∏àczalnoÊç przewodów 0,75 - 2,5 mm2

Masa netto 0,125 kg

Pakowanie 50 szt.

CE CE



OPRAWA OÂWIETLENIOWA TYPU WOSS 60

Dane znamionowe 60W/230V

Gwint oprawki E27

Gwint klosza G85

Stopieƒ ochrony IP 20

Przy∏àczalnoÊç przewodów 0,75 - 2,5 mm2

Masa netto 0,5 kg

Pakowanie 12 szt.

OPRAWA OÂWIETLENIOWA TYPU WOS 100

Dane znamionowe 100W/230V

Gwint oprawki E27

Gwint klosza G100

Stopieƒ ochrony IP 20

Przy∏àczalnoÊç przewodów 0,75 - 2,5 mm2

Masa netto 0,75 kg

Pakowanie 12 szt.

OPRAWA OÂWIETLENIOWA TYPU WOSS 100

Dane znamionowe 100W/230V

Gwint oprawki E27

Gwint klosza G100

Stopieƒ ochrony IP 20

Przy∏àczalnoÊç przewodów 0,75 - 2,5 mm2

Masa netto 0,75 kg

Pakowanie 12 szt.

OPRAWA OÂWIETLENIOWA TYPU OPZ - 60W

Dane znamionowe 60W/230V

Gwint oprawki E27

Gwint klosza G100

Stopieƒ ochrony IP 55

Przy∏àczalnoÊç przewodów 0,75 - 2,5 mm2

Masa netto 0,75 kg

Pakowanie 12 szt.

OPRAWA OÂWIETLENIOWA TYPU WOS 60

Dane znamionowe 60W/230VE27

Gwint oprawki E27

Gwint klosza G85

Stopieƒ ochrony IP 20

Przy∏àczalnoÊç przewodów 0,75 - 2,5 mm2

Masa netto 0,55 kg

Pakowanie 12 szt.

KLOSZE I ELEMENTY OPRAW

OPRAWY OÂWIETLENIOWE
Zastosowanie:opra wy ty pu WOS prze zna czo ne sà do oÊwie tla nia wn´trz za mkni´ tych, na przy k∏ad wn´ trza miesz kal ne, przed po ko je, klat ki scho do we, ko ry ta rze, ∏a zien ki itp. Opra wa ty pu OPZ -60 prze -
zna czo na jest do oÊwie tla nia po miesz czeƒ o duʺej wil got no Êci oraz wn´trz, w któ rych jest na raʺo na na dzia ∏a nie stru mie nia wo dy pa da jà ce go z do wol ne go kie run ku, np.: ka na ∏y wod ne, pral nie, ∏aê nie itp.
Budowa:kor pus opra wy wy ko na ny jest z por ce la ny elek tro tech nicz nej po kry tej na ze wnàtrz szkli wem bar wy bia ∏ej. Opraw ka ʺa rów ki sta no wi nie od ∏àcz nà cz´Êç kor pu su. Opraw y wy po sa ̋o ne sà
w za ci ski tu lej ko we lub g∏ów ko we (w za leʺ no Êci od ty pu opra wy). Klosz gwin to wa ny opra wy wy ko na ny jest ze szk∏a lub two rzy wa (prze êro czy sty lub bia ∏y). Po ∏à cze nie klo sza z opra wà uszczel nio ne jest
uszczel kà gu mo wà. Otwo ry znaj du jà ce si´ w kor pu sie opra wy ty pu WOS umoʺ li wia jà jej bez po Êred nie mo co wa nie
za po mo cà wkr´ tów do pod ∏o ̋a, na to miast opra wy ty pu OPZ mo cu je si´ za po mo cà me ta lo we go uchwy tu.
Do wy pro wa dze nia prze wo du s∏u ̋ y prze pust uszczel nia jà cy wci ska ny, z po li ety le nu.
UWAGA: klosz naleʺy dokupiç osobno.

CE

CECE

CECE

Symbol Informacje dodatkowe Pakowanie [szt.]

G-100-OIBY klosz bia∏y, gwint G100 (do opraw WOS 100, WOSS 100, OPZ-60W) 8

G-100-OIPU klosz przeêroczysty, gwint G100 (do opraw WOS 100, WOSS 100, OPZ-60W) 12

G-85-OIBY klosz bia∏y, gwint G85 (do opraw WOS 60, WOSS 60) 8

G-85-OIPU klosz przeêroczysty, gwint G85 (do opraw WOS 60, WOSS 60) 16

WOS P pierÊcieƒ porcelanowy do opraw, gwint E27 20

WOS KZ kamieƒ zbrojony (stykowy) do opraw 20

WOS U60 uszczelka do opraw z gwintem G85 20

WOS U100 uszczelka do opraw z gwintem G100 20

OPZ U uszczelka do opraw OPZ-60W zapewniajàca stopieƒ ochrony IP 55 20



Zastosowanie:gniaz do sta no wi cz´Êç bez piecz ni ka in sta la cyj ne go prze zna czo ne go do za bez pie cza nia prze wo dów i urzà dzeƒ przed skut ka mi zwarç i prze cià ̋eƒ na jed nost kach p∏y wa jà -
cych mor skich, por to wych i Êród là do wych. Wspó∏ pra cu je z wstaw kà ogra ni cza jà cà wkr´ to wà. Gniaz do przy sto so wa ne jest do pra cy w na st´ pu jà cych wa run kach Êro do wi sko wych: 
a) tem pe ra tu ra oto cze nia: l szczy to wa krót ko trwa ∏a +55°C,      l naj wyʺ sza Êred nia w cià gu 24 go dzin +45°C,      l naj niʺsza d∏u go trwa ∏a - 30°C,
b) naj wi´k sza wil got noÊç wzgl´d na po wie trza przy tem pe ra tu rze oto cze nia +45°C - 75%, przy tem pe ra tu rze niʺ szej od + 45°C od po wied nio wi´k sza (np. 95% przy + 25°C),
c) drga nia si nu so idal ne o cz´ sto tli wo Êci od 5 - 8 Hz z am pli tu dà 1 mm oraz cz´ sto tli wo Êci po wy ̋ej 8 do 30 Hz z przy Êpie sze niem 0,5 g, 
d) wstrzà sy o przy Êpie sze niu 3 g i cz´ sto tli wo Êci od 40 do 80 wstrzà sów na mi nu t´.
Budowa:pod sta wa gniaz da wy ko na na jest z por ce la ny elek tro tech nicz nej o po wierzch niach ze wn´trz nych po kry tych szkli wem bar wy bia ∏ej lub nie szkli wio nych.
Sty ki gór ny i dol ny wy ko na ne z mo sià dzu wy po sa ̋o ne sà w za ci ski g∏ów ko we. Ele men ty me ta lo we gniaz da za bez pie czo ne sà przed ko ro zjà po w∏o ka mi ochron ny mi.

GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE TYPU 488-3/M

Dane znamionowe 25A/500V

Gwint styku górnego E27

Gwint wstawki ograniczajàcej 3/16”

Przy∏àczalnoÊç przewodów 1,5 - 10 mm2

Masa netto 0,10 kg

Pakowanie 25 szt.

GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE TYPU 489-3/M

Dane znamionowe 63A/500V

Gwint styku górnego E33

Gwint wstawki ograniczajàcej 3/16”

Przy∏àczalnoÊç przewodów 2,5 - 25 mm2

Masa netto 0,20 kg

Pakowanie 60 szt.

G¸ÓWKA BEZPIECZNIKOWA TYPU Bi-U25A Bi-U63A

Dane znamionowe 25A/660V 63A/660V

Gwint tulei E27 E33

Masa netto 0,05 kg 0,07 kg

Pakowanie 25 szt. 25 szt.

GNIAZDA BEZPIECZNIKOWE - ÂCIENNE OTWARTE OKR¢TOWE

G¸ÓWKI BEZPIECZNIKOWE Bi - U

CE CE

CE

Zastosowanie:g∏ów ka sta no wi cz´Êç bez piecz ni ka in sta la cyj ne go i prze zna czo na jest do mo co wa nia wk∏ad ki to pi ko wej w gnieê dzie bez piecz ni ko wym.
Za da niem g∏ów ki bez piecz ni ko wej jest umoʺ li wie nie wy mia ny wk∏ad ki to pi ko wej i wy two rze nie do ci sku ze sty ko we go mi´ dzy gniaz dem, a wk∏ad kà to pi ko wà. 
Budowa:uchwyt g∏ów ki wy ko na ny jest z por ce la ny elek tro tech nicz nej o po wierzch niach ze wn´trz nych po kry tych szkli wem bar wy bia ∏ej.
W uchwyt wmon to wa na jest w spo sób nie roz ∏àcz ny tu le ja sty ko wa b´ dà ca cz´ Êcià prze wo dzà cà pràd, a za ra zem za pew nia jà ca ze styk
mi´ dzy sty kiem gór nym gniaz da, a sty kiem wk∏ad ki to pi ko wej.
Otwór za kry ty jest prze zro czy stà p∏yt kà szkla nà.
Cz´ Êci me ta lo we g∏ów ki za bez pie czo ne sà przed ko ro zjà gal wa nicz ny mi po w∏o ka mi ochron ny mi.

Zastosowanie: opraw ka prze zna czo na jest do sto so wa nia we wnàtrz bu dyn ków w po miesz cze niach su chych i przej Êcio wo wil got nych, w któ rych nie wy st´ pu je nie bez pie czeƒ stwo wy bu chu.
Jest przy sto so wa na do za wie sza nia za po mo cà wie sza ka o prze lo cie w kszta∏ cie trój kà ta o pod sta wie 17 mm i wy so ko Êci 15 mm.
Budowa:kor pus opraw ki wy ko na ny z por ce la ny elek tro tech nicz nej o po wierzch niach ze wn´trz nych po kry tych szkli wem bar wy bia ∏ej sk∏a da si´ z dwóch cz´ Êci p∏asz cza i spodu. P∏aszcz po sia da otwór
do za mo co wa nia wie sza ka i dwa otwo ry do przy ∏à cza nia prze wo dów. W spo dzie umo co wa ne sà za ci ski g∏ów ko we oraz tu le ja wspó∏ pra cu jà ca z trzon kiem ʺa rów ki.
P∏aszcz i spód ∏à czo ne sà ze so bà za po mo cà gwin tu ce ra micz ne go wy ko na ne go w tych ele men tach.
Ele men ty prze wo dzà ce pràd wy ko na ne sà z mo sià dzu, tu le ja wspó∏ pra cu jà ca z trzon kiem ʺa rów ki z mo sià dzu,
alu mi nium lub bez po Êred nio w ma te ria le ce ra micz nym. 
Wszyst kie ele men ty me ta lo we za bez pie czo ne sà przed ko ro zjà po w∏o ka mi gal wa nicz ny mi.

OPRAWKA PORCELANOWA TYPU 30 - 1

Dane znamionowe 4A/250V

Materia∏ tulei mosiàdz

Gwint tulei E27

Stopieƒ ochrony IP 21

Przy∏àczalnoÊç przewodów 0,75 - 2,5 mm2

Masa netto 0,17 kg

Pakowanie 40 szt.

OPRAWKA PORCELANOWA KROPLOODPORNA, DO ZAWIESZANIA

CE



Zastosowanie:gniaz da sta no wià cz´Êç bez piecz ni ka in sta la cyj ne go prze zna czo ne go do za bez pie cza nia prze wo dów i urzà dzeƒ przed skut ka mi zwarç i prze cià ̋ eƒ. Przy sto so wa ne sà do mon to wa -
nia w skrzyn kach bez piecz ni ko wych w po miesz cze niach, w któ rych nie wy st´ pu je nie bez pie czeƒ stwo wy bu chu. Wspó∏pracujà z wstaw kà ogra ni cza jà cà wkr´ to wà. 
Budowa:pod sta wa i po kry wa gniaz da wy ko na ne sà z por ce la ny elek tro tech nicz nej o po wierzch niach ze wn´trz nych po kry tych szkli wem bar wy bia ∏ej lub nieszkli wio nych.
Sty ki gór ny i dol ny wy ko na ne z mo sià dzu wy po sa  ̋ o ne sà w za ci ski g∏ów ko we. Ele men ty me ta lo we gniaz da za bez pie czo ne sà przed ko ro zjà po w∏o ka mi ochron ny mi.

GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE TYPU 480 - 3

Rodzaj gniazda ZAMKNI¢TE (izolacja z preszpanu)

Dane znamionowe 25A/500V

Gwint styku górnego E27

Gwint wstawki ograniczajàcej 3/16”

Przy∏àczalnoÊç przewodów 1,5 - 10 mm2

Masa netto 0,3 kg

Pakowanie 30 szt.

GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE TYPU 481

Rodzaj gniazda ZAMKNI¢TE (izolacja z preszpanu)

Dane znamionowe 63A/500V

Gwint styku górnego E33

Gwint wstawki ograniczajàcej 3/16”

Przy∏àczalnoÊç przewodów 2,5 - 25 mm2

Masa netto 0,38 kg

Pakowanie 24 szt.

GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE TYPU 482

Rodzaj gniazda OTWARTE

Dane znamionowe 63A/500V

Gwint styku górnego E33

Gwint wstawki ograniczajàcej 3/16”

Przy∏àczalnoÊç przewodów 2,5 - 25 mm2

Masa netto 0,36 kg

Pakowanie 24 szt.

GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE TYPU 488 - 3

Dane znamionowe 25A/500V

Gwint styku górnego E27

Gwint wstawki ograniczajàcej 3/16”

Przy∏àczalnoÊç przewodów 1,5 - 10 mm2

Masa netto 0,10 kg

Pakowanie 25 szt.

UWAGA: mo ̋na u ̋ ywaç do monta ̋u na szynie

GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE TYPU 489 - 3

Dane znamionowe 63A/500V

Gwint styku górnego E33

Gwint wstawki ograniczajàcej 3/16”

Przy∏àczalnoÊç przewodów 2,5 - 25 mm2

Masa netto 0,17 kg

Pakowanie 60 szt.

UWAGA: mo ̋na u ̋ ywaç do monta ̋u na szynie

GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE TYPU 476 - 3

Rodzaj gniazda OTWARTE

Dane znamionowe 25A/500V

Gwint styku górnego E27

Gwint wstawki ograniczajàcej 3/16”

Przy∏àczalnoÊç przewodów 1,5 - 10 mm2

Masa netto 0,25 kg

Pakowanie 40 szt.

GNIAZDA BEZPIECZNIKOWE Bi - Gsop; Bi - Gs

CECE

CECE

CECE



Zastosowanie:wstaw ka jest wy mien nà cz´ Êcià bez piecz ni ka umo ̋  li wia jà cà w∏o  ̋ e nie wk∏ad ki to pi ko wej o zna mio no wym prà dzie ∏à cze nio wym wi´k szym ni ̋ pràd zna mio no wy tej wstaw ki.
Przy sto so wa na jest do wkr´ ca nia w gwin to wa ny otwór wy ko na ny w sty ku dol nym gniaz da. Cz´Êç prze wo dzà ca wstaw ki za pew nia ze styk sty ku dol ne go gniaz da i sty ku wk∏ad ki to pi ko wej.
Budowa:kor pus izo la cyj ny wy ko na ny jest z por ce la ny elek tro tech nicz nej, cz´Êç me ta lo wa, prze wo dzà ca pràd wy ko na na jest z mo sià dzu za bez pie czo ne go przed ko ro zjà po w∏o kà ochron -
nà. Po ∏à cze nie kor pu su wstaw ki z cz´ Êcià me ta lo wà jest nie roz ∏àcz ne. Pràd zna mio no wy wstaw ki ozna czo ny jest li te ro wo lub za po mo cà od po wied niej bar wy.

Zastosowanie:z∏àczka przeznaczona jest do ∏àczenia  ̋ y∏ przewodów miedzianych, aluminiowych i stalowych w instalacjach elektrycznych
chronionych przed mo ̋ liwoÊcià dotkni´cia cz´Êci b´dàcych pod napi´ciem.
Z∏àczka przystosowana jest do nawlekania (nasuwania) na szyn´ noÊnà nie wiodàcà pràdu.
Tem pe ra tu ra pracy: -30 ÷ +200°C.
Budowa:korpus izolacyjny z∏àczki wykonany jest z porcelany elektrotechnicznej pokrytej szkliwem barwy bia∏ej.
Tor pràdowy, w postaci p∏askownika, wykonany z mosiàdzu wyposa ̋ony jest
w dwa zaciski g∏ówkowe. Konstrukcja korpusu z∏àczki umo ̋ liwia
jej zamocowanie na sta∏e do szyny, na którà jest nasuwana.

Zastosowanie:z∏àcz ka prze zna czo na jest do ∏à cze nia  ̋ y∏ prze wo dów mie dzia nych, alu mi nio wych i sta lo wych w in sta la cjach elek trycz nych u ̋ yt ko wa nych w wa run kach kli ma tu umiar ko -
wa ne go. Z∏àcz ki za sto so wa ne sà do: typA - swo bod ne go za mo co wa nia na ∏à czo nych prze wo dach,  typB - za mo co wa nia do pod ∏o  ̋ a za po mo cà wkr´ tów.
Tem pe ra tu ra pracy: -30 ÷ +200°C.
Budowa:kor pus izo la cyj ny z∏àcz ki wy ko na ny jest z por ce la ny elek tro tech nicz nej po kry tej szkli wem bar wy bia ∏ej. Tor prà do wy, w po sta ci mo si´ ̋  ne go kszta∏ tow ni ka z prze lo to wym otwo rem
wy po sa  ̋ o ny jest w dwa za ci ski.

Typ
IloÊç
torów

pràdowych

Dane
znamionowe

[V]

Przy∏àczalnoÊç
przewodów

[mm2]

Stopieƒ
ochrony

Klasa
ochronnoÊci

Masa
netto
[kg]

Pakowanie
[szt.]

1A/P 1 24A/500V 1 - 2,5 IP 00 0 0,01 50

2A/P 2 24A/500V 1 - 2,5 IP 00 0 0,02 50

3A/P 3 24A/500V 1 - 2,5 IP 00 0 0,03 20

2B/P 2 24A/500V 1 - 2,5 IP 00 0 0,02 30

3B/P 3 24A/500V 1 - 2,5 IP 00 0 0,04 20

TYP Z1TP-6

Napi´cie znamionowe 500V

Przy∏àczalnoÊç przewodów 1,5 - 6 mm2

Stopieƒ ochrony IP 00

Klasa ochronnoÊci 0

Masa netto 0,03 kg

Pakowanie 30 szt.

WSTAWKI OGRANICZAJÑCE WKR¢TOWE Bi - Wd

Z¸ÑCZKI GWINTOWANE

Z¸ÑCZKA GWINTOWANA DO MOCOWANIA NA SZYNIE

RADPOL S.A.,  ul. Batorego 14,  77-300 Cz∏uchów
tel. +48 59 83 42 271 ÷ 273,  fax +48 59 83 42 551
marketing@radpol.com.pl     www.radpol.com.pl

Wydawnictwo 001/2012

TYP 10A 16A 20A 25A 35A 50A 63A

Dane znamionowe 10A/500V 16A/500V 20A/500V 25A/500V 35A/500V 50A/500V 63A/500V

Barwa czerwona szara niebieska  ̋ó∏ta czarna bia∏a miedziana

Gwint styku górnego gniazda E27 E27 E27 E27 E33 E33 E33

Masa netto [kg] 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02

Wymiary [mm]: D 24 24 24 24 30 30 30

D1 20 20 20 20 26 26 26

d 8,5 10,5 12,5 14,5 16,5 18,5 20,5

d1 6,5 8,5 9,5 9,5 15 15 15

Pakowanie 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt.

CE

TYP A TYP B

CE


