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Zwieracze bezpiecznikowe WTZ

WTZ-00, 1, 2, 3

Zwieracze bezpiecznikowe
Zastosowanie

Zwieracze WTZ 00...3 s³u¿¹ do zwierania toru pr¹dowego w podstawach bezpiecznikowych i roz³¹cznikach z
bezpiecznikami. W przypadku rezygnacji z funkcji zabezpieczaj¹cych ww. aparatów, mog¹ byæ stosowane w
miejsce wk³adek topikowych.

Zgodnoæ z normami  PN-93/E-06160/21  IEC 269-2-1

Uznania i atesty  BBJ-SEP

Warunki pracy
Zwieracze przeznaczone s¹ do instalowania w pomieszczeniach zamkniêtych, na wysokoci do 2 000 m n.p.m., w
rodowisku o stopniu zanieczyszczenia PD-3, nie zawieraj¹cym py³ów ani gazów ¿r¹cych, korozyjnych lub
wybuchowych.

Wykonania klimatyczne
N

 do stosowania w warunkach klimatu umiarkowanego typu CT i WT wg PN-E-045455-21;

TM  do stosowania w warunkach klimatu tropikalnego i morskiego.

Wykonanie specjalne

Zwieracze WTZ 00/S, WTZ 1/S i WTZ-2/S posiadaj¹ zwiêkszon¹ odpornoæ antykorozyjn¹  wiêksz¹ ni¿
zwieracze w wykonaniu TM  i s¹ przeznaczone do pracy w bardzo trudnych warunkach klimatycznych  przede
wszystkim do stosowania w s³upowych roz³¹cznikach bezpiecznikowych (np. RSA-00 i RSA-1).
WTZ-00
WTZ-00/S

WTZ-1
WTZ-1/S

WTZ-2
WTZ-2/S

WTZ-3

A

160

355

630

630

[cykli]

250

250

250

250

kg

0,075

0,175

0,250

0,350

Dane techniczne
Znamionowe pr¹d ci¹g³y

Iu

Trwa³oæ mechaniczna
Masa

Rysunki gabarytowe
WTZ-00
WTZ-00/S

WTZ-1
WTZ-1/S

WTZ-2
WTZ-2/S

WTZ-3

A

49

68

68

68

B

79

135

150

150

C

15

20

28

40

D

35

40

48

60

Zamawianie
W zamówieniu nale¿y podaæ typ zwieracza, wielkoæ
gabarytow¹ i wykonanie klimatyczne.

Wykonania
zwieracza
WTZ-00-N
WTZ-00-TM
WTZ-00/S
WTZ- 1-N
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WTZWTZWTZWTZWTZWTZWTZ-

1-TM
1/S
2-N
2-TM
2/S
3-N
3-TM

WTZ - o - o
typ zwieracza

wielkoæ gabarytowa:
00, 1, 2, 3
wykonanie klimatyczne:
klimat umiarkowany  N
klimat tropikalno-morski  TM
wykonanie specjalne  /S

e

Uchwyt bezpiecznikowy WTNU

WTNU

Uchwyt bezpiecznikowy
Zastosowanie

Uchwyt bezpiecznikowy WTNU przeznaczony jest do
wk³adania i wyjmowania wk³adek z podstaw
bezpiecznikowych. Zaopatrzony jest w zatrzask
zwalniany przyciskiem, zapobiegaj¹cy wypadniêciu
wk³adki.
Uchwyt odznacza siê ergonomicznym i estetycznym
kszta³tem.

Warunki pracy
Uchwyt przeznaczony jest do stosowania w
pomieszczeniach zamkniêtych, na wysokoci do 2
000 m n.p.m., w rodowisku o stopniu
zanieczyszczenia PD-3, nie zawieraj¹cym py³ów ani
gazów ¿r¹cych, korozyjnych lub wybuchowych.

Wykonania klimatyczne
N

 do stosowania w warunkach klimatu
umiarkowanego typu CT i WT wg PN-E-04545521;

Zgodnoæ z normami



PN-93/E-06160/21
IEC 269-2-1

Uznania i atesty


BBJ-SEP

TM  do stosowania w warunkach klimatu
tropikalnego i morskiego.

Rysunki gabarytowe

Dane techniczne
Znamionowe napiêcie izolacji

V

800

Masa

kg

0,20

Przeznaczone dla wk³adek wielkoci

00, 1C, 2, 3

Zamawianie
W zamówieniu nale¿y podaæ typ i wykonanie
klimatyczne.

WTNU-o
typ uchwytu
wykonanie klimatyczne:
klimat umiarkowany  N
klimat tropikalno-morski  TM

Wykonania uchwytu
WTNU-N
WTNU-TM
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Roz³¹czniki z bezpiecznikami RB-2, RB-2s - budowa

Roz³¹czniki z bezpiecznikami

RB-2, RB-2s

Budowa
Roz³¹czniki RB-2 i RB-2s s¹ aparatami
dwucz³onowymi sk³adaj¹cymi siê z podstawy oraz
odejmowalnej pokrywy.
Cech¹ charakterystyczn¹ odró¿niaj¹c¹ te roz³¹czniki
od innych roz³¹czników bezpiecznikowych jest uk³ad
stykowy. Uk³ad ten sterowany jest rêcznym, migowym
mechanizmem napêdowym, którego dwignia
usytuowana jest w przedniej czêci pokrywy.
Powstaj¹cy podczas roz³¹czania pr¹du ³uk gaszony
jest w komorach ³ukowych.
Za³¹czanie i wy³¹czanie obwodu elektrycznego
odbywa siê poprzez manewrowanie dwigni¹ napêdu,
przy czym roz³¹cznik wyposa¿ono w blokadê
Specjalne otwory w pokrywie
roz³¹cznika umo¿liwiaj¹ce
elektryczn¹ kontrolê stanu
wk³adek topikowych i pomiar
napiêcia.
Komory
³ukowe
z
tworzywa
termoutwardzalnego, zapewniaj¹ce
wysok¹ ³¹czalnoæ i trwa³oæ ³¹czeniow¹.

uniemo¿liwiaj¹c¹ otwarcie pokrywy przy zamkniêtym
uk³adzie stykowym.
Wymiany wk³adek topikowych dokonuje siê po zdjêciu
pokrywy roz³¹cznika, co umo¿liwia bezpieczne
wykonanie tej czynnoci w dowolnym, dogodnym
miejscu.
W miejsce pokrywy roz³¹cznika mo¿na za³o¿yæ
pokrywê uziemiaj¹c¹ typu URB-2 lub URB-2s.

Blokady
Roz³¹czniki RB-2 i RB-2s posiadaj¹ blokady
uniemo¿liwiaj¹ce za³o¿enie pokrywy RB-2 i URB-2 do
podstawy RB-2s oraz pokrywy RB-2s i URB-2s do
podstawy RB-2.

Wzierniki,
umo¿liwiaj¹ce
odczyt danych znamionowych
wk³adek topikowych oraz
sprawdzenie ich wskaników
zadzia³ania.

Uk³ad stykowy wraz z napêdem migowym gwarantuje
wysokie parametry ³¹czalnoci w po³¹czeniu z
wysokim stopniem bezpieczeñstwa obs³ugi.

Mo¿liwoæ zamkniêcia na k³ódkê
pokrywy roz³¹cznika  uniemo¿liwia to
niekontrolowane zdjêcie pokrywy
roz³¹cznika.

Wzmocnione, stalowe zawiasy
zwiêkszaj¹ce odpornoæ roz³¹cznika
na uszkodzenia mechaniczne podczas
ekspolatacji.
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Roz³¹czniki z bezpiecznikami RB-2, RB-2s - dane techniczne

Zastosowanie

Roz³¹czniki spe³niaj¹ wymogi stawiane od³¹cznikom
izolacyjnym z widoczn¹ przerw¹ w obwodzie.

Roz³¹czniki z bezpiecznikami przystosowane s¹ do
pracy w sieciach pr¹du przemiennego (RB-2 i RB-2s),
i pr¹du sta³ego (RB-2). Dziêki zainstalowaniu w nich
wk³adek topikowych spe³niaj¹ one jednoczenie rolê
zabezpieczenia przed skutkami przeci¹¿eñ i zwaræ.
Stosowane s¹ przede wszystkim w polach
odp³ywowych rozdzielnic przemys³owych
i energetycznych.

Warunki pracy
Instalowanie w pomieszczeniach zamkniêtych, na
wysokoci do 2 000 m n.p.m., w rodowisku o stopniu
zanieczyszczenia PD-3, nie zawieraj¹cym py³ów ani
gazów ¿r¹cych, korozyjnych lub wybuchowych.

Wykonania klimatyczne

Zastosowanie w roz³¹cznikach migowego uk³adu
stykowego sprawi³o, ¿e nadaj¹ siê one do pracy
manewrowej jako roz³¹cznik sieciowy lub silnikowy,
oraz jako wy³¹cznik g³ówny w rozdzielnicach o pr¹dzie
znamionowym do 630 A.

N  do stosowania w warunkach klimatu
umiarkowanego CT i WT wg PN-E-04555-21;
TM  do stosowania w warunkach klimatu
tropikalnego i morskiego.

Dane techniczne

1)

Inne wartoci napiêæ i pr¹dów na zapytanie

2)

Przy ³¹czeniu dwubiegunowym

3)

Z wk³adkami topikowymi
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4)

"Nowa Apena Sp. z o.o. produkuje wk³adki topikowe:
o charakterystyce zw³ocznej:
WTN 1/gG, 6 do 355 A
WTN 2/gG, 63 do 630 A
o charakterystyce szybkiej:
WTN 1/gF, 6 do 250 A

e

Roz³¹czniki z bezpiecznikami RB-2, RB-2s - wymiary

Uznania i atesty

Zgodnoæ z normami







BBJ-SEP

Rysunki gabarytowe

PN-93/E-06150/30
IEC 947-3
VDE 0660

Wymiary roz³¹czników RB-2 i RB-2s

Zaciski przy³¹czowe RB-2

Zaciski przy³¹czowe RB-2s

Schemat
elektryczny
roz³¹cznika

Wyposa¿enie dodatkowe
Ramka

Wykonana z tworzywa sztucznego ramka przes³ania
obrys wyciêcia w p³ycie czo³owej rozdzielnicy, przy
zabudowie natablicowej.
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Roz³¹czniki z bezpiecznikami RB-2, RB-2s - wyposa¿enie

Blokada MRB-2

Blokada MRB-2 to uk³ad dwigni zamontowany na
dwóch roz³¹cznikach zainstalowanych obok siebie,
który uniemo¿liwia zamkniêcie styków jednego z
roz³¹czników, gdy drugi jest w stanie zamkniêtym.
Blokadê mo¿na za³o¿yæ miêdzy dwoma dowolnymi
roz³¹cznikami RB-2 i RB-2s. Blokada MRB-2
3  otwory
mocuj¹ce

Instalowanie dwóch roz³¹czników w celu
zamontowania blokady MRB-2 (widok z
ty³u)

W sk³ad blokady MRB-2 nie wchodz¹ roz³¹czniki.

Sygnalizacja elektryczna przepalenia
wk³adek

Sygnalizacja polega na tym, ¿e wk³adki topikowe
poszczególnych biegunów roz³¹cznika zbocznikowane
s¹ przez tory pr¹dowe zabudowanego na pokrywie
wy³¹cznika M611, ponadto roz³¹cznik wyposa¿ony jest

Blokadê mo¿na za³o¿yæ na dwa dowolne roz³¹czniki
wyprodukowane po 1997r, w przypadku roz³¹czników
starszych konieczna jest konsultacja z producentem.

w dwa ³¹czniki pomocnicze LM1 sygnalizacji po³o¿enia
styków.
Po przepaleniu siê którejkolwiek z wk³adek wy³¹cznik
otwiera siê w wyniku zadzia³ania jego wyzwalaczy
nadpr¹dowych i zamyka obwód sygnalizacyjny.
Przewody ³¹czników LM1 i wy³¹cznika M611
wyprowadzone s¹ na listwê zaciskow¹ umieszczon¹
wewn¹trz podstawy roz³¹cznika.

Dane techniczne wy³¹cznika M611:

£¹cznik pomocniczy LM1

£¹cznik do zdalnej sygnalizacji po³o¿enia styków lub
wprowadzenia
odpowiednich
uzale¿nieñ
elektrycznych.
Zaciski ³¹cznika nie s¹ wyprowadzone na listwê
zaciskow¹.
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Roz³¹czniki z bezpiecznikami RB-2, RB-2s - instalowanie
zamawianie

Instalowanie roz³¹cznika
Zalecana pozycja pracy pionowa.

Pod³¹czenie zasilania od do³u wyklucza stosowanie
pokryw uziemiaj¹cych URB-2 i URB-2s.

Zasilanie roz³¹cznika mo¿e byæ pod³¹czone do
zacisków górnych lub dolnych.

Roz³¹cznik mo¿na pod³¹czyæ szynami 4×40 mm lub
kablami z koñcówkami do 240 mm2.

Za drzwiami
rozdzielnicy

Za drzwiami
rozdzielnicy, z
wystaj¹c¹ dwigni¹
napêdu

Wpuszczony w
tablicê rozdzielcz¹

Sposoby zabudowy
1  p³yta czo³owa
rozdzielnicy
2  Otwór w p³ycie
czo³owej
rozdzielnicy
3  Otwory
mocuj¹ce

Zamawianie
W zamówieniu nale¿y podaæ: typ roz³¹cznika,
wyposa¿enie dodatkowe oraz wykonanie klimatyczne.

Wykonania roz³¹czników
RB-2-N
RB-2-TM
RB-2-N -R
RB-2-TM-R
RB-2-N -LM1
RB-2-TM-LM1
RB-2-N -R-LM1
RB-2-TM-R-LM1
RB-2-N -M611
RB-2-TM-M611
RB-2-N -R-M611
RB-2-TM-R-M611
Blokada MRB-2

RB-2s-N
RB-2s-TM
RB-2s-N -R
RB-2s-TM-R
RB-2s-N -LM1
RB-2s-TM-LM1
RB-2s-N -R-LM1
RB-2s-TM-R-LM1
RB-2s-N -M611
RB-2s-TM-M611
RB-2s-N -R-M611
RB-2s-TM-R-M611

RB-2-o-o-o
typ roz³¹cznika:
RB-2
RB-2s
wykonanie klimatyczne:
klimat umiarkowany 
N
klimat tropikalno-morski  TM
ramka: R

wyposa¿enie dodatkowe:
³¹cznik pomocniczy  LM1
wy³¹cznik sygnalizacyjny  M611

MRB-2

Czêci zamienne
Pokrywa roz³¹cznika RB-2

Ramka
£¹cznik pomocniczy
Wy³¹cznik sygnalizacyjny

Z-13593-N
Z-13593-TM
Z-13593-N -M611
Z-13593-TM-M611
I-25055
LM1
M611

Pokrywa roz³¹cznika RB-2s

Z-13701-N
Z-13701-TM
Z-13701-N -M611
Z-13701-TM-M611
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Pokrywy uziemiaj¹ce URB-2, URB-2s

Pokrywy uziemiaj¹ce

URB-2, URB-2s

Pokrywy uziemiaj¹ce typu URB-2, URB-2s stanowi¹ dodatkowe
wyposa¿enie roz³¹czników RB-2 i RB-2s i mog¹ byæ stosowane w
miejsce pokryw tych roz³¹czników.

Zgodnoæ z normami PN-EN 61230:1999
Uznania i atesty

 BBJ-SEP

Budowa i obs³uga
Pokrywa uziemiaj¹ca wykonana jest na bazie pokrywy roz³¹cznika,
na której zamontowano no¿e stykowe po³¹czone z przewodem
uziemiaj¹cym w izolacji zakoñczonym imade³kiem zaciskowym.
Imade³ko to umo¿liwia przy³¹czenie siê do sworznia o rednicy max.
25 lub p³askownika o gruboci max. 22.
Pokrywy uziemiaj¹ce typu URB-2 i URB-2s mo¿na stosowaæ
tylko w przypadku przy³¹czenia obwodu zasilaj¹cego do górnych
zacisków roz³¹cznika.
Niemo¿liwe jest za³o¿enie pokryw URB-2 do podstaw
roz³¹czników RB-2s, a pokryw URB-2s do podstaw RB-2.

Dane techniczne
Typ pokrywy uziemiaj¹cej
Do stosowania z roz³¹cznikiem
Uziemia zaciski roz³¹cznika
Napiêcie znamionowe izolacji
Znamionowy pr¹d
1 fazowy
jednosekundowy
3 fazowy
D³ugoæ przewodu uziemiaj¹cego
Przekrój przewodu uziemiaj¹cego
Masa ca³kowita

Sposób zamawiania
typ pokrywy uziemiaj¹cej:

Ui
IC1

V
kA

s

mm
kg

2

URB-2
RB-2
dolne
800
13
18,5
1
1
5

URB-2s
RB-2s
dolne
800
13
18,5
1
1
5,5

Wykonania pokryw uziemiaj¹cych
URB-2-N
URB-2-TM
URB-2s-N
URB-2s-TM

URB-2
URB-2S
wykonanie klimatyczne:
klimat umiarkowany  N
klimat tropikalno-morski  TM
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d³ugoæ kabla:
1  1m
2  1,5 m
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S³upowe roz³¹czniki bezpiecznikowe RSA - zastosowanie

S³upowe roz³¹czniki bezpiecznikowe

RSA00

RSA1

ZASTOSOWANIE

przewodami go³ymi i odwrotnie.

S³upowe roz³¹czniki bezpiecznikowe RSA (RSA-00 i RSA-1)
przeznaczone s¹ do zabezpieczania linii 0,4 kV od
przeci¹¿eñ i zwaræ. Ponadto umo¿liwiaj¹ one uziemienie
linii przy pomocy uziemiaczy RSAU.

Pozwala to na szybsz¹ lokalizacjê uszkodzeñ oraz
na ograniczenie zak³óceñ w sieci.

Roz³¹czniki mog¹ byæ stosowane m. in. do:
Sieæ nieizolowana
Sieæ izolowana
sekcjonowania linii napowietrznych,
zabezpieczania odga³êzieñ linii napowietrznych,
3. Jako roz³¹czniki zabezpieczaj¹ce odga³êzienia linii
zabezpieczania transformatorów po stronie 0,4 kV,
napowietrznej.
zabezpieczania odga³êzieñ linii kablowych ziemnych od
Pozwala to na szybsz¹ lokalizacjê uszkodzeñ w
linii napowietrznych.
rozleg³ym terenie.
Roz³¹czniki mog¹ byæ stosowane zarówno w liniach
izolowanych jak i nieizolowanych. W obu przypadkach
wymagane jest wykonanie przy³¹czenia przewodów do
roz³¹cznika przewodami izolowanymi, zarówno od strony
zasilania jak i odp³ywu.






Roz³¹czniki wykonywane s¹ jako 1-, 3- i 4-biegunowe.
4. Jako roz³¹czniki sekcjonuj¹ce sieci do roz³¹czania
sieci zasilanych z dwóch ró¿nych transformatorów.
- roz³¹cznik jednobiegunowy RSA-00/1, RSA-1/1  dla
W tym przypadku stosowane powinny byæ roz³¹czniki
linii jednofazowych (np. owietlenie uliczne),
czterobiegunowe.
- roz³¹cznik trójbiegunowy RSA-00/3, RSA-1/3  dla linii
3-fazowych, czteroprzewodowych, w których nie jest
wymagane przerywanie przewodu ochronno-neutralnego
PEN,
Przyk³adowe zastosowanie roz³¹czników:

- roz³¹cznik czterobiegunowy RSA-00/4, RSA-1/4:
 dla linii 3-fazowych czteroprzewodowych, w których 5. Do prac na liniach z przewodami izolowanymi jako
wymagane jest przerywanie przewodu neutralnego
uziemiacze sieci. W tym zastosowaniu roz³¹czniki
N,
nale¿y pod³¹czyæ do linii od strony odp³ywu.
 dla linii 3-fazowych piêcioprzewodowych.
Po wprowadzeniu technologii prac pod napiêciem
Istnieje mo¿liwoæ tworzenia mechanicznych zestawów
mog¹ byæ zdemontowane lub wykorzystane dla
z³o¿onych z dwóch roz³¹czników, w tym zestawów
zabezpieczeñ odga³êzieñ, po zmianie kierunku
z³o¿onych z roz³¹czników RSA-1 i RSA-00, np. zestaw
pod³¹czenia.
z³o¿ony z roz³¹cznika 4- i 1-biegunowego tj. obwód 3-fazowy
z PEN plus obwód owietlenia.

Przyk³ady zastosowañ s³upowych
roz³¹czników bezpiecznikowych RSA
1. Jako roz³¹czniki sekcjonuj¹ce sieci rozleg³e.

Zwiêksza to niezawodnoæ sieci. U³atwia realizacjê 6. Do zabezpieczania stacji transformatorowych, jako
skutecznej ochrony przeciwpora¿eniowej.
roz³¹czniki zastêpuj¹ce rozdzielnicê skrzynkow¹

2. Jako roz³¹czniki ³¹cz¹ce sieci z przewodami
izolowanymi z odcinkami sieci napowietrznych z
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S³upowe roz³¹czniki bezpiecznikowe RSA - dane, budowa

Charakterystyka
Warunki pracy

Zgodnoæ z normami

Roz³¹czniki RSA przeznaczone s¹ do pracy w warunkach:

IEC-947-3, PN-93/E-06150/30

- klimatu umiarkowanego typu CT i WT;

Uznania i atesty

- klimatu tropikalnego typu EWDr i WDa;

BBJ SEP

- rodowiska o wysokim stopniu korozyjnoci (typy wg PN)

Atest Instytutu Elektrotechniki w zakresie
odpornoci rodowiskowej

Typ roz³¹cznika
Liczba biegunów
Napiêcie znam. ³¹czeniowe
Napiêcie znam. izolacji
Napiêcie udarowe wytrzymywane
Praca znamionowa
Stopieñ zabrudzenia
Stopieñ ochrony
Kategoria pracy
Pr¹d znamionowy ci¹g³y
Pr¹d znamionowy ³¹czeniowy
Trwa³oæ ³¹czeniowa
Trwa³oæ mechaniczna
Pr¹d znam. krótkotrwa³y
wytrzymywany 1-sekundowy
4)
Pr¹d zwarciowy wytrzymywany
Wielkoæ wk³adki topikowej
1) przy max stracie mocy wk³adki 15W

RSA-00/1

RSA-00/3

1

3

Ue
V
Ui
V
Uimp kV

In
Ie

A
A
kA
kA

1)

160
160
200
1600
9
00

2) przy max stracie mocy 32W

RSA-00/4

RSA-1/1

4
1
400V 50Hz
500
8
ci¹g³a
PD-4
IP-23
AC 23B, AC 22B

100

RSA-1/3

RSA-1/4

3

4

2) 3)

355
355
200
1000
13
1

3) z zaciskami A150 lub C120

4) dla roz³¹cznika zabezpieczonego wk³adkami topikowymi

Budowa i dzia³anie
Roz³¹czniki RSA sk³adaj¹ siê z czêci sta³ej i odejmowalnej. Czêæ sta³a jest przystosowana do mocowania na
s³upie lub elewacji budynku. Roz³¹czniki mog¹ byæ wyposa¿one w ró¿ne rodzaje zacisków przy³¹czowych
umo¿liwiaj¹cych przy³¹czanie przewodów Al i Cu, zrówno bez koñcówek kablowych jak i z nimi. Zaciski przewodu
PEN przystosowane s¹ do przy³¹czania przewodów Al 10...120mm2 z koñcówkami kablowymi Al. Mo¿na do nich
przy³¹czyæ zespó³ zacisku neutralnego RSAN u³atwiaj¹cy pod³¹czenie przewodów bez koñcówek kablowych. Na
czêci odejmowalnej mocowane s¹ wk³adki topikowe. Czêæ ta jest zawiasowo ³¹czona z czêci¹ sta³¹. Otwory
widoczne z jej do³u s³u¿¹ do kontroli obecnoci wk³adek topikowych. Inne otwory, ze sto¿kowym naprowadzaniem
s³u¿¹ do kontroli przepalenia wk³adek i pomiaru napiêæ za pomoc¹ wskanika napiêcia RSAP.
Do budowy roz³¹czników zastosowano materia³y odporne na wp³ywy atmosferyczne, a mianowicie:
 stopy aluminium,
 stal kwasoodporn¹,
 tworzywa sztuczne odporne na niskie i wysokie temperatury, promieniowanie ultrafioletowe i plenie.
W roz³¹cznikach 4-biegunowych wszystkie bieguny s¹ izolowane w stosunku do korpusu, a w biegunie neutralnym
za³o¿ony jest fabrycznie zwieracz WTZ-00/S lub WTZ-1/S, w zale¿noci od wielkoci gabarytowej roz³¹cznika.
Zwieracz ten mo¿e byæ przez u¿ytkownika wyjêty.
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S³upowe roz³¹czniki bezpiecznikowe RSA - zasada dzia³ania

Zasada dzia³ania roz³¹cznika
Zasadê dzia³ania roz³¹cznika w 4 fazach otwierania i zamykania
przedstawiono poni¿ej:
Zasilanie

Czêæ sta³a
Odp³yw

RSA-00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zaciski przy³¹czowe odp³ywowe
Zaciski przy³¹czowe zasilaj¹ce
Zawias roz³¹czny czêci sta³ej
Wtyk uziemiaj¹cy
Zaciski przewodu PEN
Os³ona izolacyjna
Zacisk uziomowy

Obs³uga
1. Roz³¹cznik
zamkniêty. Za³o¿enie
lub zdjêcie dr¹¿ka
manewrowego.

RSA-1
2. Roz³¹cznik podczas
otwierania lub
zamykania.

Czêæ odejmowalna
RSA-00
1. Zawias roz³¹czny czêci
odejmowalnej
2. Zwieracz WTZ (tylko w
roz³¹czniku 4-bieg.)
3. Zaczepy do mocowania
wk³adek topikowych
4. Zaczep mechaniczny (hak)
5. ruba do mocowania
dr¹¿ka manewrowego

3. Roz³¹cznik otwarty.

RSA-1
4. Roz³¹cznik ze
zdjêt¹ czêci¹
odejmowaln¹.
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S³upowe roz³¹czniki bezpiecznikowe RSA - wymiary

Rysunki gabarytowe

RSA-00

RSA-1

Typ roz³¹cznika
Liczba biegunów
Wymiar
Masa

A mm
B mm
C mm
kg

RSA-00/1

RSA-00/3

RSA-00/4

RSA-1/1

RSA-1/3

RSA-1/4

1
126
156
63
2,2

3
250
280
125
5,0

4
312
342
156
6,5

1
158

3
298

4
368

79
5,5

149
10,5

184
13,0

Zaciski
W roz³¹czniku mog¹ byæ stosowane ró¿ne rodzaje zacisków przy³¹czowych umo¿liwiaj¹ce przy³¹czanie przewodów
aluminiowych i miedzianych, o ¿y³ach wielodrutowych lub litych oraz przewodów zaopatrzonych w koñcówki aluminiowe
lub miedziane. Zaciski A150, C120, A120 i C95 umozliwiaj¹ przy³¹czanie do nich przewodów o nieko³owym przekroju
¿y³ (np: kabli z ¿y³ami sektorowymi), pod warunkiem przeformowania koncówki przewodu na przekrój ko³owy
o rednicy odpowiadaj¹cej nominalnemu przekrojowi ¿y³y przy³¹czanej. Przekrój wg PN - oznacza mo¿liwoæ
pod³¹czenia przewodów z ¿y³ami niezagêszczonymi, zgodnie z norm¹ PN.
Max przekrój - oznacza mo¿liwoæ pod³¹czenia przewodów o wiêkszym przekroju ni¿ wg PN pod warunkiem:
- zaciski A150 i A120 - stosowania przewodów Al z ¿y³ami zagêszczonymi, np: typu AsXS, AsXSn produkowanymi
wg WT-92/K-296
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S³upowe roz³¹czniki bezpiecznikowe RSA - zaciski przy³¹czowe

- zaciski C120 i C95 - stosowania przewodów Cu z ¿y³ami zagêszczonymi np: typu YKY z ¿y³ami RM lub RMC
- zaciski KA i KC - stosowania koncówek rurowych wg BN-70/0321-12 i zaizolowania wystaj¹cej poza os³onê
izolacyjn¹ czêci koncówki (np. koszulk¹ termokurczliw¹).
Niedopuszczalne jest trwa³e obci¹¿enie roz³acznika powy¿ej jego pr¹du znamionowego.

Typ zacisku
A 150 C 120
A 120
C 95
Rodzaj
bezkoñcówkowy
Rodzaj przewodów
Al
Cu
Al
Cu
2
Przekrój wg PN
mm 16..120 10..95 10..70 10..70
2
Max przekrój
mm
150
120
120
95
2
2
2
2
Iloæ przewodów
przy³¹czanych
Rozstaw przewodów mm
29
29
25
28
Max rednica ¿y³y
mm
17
17
13
13
Wielkoæ koñcówki mm
RSA-1, RSAN-1
RSA-00, RSAN-00/
Zastosowanie
Max obci¹¿enie

A

355

KA
KC
koñcówkowy
Al
Cu
10..120
10..120
240
240
1
1






M10/f30 M12/f30 M10/f30 M12/f30
RSA-00

/RSA-1, RSAN-1

RSA-1
RSAN-1

RSA-00

RSA-1
RSAN-1

160/355

Numery katalogowe SPIN
Roz³¹czniki
Roz³¹cznik typu
z zaciskami przy³¹czowymi A150
C120
A120
C95

RSA-00/1


SPIN 701
SPIN 895

RSA-00/3


SPIN 703
SPIN 899

RSA-00/4


SPIN704
SPIN 848

RSA-1/1
SPIN 976
SPIN 977
SPIN 978
SPIN 979

RSA-1/3
SPIN 852
SPIN 853
SPIN 854
SPIN 855

RSA-1/4
SPIN 859
SPIN 860
SPIN 861
SPIN 862

KA
KC

SPIN 897
SPIN 898

SPIN 846
SPIN 847

SPIN 850
SPIN 851

SPIN 981
SPIN 982

SPIN 857 SPIN 864
SPIN 858 SPIN 865

A150
C120
A120
C95

RSA-00/1


SPIN 705
SPIN 866

RSA-00/3


SPIN 709
SPIN 870

RSA-00/4


SPIN711
SPIN 874

RSA-1/1
SPIN 983
SPIN 984
SPIN 985
SPIN 986

RSA-1/3
SPIN 878
SPIN 879
SPIN 880
SPIN 881

RSA-1/4
SPIN 886
SPIN 887
SPIN 888
SPIN 889

SPIN 868
SPIN 869
SPIN 706
SPIN 713

SPIN 872
SPIN 873
SPIN 710
SPIN 713

SPIN 876
SPIN 877
SPIN 712
SPIN 713

SPIN 988
SPIN 989
SPIN 990
SPIN 894

SPIN 883
SPIN 884
SPIN 885
SPIN 894

SPIN 891
SPIN 892
SPIN 893
SPIN 894

Czêci zamienne
Roz³¹cznik typu
Czêæ sta³a z zaciskami

KA
KC
Czêæ odejmowalna
Izolacyjna os³ona bieguna

Istnieje mo¿liwoæ zamówienia roz³¹czników z ró¿nymi zaciskami zasilaj¹cymi i odp³ywowymi (patrz sposób
zamawiania). roz³¹czniki te, jako wykonania specjalne, nie s¹ objête numeracj¹ SPIN
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Zespó³ zacisku neutralnego RSAN,

zespó³ oznaczików RSAT

RSAN-00 RSAN-1

Zespó³ zacisku neutralnego

Zespó³ zacisku neutralnego RSAN s³u¿y do pod³¹czenia
przewodu neutralnego N lub ochronno-neutralnego PEN
bez koncówek kablowych.

Zespó³ RSAN mocowany jest po zewnêtrznej stronie
roz³¹cznika, co zapewnia galwaniczne po³¹czenie z jego
korpusem. Zespo³y RSAN-00 i RSAN-1 w zale¿noci od
potrzeb mo¿na stosowaæ do roz³¹czników RSA-00 oraz
do RSA-1.
Zespó³ RSAN zapewnia pe³n¹ ochronê koñcówek kabli
przed wp³ywami atmosferycznymi.
W zespole zacisku neutralnego RSAN-00 i RSAN-1 zaciski dop³ywowe i zasilaj¹ce s¹ tego samego typu. Istnieje
jednak mo¿liwoæ zamówienia zespo³u RSAN-1 z ró¿nymi zaciskami zasilaj¹cymi i odp³ywowymi.

Typ zacisku
A 150 C 120
A 120
C 95
Rodzaj
bezkoñcówkowy
Rodzaj przewodów
Al
Cu
Al
Cu
2
Przekrój wg PN
mm 16..120 10..95 10..70 10..70
2
Max przekrój
mm
150
120
120
95
2
2
2
2
Iloæ przewodów
przy³¹czanych
Rozstaw przewodów mm
29
29
25
28
Max rednica ¿y³y
mm
17
17
13
13
Wielkoæ koñcówki mm
RSA-1, RSAN-1
RSA-00, RSAN-00/
Zastosowanie
Max obci¹¿enie

A

Zespó³ oznaczników

KA
KC
koñcówkowy
Al
Cu
10..120
10..120
240
240
1
1



M10/f30 M12/f30 M10/f30 M12/f30
RSA-00

/RSA-1, RSAN-1

355




RSA-1
RSAN-1

RSA-00

RSA-1
RSAN-1

160/355

RSAT

Zespó³ oznaczników RSAT roz³¹czników s³upowych sk³ada siê z trzech
elementów zamawianych osobno. Masa kompletnego zespo³u RSAT
wynosi 0,18 kg. Tabliczki opisowe mocuje siê do szyny wsporczej
przykrêcanej do roz³¹cznika.
Istnieje mo¿liwoæ wykonania na specjalne zamówienie tabliczek
opisowych z dowolnym opisem.
1) Szyna wsporcza z normaliami o wymiarach 262x40x3 (SPIN731)
2) Tabliczka opisowa z numerem obwodu

Opis
Nr kat SPIN

1
2
3
4
5
6
SPIN732 SPIN733 SPIN734 SPIN735 SPIN736 SPIN737

3) Tabliczka opisowa z pr¹dem znamionowym wk³adek topikowych

Opis
Nr SPIN
Opis
Nr SPIN

32

25A

32A

40A

50A

63A

80A

125A

160A

200A

250A

315A

355A

100A

SPIN 740 SPIN 741 SPIN 742 SPIN 743 SPIN 744 SPIN 745 SPIN 746
SPIN 747 SPIN 748 SPIN 749 SPIN 750 SPIN 751 SPIN 754
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Akustyczno-optyczny wskanik napiêcia RSAP

Akustyczno-optyczny wskanik napiêcia

RSAP
Akustyczno-optyczny wskanik napiêcia RSAP jest urz¹dzeniem
s³u¿¹cym do kontroli napiêcia w roz³¹cznikach RSA i liniach
napowierznych 0,4 kV. Posiada on sworzeñ rubowy jak w
roz³¹cznikach RSA i stanowi nasadkê do dr¹¿ka RSAD lub poprzez
koñcówkê RSAK do uniwersalnego dr¹¿ka izolacyjnego UDI.
Wskanik umo¿liwia dokonywanie w sposób bezpieczny kontroli z
poziomu ziemi: napiêæ fazowych, miêdzyfazowych, a porednio
przepalenia wk³adek topikowych na roz³¹cznikach. Posiada on diody
sygnalizacyjne i system sygnalizacji akustycznej, pozwalaj¹ce na
rozró¿nianie nastêpuj¹cych zakresów napiêæ: 0 1,2 V; 1,2 25 V;
25 250 V; 250 440 V. Napiêcie izolacji wskanika wynosi 500V.
Kontrola napiêæ dokonywana jest dwubiegunowo (2 sondy pomiarowe)
poprzez dotkniêcie dwóch punktów pomiarowych umieszczonych w
czêci odejmowalnej roz³¹cznika. Rozstaw sond jest nastawny, a
ka¿da sonda jest wyposa¿ona w pozycjoner z wygrawerowanym
oznaczeniem.
Uk³ad sygnalizacji wskanika zasilany jest z zabudowanego w nim
akumulatora. Pojemnoæ akumulatora pozwala na godzinn¹ ci¹g³¹
pracê bez do³adowywania. Koniecznoæ ³adowania jest
sygnalizowana przez diodê sygnalizacyjn¹ umieszczon¹ w obudowie
uk³adu elektronicznego. W obudowie umieszczono tak¿e gniazdo
³adowania akumulatora. Za pomoc¹ znajduj¹cych siê na obudowie
przycisków mo¿liwe jest przeprowadzenie testu poprawnoci dzia³ania
wskanika.
Wskanik RSAP wyposa¿ony jest w zaciski i przewody do
pod³¹czenia woltomierza. Obwód pomiarowy zabezpieczony jest
bezpiecznikami oraz posiada rezystor ograniczaj¹cy pr¹d zwarcia.
Koñcówki przewodów do przy³¹czenia woltomierza s¹ wykonane jako
izolowane, chroni¹ce przed przypadkowym dotkniêciem koñcówki
pod napiêciem.
Wskanik dostarczany jest fabrycznie z:






przewodami do pomiaru napiêcia woltomierzem,
przewodem do testowania pracy próbnika,
prostownikiem do ³adowania akumulatora,
instrukcj¹ obs³ugi,
futera³em ochronnym.

Nr katalogowy SPIN 755

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diody sygnalizacyjne
Gniazdo ³adowania
Wy³¹cznik pracy
Przycisk  test diod sygnalizacyjnych i g³onika
Sondy
Dioda sygnalizacji na³adowania akumulatora
G³onik
Sworzeñ rubowy do przy³¹czenia dr¹¿ka
manewrowego
9. Przycisk  test prawid³owej pracy próbnika
10. Zaciski do pod³¹czenia przewodów pomiarowych
woltomierza
11. Bezpieczniki
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Uziemiacze

Uziemiacze RSAU - sposób uziemienia linii

RSAU-00 RSAU-1
Sposób uziemienia linii

Uziemiacze s³u¿¹ do jednoczesnego zwarcia
przewodów fazowych linii i po³¹czenia ich z przewodem
neutralnym i korpusem.

Zaciski odp³ywowe

Uziemiacze RSAU wyposa¿one s¹ w szczêkê
uziemiaj¹c¹ umo¿liwiaj¹c¹ pewne i szybkie po³¹czenie
galwaniczne zacisków biegunów z korpusem
roz³¹cznika, a za jego porednictwem z przewodem
PEN lub PE.

Uziemiacz 1-bieg.

Uziemienie linii odbywa siê poprzez za³o¿enie
uziemiacza RSAU (RSAU-00, RSAU-1) w miejsce
czêci odejmowalnej roz³¹cznika przy pomocy dr¹¿ka
manewrowego. Sprawdzenie braku napiêcia na linii
przed za³o¿eniem uziemiacza wykonuje siê
akustyczno-optycznym wskanikiem napiêcia RSAP.

Zaciski zasilaj¹ce
Zaciski odp³ywowe

Uziemiacze mo¿na stosowaæ tylko,
je¿eli do korpusu roz³¹cznika
pod³¹czony jest przewód PE, PEN lub
uziemienie o rezystancji zgodnej z
Przepisami Eksploatacji Urz¹dzeñ
Elektroenergetcznych.

Uziemiacz 3-bieg.

Zaciski zasilaj¹ce

Uziemiacze RSAU-00/1, RSAU-00/3, RSAU-1/1 oraz
RSAU-1/3 s¹ przystosowane do uziemiania zacisków
odp³ywowych, zgodnie z oznaczeniem na roz³¹czniku.

Zaciski odp³ywowe

UWAGA Pod³¹czenie zasilania do zacisków odp³ywowych w roz³¹cznikach RSA-00/1,
RSA-00/3, RSA-1/1 i RSA-1/3 wyklucza
mo¿liwoæ stosowania uziemiaczy
RSAU-00/1, RSAU-00/3, RSAU-1/1
i RSAU-1/3.

Uziemiacz 4-bieg.

Zaciski zasilaj¹ce

W uziemiaczach RSAU-00/4 i RSAU-1/4 istnieje
mo¿liwoæ przestawiania zwieracza przez u¿ytkownika
dla zwierania i uziemiania zacisków po dowolnej stronie
roz³¹cznika. Odwrócenie zacisków zwieraj¹cych
powoduje zmianê zwi¹zanego z nimi graficznego
oznaczenia uziemienia, wskazuj¹cego, które
z zacisków roz³¹cznika zosta³y uziemione.

Zaciski odp³ywowe

Uziemiacz 4-bieg.

Uziemiacze oznaczone s¹ widoczn¹ z do³u tablic¹
w kolorze niebieskim, z graficznie przedstawionym
sposobem uziemienia.
Zaciski zasilaj¹ce

Oznaczenia zacisków podane s¹ na schemacie
przyk³adowo i nie sa umieszczone na roz³¹czniku.

Typ
Nr katalogu SPIN
Liczba biegunów
Znamionowy pr¹d 1-sek
kA
Zn. napiêcie izolacji
Ui V
Do stosowania z roz³¹cznikiem
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RSAU-00/1
SPIN 721
1

RSAU-00/3
SPIN 723
3
9

RSA-00/1

RSA-00/3

RSAU-00/4
SPIN 724
4
500
RSA-00/4

RSAU-1/1 RSAU-1/3
SPIN 908 SPIN 909
1
3
13
RSA-1/1

RSA-1/3

RSAU-1/4
SPIN 910
4

RSA-1/4

e

Uziemiacze RSAU - wymiary

RSAU-00/1

RSAU-00/3

RSAU-1/3

Typ
Wymiary
Masa

A mm
C mm
kg

RSAU-00/1
128
59
1,0

RSAU-00/3
242
121
1,9

RSAU-00/4
304
152
2,4

RSAU-1/1 RSAU-1/3 RSAU-1/4
138
278
348
66
136
172
1,8
3,6
4,5
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Zespo³y mocuj¹ce RSAW, RSAS

Zespo³y mocuj¹ce
Zespo³y mocuj¹ce s³u¿¹ do zawieszania roz³¹czników RSA na ró¿nych rodzajach s³upów oraz elewacji. Umo¿liwiaj¹
one ³atwe i wygodne mocowanie roz³¹cznika i s¹ odporne na czynniki atmosferyczne. Zespo³y mocuj¹ce dostarczane
s¹ wraz z kompletem normalii.

Zespó³ mocuj¹cy do ¿erdzi wirowanych

¿erd wirowana

RSAW-00

Zespó³ s³u¿y do zamocowania roz³¹czników RSA-00 na
strunobetonowych ¿erdziach wirowanych o przekroju okr¹g³ym.
Zespó³ RSAW-00 mo¿e byæ zawieszony na dowolnej wysokoci
nad ziemi¹ przy pomocy specjalnej tamy zaciskowej o
wymiarach 20 × 0,8 SPIN 199 i klamerek SPIN 195. Tama ta i
klamerki nie wchodz¹ w sk³ad zespo³u RSAW-00.
Roz³¹cznik RSA-1 nie wymaga stosowania dodatkowych
zespo³ów w celu zamocowania go na strunobetonowej ¿erdzi
wirowanej  mocuje siê go bezporednio przy pomocy tamy
zaciskowej i klamerek.

Typ
Nr katalogu SPIN
Masa

kg

RSAW-00

RSAW-00

RSAW-00
SPIN 725
0,9

Zespó³ mocuj¹cy do s³upów drewnianych

RSAS-00, RSAS-1

s³up drewniany

Zespó³ RSAS-00 s³u¿y do zamocowania roz³¹cznika RSA-00, a
zespó³ RSAS-1 roz³¹cznika RSA-1 na s³upie drewnianym.
W sk³ad zepo³u RSAS-1 wchodz¹ tylko specjalne wkrêty do
drewna wraz ze specjalnymi podk³adkami.

Typ
Nr katalogu SPIN
Masa

kg

RSAS-00
SPIN 726
0,3

RSAS-1

RSAS-00

RSAS-1
SPIN 914
0,1

RSAS-00
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Zespo³y mocuj¹ce RSAE, RSAZ

Zespó³ mocuj¹cy do elewacji budynków

RSAE-00, RSAE-1

Zespó³ RSAE-00 s³u¿y do mocowania roz³¹cznika RSA-00, a zespó³
RSAE-1  roz³¹cznika RSA-1 na elewacji budynku.
W sk³ad zepo³u RSAE-1 wchodz¹ tylko specjalne ko³ki rozporowe
wraz ze rubami.

Typ
Nr katalogu SPIN
Masa

kg

RSAE-00
SPIN 729
0,3

RSAE-1

RSAE-1
SPIN 915
0,1

RSAE-00
elewacja budynku

RSAE-00

Zespó³ do ³¹czenia w zestawy

RSAZ-00,RSAZ-1
RSAZ-00/1

RSAZ-00

Zespó³ RSAZ-00 s³u¿y do po³¹czenia dwóch roz³¹czników RSA-00
w zestaw.

RSAZ-00/1

Zespó³ RSAZ-1 s³u¿y do po³¹czenia dwóch roz³¹czników RSA-1 w
zestaw, w jego sk³ad wchodz¹ specjalne ruby z tulejkami
dystansowymi.

RSAZ-1

Zespó³ RSAZ-00/1 s³u¿y do po³¹czenia w zestaw roz³¹cznika RSA00 z roz³¹cznikiem RSA-1, w jego sk³ad wchodz¹ specjalne ruby.

Typ
Nr katalogu SPIN
Masa

kg

RSAZ-00
SPIN 730
0,45

RSAZ-1
SPIN 916
0,12

RSAZ-00/1
SPIN 917
0,1
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Zespo³y mocuj¹ce RSAB

Zespó³ mocuj¹cy do ¿erdzi ¿elbetowych ¯N

RSAB-00/1,
RSAB-00/2
RSAB-1/1,
RSAB-1/2

Typ
Nr katalogu SPIN
Masa
Typ
Nr katalogu SPIN
Masa

Zespó³ RSAB-00/1 s³u¿y do zamocowania roz³¹cznika RSA-00,
a zespó³ RSAB-1/1 do zamocowania roz³¹cznika RSA-1 na
pojedynczych ¿erdziach ¿elbetowych typu ¯N. Przy pomocy
zespo³ów RSAB-00/1 oraz RSAB-1/1 mo¿na zamocowaæ
roz³¹cznik na ¿erdziach ustawionych pionowo, a tak¿e na
¿erdziach ustawionych skonie w uk³adzie A.
Zespo³y RSAB-00/2 i RSAB-1/2 s³u¿¹ do zamocowania
odpowiednio roz³¹czników RSA-00 i RSA-1 na ¿erdziach
zdwojonych, ustawionych pionowo.

RSAB-00/2

RSAB-1/2
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kg
0,3

RSAB-00/1
SPIN 727
2,7
RSAB-1/1
SPIN 918
2,5

RSAB-00/2
SPIN 728
4,3
RSAB-1/2
SPIN 919
4,1
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Zespo³y mocuj¹ce RSAB
Dr¹¿ek manewrowy RSAD,

koncówka manewrowa RSAK

RSAB-00/1

Sposób zamocowania
zespo³u RSAB-00/1 na
¿erdzi skonej

RSAB-1/1

Dr¹¿ek manewrowy

RSAD
RSAK

Koñcówka manewrowa

Obs³uga s³upowego roz³¹cznika bezpiecznikowego RSA
odbywa siê za pomoc¹ dr¹¿ka manewrowego RSAD lub
koncówki RSAK zamocowanej do uniwersalnego dr¹¿ka
izolacyjnego UDI.

Typ
Nr katalogu SPIN
D³ugoæ
Masa

mm
kg

RSAD
SPIN 715
2000
1,20

RSAK
SPIN 716
250
0,15

39

e

S³upowe roz³¹czniki bezpiecznikowe RSA - zamawianie

Sposób zamawiania
W zamówieniu nale¿y podaæ nazwê i oznaczenie wyrobu lub numer katalogowy wg Katalogu sprzêtu do linii
napowietrznych SPIN.
Standardowymi zaciskami w roz³¹cznikach RSA i zacisku neutralnym RSAN-00 s¹ zaciski typu A120, a w
zacisku neutralnym RSAN-1 - zaciski typu A150, i takie zaciski s¹ montowane, je¿eli w zamówieniu nie zostanie
okrelony inny ich typ.

Przyk³ady zamówieñ:

1. S³upowy roz³¹cznik bezpiecznikowy, trójbiegunowy, na pr¹d znamionowy In = 160 A i napiêcie znamionowe
³¹czeniowe Ue = 400 V, 50 Hz z zaciskami A120  w zamówieniu nale¿y podaæ: RSA-00/3 lub SPIN 703.
2. Zespó³ mocuj¹cy do ¿erdzi ¿elbetowej zdwojonej  w zamówieniu nale¿y podaæ: RSAB-00/2 lub SPIN 728.
3. Czêæ odejmowalna roz³¹cznika RSA-00/4  w zamówieniu nale¿y podaæ:
czêæ odejmowalna RSA-00/4 lub SPIN 712.
4. S³upowy roz³¹cznik bezpiecznikowy, trójbiegunowy, na pr¹d znamionowy In = 355 A i napiêcie znamionowe
³¹czeniowe Ue = 400 V, 50 Hz z zaciskami zasilaj¹cymi A150 i odp³ywowymi KA  w zamówieniu nale¿y
podaæ: RSA-1/3/A150/KA  najpierw podajemy zaciski zasilaj¹ce, a nastêpnie odp³ywowe lub  numer SPIN
wybieramy wg zacisków zasilaj¹cych, a nastêpnie podajemy typ zacisków odp³ywowych.
5. Zespó³ zacisku neutralnego RSAN-00 z zaciskami A120  w zamówieniu nale¿y podaæ: RSAN-00 lub SPIN
717
6. Zespó³ zacisku neutralnego RSAN-1 z zaciskami C120 i A120  w zamówieniu nale¿y podaæ:
RSAN-1/C120/A120 lub SPIN 904/A120.

Uwagi koñcowe
Dodatkowych informacji udziela
 Dzia³ Marketingu tel. (33) 828-65-02..03
W sprawach technicznych informacji udziela
 Dzia³ Konstrukcyjny tel. (33) 828-63-03

Sposób budowy oznaczenia typu roz³¹cznika, uziemiacza lub zacisku neutralnego.
RSA-00/3 / A120 / C95
typ aparatu:

typ zacisków odp³ywowych

RSA
RSAU
RSAN
wielkoæ
gabarytowa:

(dotyczy roz³¹cznika i zacisku neutralnego),

00
1

(dotyczy roz³¹cznika i zacisku neutralnego),

iloæ biegunów
(dotyczy roz³¹cznika i uziemiacza):
1
3
4
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podawane wg tabeli na str. 31, jeli zacisk
jest inny ni¿ zacisk zasilaj¹cy
typ zacisków zasilaj¹cych
podawane wg tabeli na str. 31, jeli zacisk jest
inny ni¿ zacisk odp³ywowy lub je¿eli jest inny
ni¿:
A120 dla RSA-00, RSA-1 i RSAN-00
A150 dla RSAN-1

