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Multifix Modulo – išbandytas,
kad atitiktų Jūsų poreikius
Tvirta instaliacija
Multifix Modulo pagamintas iš polipropileno, todėl mūrinių sienų tinkavimo ar
glaistymo metu instaliacinės dėžutės bus nepažeistos. Dėžutės tiekiamos su
cinkuotais varžtais, integruota jungimo sąsaja ir užspaudimo užraktais. Dangtelių
paviršius yra tvirtas, todėl juos lengva dažyti, todėl galutinė instaliacija visada
atitiks interjero reikalavimus.

Integruoti
stabilizatoriai
Dėžutės priekyje
užspaudimo užraktas
stipriai užfiksuojamas,
todėl sujungę kelias
Multifix Modulo dėžutes,
turėsite tvirtą ir patikimą
integraciją.

Angų aklės
Integralus
71 mm atstumas
Kelias dėžutes montuojant vieną šalia kitos,
integralus 71 mm Multifix Modulo atstumas
užtikrina, kad padėtis
bus teisinga.
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20

10/16 10/20
16

20

Skirstymo dėžutės turi
10–25 mm angų akles.
Visas angų akles lengva
išimti rankomis – jos švariai
išlaužiamos. Taigi nebus
jokių galinčių sužeisti aštrių
kampų arba atplaišų.

Du gyliai

c/c 60 mm
instaliacijos
prietaisas
60 mm fiksavimo centrai
tinka daugeliui instaliacijos prietaisų ir palaiko ir
horizontalius, ir vertikalius
montavimo rėmelius.

Jei siena yra plona, jūs
galite pasirinkti mažą
ir negilią 45 mm įrangos
dėžutę. Kai siena storesnė
arba daugiau elektroninių
prietaisų kabelių, pasirinkite
didesnę 60 mm dėžutę.

Integruota
sujungimo sąsaja
Pavienės dėžutės gali
būti lengvai sujungiamos
vertikaliai arba horizontaliai
net ir tuo atveju, jei jų gyliai
yra skirtingi. Užspaudimo
užraktai tvirtai sukabina dėžutes, bet jų aukštis nepadidėja, tokiu būdu instaliacija
išliks viename lygyje.

Tvirtas
užspaudžiamas
dangtelis
su angomis
IP30 – ką tai reiškia?
IP yra International Protection reitingavimo pagal IEC 60529 tarptautinį
standartą trumpinys. Pirmas skaičius klasifikuoja apsaugos lygį nuo kietų
daiktų (tokių kaip rankos, pirštai ir dulkės) patekimo, o antras skaičius
aprašo apsaugą nuo skysčių. Taigi IP30 reiškia, kad Multifix Modulo
dėžutė yra apsaugota nuo daiktų, didesnių kaip 2,5 mm, tokių kaip
įrankiai, laidai ir pan., patekimo, bet neapsaugo nuo vandens patekimo.
Tai yra gerai, kai dėžutė įtinkuojama į reikiamą padėtį.

Mūsų skirstymo dėžutės
turi užspaudžiamą dangtelį
su angomis atsuktuvui, kad
nebūtų sugadintas nuimamas dangtelis.
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Multifix Modulo

Dėžutės

Grupė

Instaliacijos dėžutė
Ø 65 x 45 mm

Instaliacijos dėžutė
Ø 65 x 60 mm

Skirstymo dėžutė
Ø 70 x 40 mm

Skirstymo dėžutė
Ø 100 x 50 mm

Skirstymo dėžutė
100 x 100 x 50 mm

Instaliacijos ir skirstymo dėžutės, DIY
Tipas

Spalva

Dėžutės matmenys
A/B/C (mm)

Kiekis
pakuotėje

Nuorodos nr.

Vienguba instaliacijos dėžutė
Vienguba apvali instaliacijos dėžutė su aštuoniomis angų aklėmis, naudotina mūrinėse sienose. Angų aklių dydžiai: du Ø 10 mm,
trys Ø 16 mm ir trys Ø 20 mm. Integruota sujungimų sąsaja, skirta dviem ar daugiau dėžučių sujungti į eilę, užtikrina teisingą
vienodo lygio padėtį, taip pat, kai dėžutės yra skirtingo aukščio. Skirta DIY. Medžiaga: PP (polipropilenas).
65x45
Žalia
81/46/71
200
IMT351001

65x60

Žalia

81/61/71

105

IMT351011

Apvali skirstymo dėžutė
Apvali skirstymo dėžutė su aštuoniomis angų aklėmis, įskaitant baltą užspaudžiamą dangtelį, naudotina mūrinėse sienose.
Angų aklių dydžiai: du Ø 10 mm, trys Ø 16 mm ir trys Ø 20 mm. Saugumo klasė IP30. Skirta DIY. Medžiaga: PP (polipropilenas).
70x40
Žalia
Ø80/43
150
IMT351201

Apvali skirstymo dėžutė su dvylika angų aklių, įskaitant baltą užspaudžiamą dangtelį, naudotina mūrinėse sienose.
Angų aklių dydžiai: du Ø 16 mm, keturi Ø 20 mm ir šeši Ø 25 mm. Saugumo klasė IP30. Medžiaga: PP (polipropilenas).
100x50
Žalia
Ø107/51
72
IMT351211

Keturkampė skirstymo dėžutė
Keturkampė skirstymo dėžutė su 28 angų aklėmis, įskaitant baltą varžtu tvirtinamą dangtelį ir keturis varžtus, naudotina
mūrinėse sienose. Angų aklių dydžiai: aštuoni Ø 16 mm, dešimt Ø 20 mm, du Ø 25 mm ir aštuoni Ø 30 mm. Saugumo klasė IP30.
Skirta DIY. Medžiaga: PP (polipropilenas).
100x100x50
Žalia
112/51/112
68
IMT351221

Suvyto laido jungtys
Tipas
Torix T6
Torix T16

Spalva
Raudona
Žalia

Kiekis pakuotėje
100
50

Nuorodos nr.
3000 210
3000 150

Užspaudžiamas gnybtas
Matmenys
Kiekis
Nuorodos nr.
A/B/C (mm)
pakuotėje
Užspaudžiamas gnybtas su trimis arba penkiais įvadais, patvirtintas naudoti 90 oC temperatūroje Europoje ir 105 oC JAV.
Produktas yra UL patvirtintas. Medžiaga: PC, PA, varis, nerūdijantis plienas.
Su trimis įvadais
žalias
8.9/15.7/17.2
100
IMT36344
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Tipas

Spalva

Su penkiais įvadais

žalias

8.9/15.7/26

100

IMT36345

Dėžutės

Multifix Modulo

Techninis aprašymas ir matmenys

Techniniai ir medžiagų duomenys
Medžiaga, dėžutė
Tankis
Spalvos specifikacija
Saugumo klasė
Atsparumas ugniai
Temperatūros diapazonas
Standartai

PP (polipropilenas)
0.97 g/cm3
žalia RAL 6001 (dėžutė)					
Balta RAL 9010 (dangtelis)
IP30
650°C
Darbinė temperatūra nuo –25 °C iki +60 °C
IEC 60670-1 Dėžutės ir pridėtiniai elektriniai priedai
GOST R50827-95 Instaliavimo dėžutės

Matmenys, mm
IMT351001
IMT351011

A

B H h

C S W

X

Y

Z

IMT351001 Ø71 81 46 45 46 60 10/16 10/20 2x16 2x20
IMT351011 Ø71 81 60 59 46 60 10/16 10/20 2x16 2x20

IMT351201
IMT351211

A
IMT351201 Ø77

H

h

41

40 Ø80

D

W

X

Y

Z

10/16 10/20 2x20 2x16

IMT351211 Ø102 49.5 48 Ø107 16/25 16/25 4x25 4x20

IMT351221

A
IMT351221 108

H

h

49.5 48

D

W

X

112

2x20/25

8x16/20/30
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Multifix Modulo

Dėžutės

montavimo instrukcijos

Instaliacijos dėžutė

71 mm

Spausti!

Spausti!

Stumti!

Atskiros dėžutės gali būti lengvai
sujungiamos horizontaliai arba
vertikaliai, net ir jei jos yra
skirtingų gylių.
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Multifix Modulo

Dėžutės

montavimo instrukcijos

Skirstymo dėžutė

Stumti!

Dangtelių paviršius yra tvirtas,
todėl ant jų yra lengva rašyti ir
juos lengva dažyti.

Laido izoliacijos
nulupimo ilgis

Atjungimas

Sujungimas

Suvyto laido jungtys

Įkiškite laidą į jungtį tiek,
kiek įmanoma.

Laidų izoliacija yra nulupama apie 15 mm ir laidai sulygiuojami.
Nebūtina susukti.

Bandymas
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Kiekviena greita
ir saugi instaliacija

...prasideda čia

Multifix Plus 2 – išsamiai
išbandyta instaliacijos dėžutė
Inovacijos suteikia greitį

Iš pirmo žvilgsnio Multifix Plus 2 gali atrodyti tiesiog kaip geltono plastiko gabalas. Neleiskite, kad pirmas įspūdis jus suklaidintų! Multifix Plus 2 dėžutė kiekvienoje detalėje turi pažangių pranašumų. Schneider Electric turi ilgą instaliacijos
gaminių gamybos patirtį, mes žinome, kaip tai atliekama ir kaip mūsų produktai
gali palengvinti elektriko darbą. Išmanios angų aklės, antisukimosi sistema ir trijų
žingsnių didelio greičio varžtai yra tik keli Multifix Plus 2 pranašumai.
Puikus sukibimas

Pagaminta
naudoti ilgam

Dėžutės turi universalius
fiksavimo krumplius, atliekančius kelias funkcijas.
Plečiama konstrukcija ir
sutvirtinti krumpliai sukuria
tvirtą sukibimą tuščiavidurėse sienose. Varžtas yra
atsparus sukimo momentui,
o krumpliai yra pagaminti
iš plieno.

Dėžutė pagaminta iš
polipropileno Ji tvirta ir patikima, neįskils. Bandymai
parodė, kad ji išlaikys savo
formą ir funkcijas iki 60 °C
ir mažiau – iki –25 °C.

Paslepia
netobulumus
Plonas žiedas aplink
dėžutę paslepia atsitiktines įdubas,
atsiradusias pramušus skylę. Žiedas
taip pat sumažina
tarpą tarp instaliacijos
prietaiso ir sienos.

Greiti ir išmanūs
varžtai
Varžtai yra „greito įsukimo“,
t. y. trijų žingsnių. Todėl surinksite tris kartus greičiau.
Tinkami elektros maitinimo
įrankiams.

c/c 60 mm
instaliacijos prietaisas

Antisukimosi
sistema

60 mm fiksavimo centrai tinka
daugeliui instaliacijos prietaisų ir
palaiko ir horizontalaus, ir vertikalaus montavimo rėmelius.

Viengubos dėžutės turi
keturis sparnus – užtikrina
puikų sukibimą visokių tipų
sienose. Jie užkerta kelią
nepageidaujamam dėžutės
sukimuisi.

Greitis
Schneider Electric visada
mąsto, kaip sutaupyti jūsų
laiką. Todėl visi Multifix
Plus 2 komponentai yra
sukurti taip, kad greičiau
atliktumėte savo darbą.
Trijų žingsnių varžtai yra
tik vienas pavyzdys,
kaip tai atsispindi
mūsų produktuose.

Sujungimo sąsaja
Dėžutes vieną su kita
sutvirtinkite sujungimo
elementu.

Lengva instaliuoti
/ išmontuoti
Išmani plečiamo
krumplio konstrukcija
suteikia grįžtamumą. Jei
instaliaciją reikia koreguoti, jūs galite lengvai
išmontuoti dėžutę ir
vėl ją panaudoti, nesugadindami sienų.

IP20 – ką tai reiškia?
IP yra International Protection reitingavimo pagal IEC 60529
tarptautinį standartą trumpinys. Pirmas skaičius klasifikuoja apsaugos
lygį nuo kietų daiktų (tokių kaip rankos, pirštai ir dulkės) patekimo, o
antras skaičius aprašo apsaugą nuo skysčių. Taigi IP20 reiškia, kad
Multifix Plus 2 dėžutė yra apsaugota nuo daiktų, didesnių kaip 12 mm,
patekimo, bet ne nuo vandens patekimo, o tai, naudojant pastato
viduje, yra gerai.

Angų aklės

16
10/16
20

16
10/20
20

Angų aklės yra lengvai
išimamos rankomis –
švariai išlaužiamos. Taigi
užmirškite apie aštrius
kampus ir atplaišas, kurie
taip dažnai sužeidžia.

Tvirtas
užspaudžiamas
dangtelis
su angomis
Mūsų skirstymo dėžutės turi
užspaudžiamus dangtelius
su angomis atsuktuvui, kad
nebūtų sugadintas nuimamas dangtelis.
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Multifix Plus 2

Dėžutės

grupė

Įrangos dėžutė
Ø 65 x 45 mm

Sujungimo elementas
skirtas c/c 71 mm

Skirstymo dėžutė
Ø 80 x 45 mm

Dėžutės, DIY
Tipas

Spalva

Dėžutės matmenys
A/B/C (mm)

Kiekis
pakuotėje

Nuorodos nr.

Įrangos dėžutė, apvali
Vienguba apvali įrangos dėžutė su aštuoniomis angų aklėmis ir metaliniais krumpliais, naudotina tuščiavidurėse sienose.
Tiekiama su antisukimosi sparneliais. Angų aklių dydžiai: du Ø 10 mm, trys Ø 16 mm ir trys Ø 20 mm. Saugumo klasė IP20.
Skirta DIY. Medžiaga: PP (polipropilenas).
65x45 mm

Geltona

71/46/71

200

IMT351501

Skirstymo dėžutė, apvali
Apvali skirstymo dėžutė su dvylika angų aklėms ir metaliniais krumpliais, naudotina tuščiavidurėse sienose. Angų aklių dydžiai:
du Ø 10 mm, du Ø 12 mm, keturi Ø 16 mm ir keturi Ø 20 mm. Baltas užspaudžiamas dangtelis su angomis, kad būtų lengviau
išimti. Saugumo klasė – IP20. Skirta DIY. Medžiaga: PP (polipropilenas).
80x45 mm

Geltona

Ø95/48

100

IMT351601

Priedai
Sujungimo elementas
Sujungimo elementas dviem vienguboms įrangos dėžutėms, c/c 71 mm. Medžiaga: PP (polipropilenas).
Sujungimo elementas

baltas

21/21/17.5

900

IMT35180

Tipas

Spalva

Kiekis pakuotėje

Nuorodos nr.

Torix T6

raudonas

100

3000 210

Torix T16

žalias

50

3000 150

Spalva

Matmenys
A/B/C (mm)

Suvyto laido sujungimai

Užspaudžiamas gnybtas
Tipas

Kiekis
pakuotėje

Nuorodos nr.

Užspaudžiamas gnybtas su trimis arba penkiais įvadais, patvirtintas naudoti esant 90 oC temperatūrai Europoje ir 105 oC
temperatūrai JAV. Produktas yra UL patvirtintas. Medžiaga: PC, PA, varis, nerūdijantis plienas.
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Su trimis įvadais

žalias

8.9/15.7/17.2

100

IMT36344

Su penkiais įvadais

žalias

8.9/15.7/26

100

IMT36345

Dėžutės

Multifix Plus 2

techninis aprašymas ir matmenys

Techniniai ir medžiagų duomenys
Medžiaga, dėžutė
Tankis
Spalvos specifikacija

PP (polipropilenas)
0.98 g/cm3
geltona RAL 1018 (dėžutė)				
Balta RAL 9010 (dangtelis)
IP20
850°C
Darbinė temperatūra nuo –25 °C iki +60 °C
IEC 60670-1 Dėžutės ir pridėtiniai elektriniai priedai
GOST P50827-95 instaliacinės dėžutės

Saugumo klasė
Atsparumas ugniai
Temperatūros diapazonas
Standartai

Matmenys, mm
IMT351501

A

S

H

h

M

W

X

Y

Z

IMT351501 71 60 46 45 Ø75 10/16 10/20 2x16 2x20

IMT351601

A
IMT351601 Ø89

H

h

D

W

46

45

Ø95

4x16/20 2x12

X

Y
2x10
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Multifix Plus 2

Dėžutės

montavimo instrukcijos

Įrangos dėžutė

71 mm

71 mm

Naudodamiesi lanksčia liniuote arba dėžute, pažymėkite c/c 71 mm
atstumą. Dėžutė turi V-formos angų akles c/c 71 mm atstumui pažymėti.

Geriausiam rezultatui pasiekti
gręžkite grąžtu su apvalia freza.

Peiliu apipjaukite šonus tarp
kiaurymių.

Stumti!
Galutinis rezultatas apipjovus
šonus.

Jei tarp dėžučių planuojate kabelių perėjimą, prieš naudodami sujungimo
elementą dėžučių sujungimui į eilę, išimkite angos aklę.

Įterpkite sujungimo elementą, kad
tarp dėžučių būtų c/c 71 mm
atstumas.

Spausti!
Spausti!

Išstumkite angų akles, skirtas
laidams ir kanalams.

Įkiškite laidus ir sudėkite dėžutes į
joms skirtas vietas.

Atlaisvinkite varžtus angose.

Sumontuokite angas ir rėmelius.

Galutinis rezultatas.

Laido izoliacijos
nulupimo ilgis

Sujungimas

Suvyto laido sujungimai

Įkiškite laidą į jungtį tiek, kiek
įmanoma.

Laidų izoliaciją nulupkite apie 15 mm ir laidus sulygiuokite.
Nebūtina juos susukti.

Atjungimas
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Bandymas

Pritvirtinkite dėžutes.

Kiekviena tvirta
ir saugi paviršiaus
instaliacija

...prasideda čia

Mureva – išbandyta
naudoti ilgiau nei kiti

Pramoninės, fermos ir vonios patalpos
reikalauja papildomų charakteristikų
Kiekvienoje aplinkoje yra rizika, kad elektros instaliaciją gali paveikti vanduo.
Pramonės įmonėse arba ūkiuose dulkės irgi kelia riziką. Tokiose vietose dėžutės
turi būti apsaugotos, kad į jas nepatektų vanduo ir dulkės. Todėl reikalinga IP55
Mureva su patogiu užspaudžiamu dangteliu. Dėžutė yra gerai sureguliuota
ir suapvalinta, todėl ji vienodai tinkama tiek naudoti namuose, tiek moderniose
pramoninėse patalpose.
Lankstūs įpjauti
kontūrai su
aiškiomis žymomis
Dėžutėje yra lankstūs įpjauti
kontūrai su labai aiškiomis
žymomis, todėl galima
lengvai išpjauti skylę, kuri
puikiai atitiks jūsų kabelį
arba lankstų kanalą.

Daug erdvės
viduje
Dangtelis yra išmanus
ir užspaudžiamas, todėl
nėra centrinių varžtų kanalų,
atimančių instaliacijos erdvę
dėžutės viduje. Atsižvelgę
į savo poreikius, nuspręskite,
kaip sujungti.

IP 55 klasifikacija
Mūsų pateikiamos dėžutės
yra įprastai pasirenkamos
vonios ir baseinų kambariams, taip pat kitoms
šiurkščioms ir drėgnoms
aplinkoms.

Saugus varžto
žiedelis
Kiekviena varžto kiaurymė
yra su žiedeliu, kuris veiksmingai neleidžia varžtams
susiliesti su elektra. Bus
dar saugiau, kai naudosite
varžtų žiedelių izoliacijos
gaubtelius.

Adekvatus
tvirtinimas – visada
Jūs galite montuoti Mureva
ten, kur jūs norite. Ant
sienos arba su tarpikliu ten,
kur to reikia dėl kabelių.
Atstumo žymėjimas tarp
montavimo kiaurymių
yra aiškus, angų aklės
gali būti išimtos tiek iš
vidaus, tiek iš išorės.

IP55 – ką tai reiškia?
IP yra International Protection reitingavimo pagal tarptautinį IEC 60529
standartą trumpinys. Pirmas skaičius klasifikuoja apsaugos nuo kietų
objektų (tokių kaip rankos, pirštai ir dulkės) patekimo laipsnį, o antras
skaičius aprašo apsaugą nuo skysčių patekimo. Taigi IP55 reiškia,
kad Mureva dėžutė yra apsaugota nuo vandens čiurkšlių ir dulkių.
Tai puiku visose drėgnose, dulkėtose ir šiurkščiose aplinkose,
tiek patalpų viduje, tiek išorėje.
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Drenažo kiaurymės
Drenažo kiaurymės yra
sukonstruotos taip, kad
gali būti išimtos tiek iš
vidaus, tiek iš išorės, taip
pat gali būti atidarytos ir
prieš montuojant dėžutę,
ir ją sumontavus.

Išmanūs dangteliai
Visi dangteliai yra pritvirtinti
prie korpuso virvele, kuri
neleidžia dangtelio pamesti. Dangtelis turi išmanią
užspaudimo funkciją,
todėl nereikia varžtų.

Dangtelio negalima
nuimti ranka
Dangtelį nuimkite su
atsuktuvu.

Mureva

Dėžutės

grupė

Skirstymo dėžutė
Ø 65 x 40 mm

Skirstymo dėžutės, DIY

Skirstymo dėžutės
Ø 80 x 40 mm

Tipas

Skirstymo dėžutės
70 x 70 x 40 mm

Spalva

Skirstymo dėžutės
85 x 85 x 40 mm

Matmenys
A/B/C (mm)

Skirstymo dėžutės
100 x 100 x 50 mm

Kiekis
pakuotėje

Nuorodos nr.

Skirstymo dėžutė, apvali, DIY
Ant paviršių montuojama skirstymo dėžutė su užspaudžiamu dangteliu, apvali, dviejų vidinių matmenų. Su keturiais mažais
įpjautais kontūrais kabeliams ir kanalams. Įpjauti kontūrai gali būti išpjaunami keturiais žingsniais keturiems skirtingiems kabelių /
kanalų dydžiams; pirmas žingsnis – 4–8 mm kabeliams, antras – 8–12 mm kabeliams, trečias – 12–16 mm kabeliams arba
kanalams ir ketvirtas – 20 mm kanalams. Įskaitant varžtų žiedelių galvutes. Saugumo klasė – IP55, atsparumas ugniai – 750 °C.
Skirta DIY. Medžiaga: PP (polipropilenas).
Skirstymo dėžutė, Ø65x40
pilka
Ø84/48
150
IMT350931

Skirstymo dėžutė, Ø80x40

pilka

Ø100/48

100

IMT350941

Skirstymo dėžutė, keturkampė, DIY
Ant paviršių montuojama dėžutė su užspaudžiamu dangteliu, keturkampė, dviejų vidinių matmenų. Su šešiais mažais įpjautais
kontūrais, skirtais kabeliams ir kanalams. Įpjauti kontūrai būti išpjaunami keturiais žingsniais keturiems skirtingiems kabelių /
kanalų dydžiams; pirmas žingsnis – 4–8 mm kabeliams, antras – 8–12 mm kabeliams, trečias – 12–16 mm kabeliams / kanalams
ir ketvirtas – 20 mm kanalams. Įskaitant varžtų žiedelių galvutes. Saugumo klasė – IP55, atsparumas ugniai – 750 °C. Skirta DIY.
Medžiaga: PP (polipropilenas).
Skirstymo dėžutė, 70x70x40
pilka
95/48/95
150
IMT350901

Skirstymo dėžutė, 85x85x40

pilka

110/48/110

100

IMT350921

Ant paviršių montuojama skirstymo dėžutė su užspaudžiamu dangteliu, keturkampė. Su šešiais dideliais žiedeliais kabeliams ir
kanalams. Įpjauti kontūrai gali būti išpjaunami penkiais žingsniais penkiems skirtingiems kabelių / kanalų dydžiams; pirmas
žingsnis – 4–8 mm kabeliams, antras – 8–12 mm kabeliams, trečias – 12–16 mm kabeliams / kanalams, ketvirtas – 16–20 mm
kabeliams / kanalams ir penktas – 25 mm kanalams. Įskaitant varžtų žiedelių galvutes. Saugumo klasė – IP55, atsparumas ugniai
– 750 °C. Skirta DIY. Medžiaga: PP (polipropilenas).
Skirstymo dėžutė, 100x100x50 pilka
130/58/130
56
IMT350911

Suvyto laido sujungimai
Tipas
Torix T6
Torix T16

Užspaudžiamas gnybtas

Spalva
raudonas
žalias

Tipas

Spalva

Su penkiais įvadais

žalias

Kiekis pakuotėje
100
50

Nuorodos nr.
3000 210
3000 150

Matmenys
Kiekis
Nuorodos nr.
A/B/C (mm)
pakuotėje
Užspaudžiami gnybtai su trimis arba penkiais įvadais, patvirtinta naudoti 90 oC temperatūroje Europoje ir 105 oC temperatūroje
JAV. Produktas yra UL patvirtintas. Medžiaga: PC, PA, varis, nerūdijantis plienas.
Su trimis įvadais
žalias
8.9/15.7/17.2
100
IMT36344

8.9/15.7/26

100

IMT36345
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Dėžutės

Mureva

techninis aprašymas ir matmenys

Technical and Material data
Medžiaga
Spalvos specifikacija
Saugumo klasė
Atsparumas ugniai
Temperatūros diapazonas
Standartai

PP (polipropilenas), izoliacinis
Pilka RAL 7035
IP55 pagal IEC 60529 standartą
750°C
Darbinė temperatūra nuo –25 °C iki +60 °C
atitinka EN 60670 ir GOST P50827-95 standartus

Matmenys, mm

IMT350931
IMT350941

B

d1

d2

D

h1

h2

H

K

IMT350931

83

69

65

75

43

46

48

1x(16-20) 4x(4-20)

G

(x)
30

IMT350941

99

84

80

90

43

46

48

1x(16-20) 4x(4-20)

30

(x)

IMT350901
IMT350921
IMT350911
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W

b1

b2

B

h1

h2

H

K

IMT350901

94

74

70

80

43

46

48

1x(16-20) 6x(4-20)

G

30

IMT350921

109

89

85

95

43

46

48

1x(16-20) 6x(4-20)

45

IMT350911

129

104

100

110

53

56

58

1x(20-25) 6x(4-25)

50x2

Mureva

Dėžutės

montavimo instrukcijos

Išimkite varžtų angos akles.

Nuimkite dangtelį su atsuktuvu tam
skirtose angose.

Naudokite varžtų žiedelių izoliacinius gaubtelius. Jie veiksmingai apsaugo
varžtus nuo sąlyčio su elektra.

Sumontuokite dėžutę.

Dangtelio nepamesite, nes jis pritvirtintas prie dėžutės virvele.

Tinkamos kiaurymės, atitinkančios
jūsų kabelį arba lankstų kanalą;
išpjaukite įpjautuose kontūruose
peiliu.

Įverkite laidus per išpjautus
kontūrus.

Laidus saugiai sugnybkite gnybtų
blokais.

Vėl uždėkite dangtelį.

Ant dėžutės dangtelio paviršiaus
galima rašyti.

Taip pat gali būti naudojami
ir lankstūs kanalai.

Laido izoliacijos
nulupimo ilgis

Sujungimas

Suvyto laido sujungimai

Įkiškite laidą į jungtį tiek, kiek
įmanoma.

Laidų izoliacija nulupama apie 15 mm ir laidai sulygiuojami.
Nebūtina juos susukti.

Atjungimas

Bandymas
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Mureva dėžutės
montuojamos ant paviršių

Dėžutės

Mureva K60 skirstymo dėžutės
Jūs tikriausiai jau anksčiau matėte mūsų mažą, keturkampę skirstymo dėžutę
K60 (60 x 60 mm), nes ji turi estetišką ir patrauklų montavimo ant paviršių
sprendimą instaliacijoms. Jei jums sujungimams reikia daugiau vietos, reiktų
rinktis didesnę dėžutę K90 (90 x 60 mm). K90 dangtelis užspaudžiamas, todėl
galima greitai ir tvarkingai instaliuoti be varžtų. Pasirinkite arba dėžutę su iš
anksto įrengtais gnybtais, arba tuščią dėžutę su TORIX susukta jungtimi.

K60
K60 yra pateikiama tuščia arba su iš anksto įrengtu
5 polių varžtų tipo gnybtu. Keturkampė forma suteikia
kelis instaliavimo variantus.

Patvirtinimas
SEMKO ir FIMKO skirti 440 V pagal IEC standartą
60670-1.

Įtempimo mažinimo įtaisas
Jei jūs skirstymo dėžutę
naudojate su įtempimo
sumažinimu, galite
tvirtinti kabelius, ne
didesnius kaip Ø 14 mm.

K60 dėžutė
Tipas

Spalva

Matmenys
A/B/C (mm)

Kiekis
pakuotėje

Nuorodos nr.

Be gnybtų bloko
Ant paviršių montuojama skirstymo dėžutė su varžtais tvirtinamu dangteliu. IP20. 440V. Medžiaga: PA6/PP.
K60

Balta

60/30/60

5

IMT36092

K60 tiekiama su teksto rusų k.
etikete

Balta

60/30/60

5

IMT36351

Su gnybtų bloku, varžtų tipo
Ant paviršių montuojama skirstymo dėžutė su varžtais tvirtinamu dangteliu ir 5 polių varžtų tipo gnybtų bloku. IP20. Maks. kabelio
vieta 4 x 1,5 mm2 arba 3 x 2,5 mm2. 440V. Medžiaga: PA6/PP.
K60

Balta

60/30/60

5

IMT36093

K60 tiekiama su teksto rusų k.
etikete

Balta

60/30/60

5

IMT36352

Suvyto laido sujungimai
Tipas

Spalva

Kiekis pakuotėje

Nuorodos nr.

Torix T6

raudonas

100

3000 210

Torix T16

žalias

50

3000 150

Užspaudžiamas gnybtas
Matmenys
Kiekis
Nuorodos nr.
A/B/C (mm)
pakuotėje
Užspaudžiami gnybtai su trimis arba penkiais įvadais, patvirtinti naudoti 90 oC temperatūroje Europoje ir 105 oC temperatūroje
JAV. Produktas yra UL patvirtintas. Medžiaga: PC, PA, varis, nerūdijantis plienas.
Su trimis įvadais
žalias
8.9/15.7/17.2
100
IMT36344
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Tipas

Spalva

Su penkiais įvadais

žalias

8.9/15.7/26

100

IMT36345

Mureva dėžutės
montuojamos ant paviršių

Dėžutės

IP55: Mureva U56 su užspaudžiamu dangteliu
U56 su užspaudžiamu dangteliu
Dėžutė tiekiama tuščia su stabiliu užspaudžiamu dangteliu
be varžto. Ši dėžutė atitinka saugos reikalavimus.

Patvirtinimas
SEMKO, NEMKO ir FIMKO skirti 440 V pagal IEC
standartą 60670-1.

IP65: Mureva U56 su varžtu tvirtinamu
dangteliu
U56 su tvirtinamu varžtu
Mureva U56 tiekiama tuščia, su iš anksto surinktu 5 polių
varžto tipo gnybtu, su 2 x 3 polių varžtų tipo gnybtais.

Patvirtinimas
SEMKO, NEMKO ir FIMKO skirti 440 V pagal IEC
standartą 60670-1.

Atsparumo ugniai klasifikacija
UL 94-V0 (nuor. Nr. IMT36126 ir IMT36127).

Visomis kryptimis! Mureva
U65 turi dešimt įvadų, todėl
visada galima sujungti
kabelius trumpiausiais
atstumais.

U56 dėžutė
Tipas

Spalva

Matmenys
A/B/C (mm)

Kiekis
pakuotėje

Nuorodos nr.

Be gnybtų bloko
Ant paviršiaus montuojama skirstymo dėžutė su varžtu tvirtinamu dangteliu. Su įpjautais kontūrais kabeliams iki Ø 14 mm. IP65.
Medžiaga: ABS.
U56

Balta

87/39/87

5

IMT36076

U56 tiekiama su teksto rusų k.
etikete

Balta

87/39/87

5

IMT36349

Su gnybtų bloku, varžtų tipo
Ant paviršiaus montuojama skirstymo dėžutė su varžtu tvirtinamu dangteliu ir varžtų tipo gnybtų bloku. Su įpjautais kontūrais
kabeliams iki Ø 14 mm. IP65. Medžiaga: ABS.
U56
5 polių varžtų gnybtai

Balta

87/39/87

5

IMT36077

U56
5 polių varžtų gnybtai, tiekiama
su teksto rusų k. etikete

Balta

87/39/87

5

IMT36350

Atsparus ugniai, be gnybtų bloko
Ant paviršių montuojama skirstymo dėžutė su varžtu tvirtinamu dangteliu. Atspari ugniai pagal UL 94 V0. Su dešimt įpjautų
kontūrų kabeliams iki Ø 14 mm. IP65. Medžiaga: PC/ABS.
U56

Balta

87/87/39

5

IMT36126

Atsparus ugniai, su gnybtų bloku, varžtų tipo
Ant paviršių montuojama skirstymo dėžutė su varžtu tvirtinamu dangteliu ir 5 polių varžtų tipo gnybtų bloku. Atspari ugniai pagal
UL 94 V0. Su dešimt įpjautų kontūrų kabeliams iki Ø 14 mm. IP65. Medžiaga: PC/ABS.
U56

Balta

87/87/39

5

IMT36127

Užspaudžiamo dangtelio dėžutė be gnybtų bloko
Ant paviršių montuojama skirstymo dėžutė su užspaudžiamu dangteliu. Su dešimt įpjautų kontūrų kabeliams iki Ø 14 mm. IP55.
Medžiaga: ABS.
U56

Balta

87/87/39

5

IMT36128
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UAB „Schneider Electric Lietuva“
Žirmūnų g. 139, Vilnius LT-09120, Lietuva
Klientų aptarnavimo tel.: +370 5 247 7773
Faksas: 		
+370 5 247 7774
E-paštas:
support@lt.schneider-electric.com
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