Schneider Electric instalācijas kārbas
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Vienkārša un
izturīga instalācija
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2

Multifix Modulo — pārbaudīts,
lai izpildītu jūsu prasības
Vienkārša uzstādīšana
Multifix Modulo ir izgatavots no polipropilēna, kas padara to pietiekami stingru,
lai izturētu uzstādīšanas procesu ķieģeļu sienās, kas bieži paredz arī liešanu un
apmešanu. Kārbas nokomplektētas ar cinkotām skrūvēm, integrētu savienojumu
un fiksatoru. Vākiem ir matēta virsma, lai varētu viegli nokrāsot. Līdz ar to beigu
instalācija vienmēr būs saskaņota ar apkārtējo vidi.

Integrēts
stabilizators
Fiksators priekšā sniedz
drošu instalāciju, ja ir
savienotas vairākas
Multifix Modulo kārbas.

Izspiežami caurumi
Iebūvēta 71 mm
attālumā
Piemontējot vairākas
kārbas citu citai blakus,
Multifix Modulo
iebūvētais 71 mm
attālums nodrošina
pareizu pozīciju.

c/c 60 mm
elektroinstalācijas
ierīce
60 mm fiksācijas centri
ir savietojami ar lielāko
daļu elektroinstalācijas ierīču
un atbalsta horizontālos un
vertikālos montāžas rāmjus.
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Savienojumu kārbām ir
10–25 mm izspiežami caurumi. Tos var viegli izņemt
ar roku, nodrošinot precīzu
griezumu. Tiem nebūs asu
malu vai atskarpju, kas var
radīt savainojumus.

Divi dziļumi
Ja siena ir plāna, varat
izvēlēties mazo un lēzeno
45 mm instalācijas kārbu.
Ja ir biezāka siena vai
vēlaties pielāgot vairāk
kabeļu vai elektronisko
ierīču, izvēlieties lielāko
60 mm kārbu.

Integrēts
savienojums
Vienvietīgas kārbas var
savienot horizontāli vai
vertikāli pat tad, ja tām ir
dažādi dziļumi. Fiksators
stingri satur kārbas kopā,
nepalielinot augstumu, lai
instalācija būtu vienā līmenī.

Vienkāršs,
uzspiežams vāks
ar izgriezumiem
IP30 – ko tas nozīmē?
IP saskaņā ar IEC 60529 starptautisko standartu ir saīsinājums starptautiskajai aizsardzības klasei. Pirmais cipars norāda aizsardzības pakāpi
pret cietķermeņu (piemēram, roku, pirkstu un putekļu) piekļuvi, bet otrs
cipars norāda aizsardzības pakāpi pret šķidrumiem. IP30 nozīmē, ka
Multifix Modulo kārba ir aizsargāta pret priekšmetiem, kas lielāki par 2,5
mm (piemēram, darbarīkiem, vadiem utt.), taču nav aizsargāta pret ūdeni.
Ja apmetot kārba ir pareizā pozīcijā, šī kategorija ir teicami piemērota.

Kārbām ir uzspiežams
vāks ar izgriezumiem tā
noņemšanai ar skrūvgriezi,
kas novērš vāka bojājumus.
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Multifix Modulo

Kārbas

Produktu grupas

Instalācijas kārba
Ø 65 x 45 mm

Instalācijas kārba
Ø 65 x 60 mm

Savienojumu kārba
Ø 70 x 40 mm

Savienojumu kārba
Ø 100 x 50 mm

Savienojumu kārba
100 x 100 x 50 mm

Instalācijas un savienojumu kārbas
Veids

Krāsa

Kārbas
izmērs
A/B/C (mm)

Skaits
iepakojumā

Ref. Nr.

Vienvietīga instalācijas kārba
Vienvietīga, apaļa instalācijas kārba ar astoņiem izspiežamiem caurumiem, ko paredzēts izmantot ķieģeļu sienās. Izspiežamo
caurumu izmērs: divi Ø10 mm, trīs Ø16 mm un trīs Ø20 mm. Integrēta savienojuma divu vai vairāku kārbu pievienošana rindā
nodrošina instalāciju vienā līmenī arī tad, ja kārbām ir dažādi augstumi. Materiāls: PP (polipropilēns).
65x45
Zaļa
81/46/71
200
IMT351001

65x60

Zaļa

81/61/71

105

IMT351011

Apaļa savienojumu kārba
Apaļa savienojumu kārba ar astoņiem izspiežamiem caurumiem, ar baltu vāku, ko paredzēts izmantot ķieģeļu sienās.
Izspiežamo caurumu izmērs: divi Ø10 mm, trīs Ø16 mm un trīs Ø20 mm. Aizsardzības pakāpe IP30. Materiāls: PP (polipropilēns).
70x40
Zaļa
Ø80/43
150
IMT351201

Apaļa savienojumu kārba ar divpadsmit izspiežamiem caurumiem, ar baltu vāku, ko paredzēts izmantot ķieģeļu sienās.
Izspiežamo caurumu izmērs: divi Ø16 mm, četri Ø20 mm un seši Ø25 mm. Aizsardzības pakāpe IP30.
Materiāls: PP (polipropilēns).
100x50
Zaļa
Ø107/51
72
IMT351211

Kvadrātveida savienojumu kārba
Kvadrātveida savienojumu kārba ar 28 izspiežamiem caurumiem, ar baltu, ar skrūvēm nostiprināmu vāku un četrām skrūvēm, ko
paredzēts izmantot ķieģeļu sienās. Izspiežamo caurumu izmērs: astoņi Ø16 mm, desmit Ø20 mm, divi Ø25 mm un astoņi Ø30
mm. Aizsardzības pakāpe IP30. Materiāls: PP (polipropilēns).
100x100x50
Zaļa
112/51/112
68
IMT351221

Vadu savijējs
Veids
Torix T6
Torix T16

Krāsa
Sarkana
Zaļa

Veids

Krāsa

Ar pieciem savienojumiem

Zaļa

Skaits iepakojumā
100
50

Ref. Nr.
3000 210
3000 150

Atsperu termināls
Kārbas
Skaits
Ref. Nr.
izmērs
iepakoA/B/C (mm)
jumā
Atsperu termināls ar trīs vai pieciem savienojumiem, apstiprināts 90°C temperatūrai Eiropā un 105°C temperatūrai ASV.
Izstrādājums ir UL apstiprināts. Materiāls: PC, PA, varš, nerūsējošs tērauds.
Ar trim savienojumiem
Zaļa
8.9/15.7/17.2
100
IMT36344
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8.9/15.7/26

100

IMT36345

Kārbas

Multifix Modulo

Tehniskais apraksts un izmēri

Tehniskie un materiālu dati
Materiāls kārbai
Blīvums
Krāsu specifikācija
Aizsardzības pakāpe
Ugunsizturība
Temperatūras diapazons
Standarti

PP (polipropilēns)
0.97 g/cm3
Zaļa RAL 6001 (kārba)					
Balta RAL 9010 (vāks)
IP30
650°C
Darba temperatūra no -25°C līdz +60°C
IEC 60670-1 Kārbas un savienojumu kārbas elektriskajiem 		
piederumiem GOST R50827-95 Instalācijas kārbas

Izmēri, 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

Kārbas

Montāžas instrukcija

Ierīces kārba

71 mm

Klikšķis!

Klikšķis!

Spiediet!

Vienvietīgās kārbas var horizontāli
vai vertikāli savienot pat tad,
ja tām ir dažādi dziļumi.
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Multifix Modulo

Kārbas

Montāžas instrukcija

Savienojumu kārba

Spiediet!

Vākiem ir matēta virsma,
lai varētu viegli aprakstīt
vai nokrāsot.

Vada izolācijas materiāla
notīrīšanas garums

Atvienošana

Savienošana

Savijiet vadu savienojumus

Iebīdiet vadu savienotājā, cik tālu
iespējams.

Vadus notīriet aptuveni 15 mm un novietojiet atdalīti.
Tos nav nepieciešams savīt.

Pārbaude
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Ātra un droša
instalācija

...sākas šeit

Multifix Plus 2 — pilnībā
pārbaudīta instalācijas kārba
Inovācijas nodrošina ātrumu

Multifix Plus 2 kārba ir aprīkota ar vairākiem novatoriskiem uzlabojumiem. Schneider Electric ir plaša instalācijas materiālu ražošanas pieredze. Elektriķa darbu
atvieglo izspiežamie caurumi, pretrotācijas nodrošinājums un ātri iemontējamās
skrūves ar īpaši konstruētām vītnēm.
Ilga un droša
lietošana

Teicams
stiprinājums

Kārba ir izgatavota no
polipropilēna. Tā ir stingra,
droša un neplaisā. Pārbaudes rezultāti apstiprina,
ka tā saglabā savu formu
un pilnu funkcionalitāti
līdz maks. 60°C un min.
-25°C temperatūrā.

Kārbām ir universālas,
daudzfunkcionālas nostiprināšanas spīles. Paplašināmā konstrukcija un noasinātā spīle dobjajās sienās
veido ciešu stiprinājumu.
Skrūve ir noturīga pret
griezes momentu, un spīle
ir izgatavota no tērauda.

Slēpj
defektus

Ātras montāžas
skrūves

Plānā manšete ap
kārbu paslēpj nejaušus iespiedumus,
veidojot atvērumus.
Manšete minimizē arī
spraugu starp elektroinstalācijas ierīci un
sienu.

Tās ir ātri ieskrūvējamas,
jo tām ir īpaši konstruēta
vītne. Uzstādīšana kļūst trīs
reizes ātrāka. Piemērota
elektriskajiem darbarīkiem.

c/c 60 mm
elektroinstalācijas ierīce

Pretrotācijas
sistēma

60 mm fiksēšanas centri ir piemēroti lielākajai daļai elektroinstalācijas ierīču un tie atbalsta
horizontālos un vertikālos
montāžas rāmjus.

Vienvietīgajām kārbām ir
četri spārni, kas sienās
nodrošina teicamu stiprinājumu. Tie novērš nevēlamu
kārbas rotāciju.

Ātrums
Schneider Electric risinājumi vienmēr ietaupa laiku.
Tāpēc visi Multifix Plus 2
komponenti ir izstrādāti,
lai darbs būtu efektīvāks.
Skrrūves īpašā vītne
ir tikai viens piemērs
tam, ka Schneider Electric
produkti un risinājumi
ir efektīvi.

Savienojuma
elements
Lai nostiprinātu kārbas citu
pie citas, izmantojiet
savienošanas elementu.

Viegli instalēt/
noņemt
Ja instalācija ir
jāpielāgo vai jāmaina,
kārbu ir iespējams
viegli noņemt un
uzstādīt atkārtoti,
nebojājot sienu.

Izspiežami caurumi

16
10/16
20

IP20 – ko tas nozīmē?
IP saskaņā ar IEC 60529 starptautisko standartu ir saīsinājums starptautiskajai aizsardzības klasei. Pirmais cipars norāda aizsardzības
pakāpi pret cietķermeņu (piemēram, roku, pirkstu un putekļu) piekļuvi,
bet otrs cipars norāda aizsardzības pakāpi pret šķidrumiem. IP20
nozīmē, ka Multifix Plus 2 kārba ir aizsargāta pret priekšmetiem,
kas lielāki par 12 mm, taču nav aizsargāta pret ūdeni. Tā ir lieliski
piemērota ēku iekštelpās.

16
10/20
20

Izspiežamos caurumus
var viegli izņemt ar roku,
nodrošinot precīzu griezumu. Tiem nebūs asu malu
vai atskarpju, kas bieži rada
savainojumus.

Vienkāršs
uzspiežams vāks
ar izgriezumiem
Savienojumu kārbām
ir uzspiežams vāks ar
skrūvgrieža izgriezumiem.
Vāku var viegli noņemt,
nebojājot to.
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Multifix Plus 2

Kārbas

Produktu grupas

Instalācijas kārba
Ø 65 x 45 mm

Savienošanas elements
c/c 71 mm

Savienojumu kārba
Ø 80 x 45 mm

Kārbas
Veids

Krāsa

Kārbas izmērs
A/B/C (mm)

Skaits
Ref. Nr.
iepakojumā

Instalācijas kārba, apaļa
Vienvietīga, apaļa instalācijas kārba ar astoņiem izspiežamiem caurumiem un metāla spīlēm, ko paredzēts izmantot dobjās
sienās. Tā ir aprīkota ar pretrotācijas spārniem.Ispiežamo caurumu izmērs: divi Ø10 mm, trīs Ø16 mm un trīs Ø20 mm.
Aizsardzības pakāpe IP20. Materiāls: PP (polipropilēns).
65x45 mm

Dzeltena

71/46/71

200

IMT351501

Savienojumu kārba, apaļa
Apaļa savienojumu kārba ar divpadsmit izspiežamiem caurumiem un metāla spīlēm, ko paredzēts izmantot dobjās sienās.
Izspiežamo caurumu izmērs: divi Ø10 mm, divi Ø12 mm, četri Ø16 mm un četri Ø20 mm. Balts sprūda vāks ar izgriezumiem
vieglai noņemšanai. Aizsardzības pakāpe IP20. Materiāls: PP (polipropilēns).
80x45 mm

Dzeltena

Ø95/48

100

IMT351601

900

IMT35180

Piederumi
Savienošanas elements
Savienošanas elements divu vienvietīgu instalācijas kārbu savienošanai (c/c 71 mm).
Materiāls: PP (polipropilēns).
Savienošanas elements

Balts

21/21/17.5

Veids

Krāsa

Skaits iepakojumā

Ref. Nr.

Torix T6

Sarkana

100

3000 210

Torix T16

Zaļa

50

3000 150

Veids

Krāsa

Kārbas izmērs
A/B/C (mm)

Vadu savijējs

Atsperu termināls
Skaits
Ref. Nr.
iepakojumā

Atsperu termināls ar trim vai pieciem savienojumiem, apstiprināts 90°C temperatūrai Eiropā un 105°C temperatūrai ASV.
Izstrādājums ir UL apstiprināts. Materiāls: PC, PA, varš, nerūsējošs tērauds.
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Ar trim savienojumiem

Zaļa

8.9/15.7/17.2

100

IMT36344

Ar pieciem savienojumiem

Zaļa

8.9/15.7/26

100

IMT36345

Kārbas

Multifix Plus 2

Tehniskais apraksts un izmēri

Tehniskie un materiālu dati
Materiāls kārbai
Blīvums
Krāsu specifikācija

PP (polipropilēns)
0.98 g/cm3
Dzeltena RAL 1018 (kārba)				
Balta RAL 9010 (vāks)
IP20
850°C
Darba temperatūra no -25°C līdz +60°C
IEC 60670-1 Kārbas un nožogojumi elektriskajiem
piederumiem GOST P50827-95 Instalācijas kārbas

Aizsardzības pakāpe
Ugunsizturība
Temperatūras diapazons
Standarti

Izmēri, 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

Kārbas

Montāžas instrukcija

Instalācijas kārba

71 mm

71 mm

Atzīmējiet c/c 71 mm attālumu, izmantojot salokāmo lineālu vai kārbu.
Kārbai ir V veida izgriezumi, kas paredzēti c/c 71 mm marķējumam.

Lai iegūtu labāku rezultātu, izurbiet
caurumu ar cilindrisko zāģi.

Nogrieziet plāksnes materiālu starp
atvērumiem ar nazi.

Spiediet!
Beigu rezultāts pēc plāksnes
materiāla nogriešanas.

Ja starp kārbām ir paredzēts uzstādīt kabeļu pāreju, pirms savienošanas
elementa izmantošanas izņemiet izspiežamos caurumus, lai rindā savienotu vairākas kārbas.

Lai starp kārbām būtu c/c 71 mm
attālums, iebīdiet savienošanas
elementu.

Klikšķis!
Klikšķis!

Izbīdiet izspiežamos caurumus,
kas paredzēti vadiem un kanāliem.

Izveriet vadus caur atvērumiem
un novietojiet kārbas attiecīgajās
vietās.

Atskrūvējiet skrūves brīvāk, lai
piemontētu kontaktligzdas.

Piemontējiet kontaktligzdas
un rāmjus.

Beigu rezultāts.

Vada izolācijas materiāla
notīrīšanas garums

Savienošana

Savijiet vadu savienojumus

Iebīdiet vadu savienotājā, cik tālu
iespējams.

Vadus notīra aptuveni 15 mm un novieto atdalīti.
Tos nav nepieciešams savīt.

Atvienošana
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Pārbaude

Nostipriniet kārbas.

Stabili un droši
virsapmetumu
savienojumi

...sākas šeit

Mureva – izstrādāta,
lai izturētu vairāk nekā citas

Rūpniecības nozarēs, lauksaimniecībā
un vannas istabās ir nepieciešama
uzlabota izturība
Skarbā vidē būtisku risku rada elektrisko instalāciju saskare ar ūdeni. Rūpniecībā
un lauksaimniecībā papildu risku rada arī putekļi. Tāpēc šādās vidēs kārbām ir jābūt aizsardzībai pret ūdens un putekļu iedarbību. Šādos gadījumos ir nepieciešama IP55 Mureva ar ērtu uzspiežamu vāku. Izcili pielāgotā un nedaudz noapaļotā
kārbas konstrukcija ir piemērota pielietojumam mājās un arī rūpnieciskās telpās.
Pielāgojamas
blīvgumijas
ar skaidriem
marķējumiem

Iekšpusē
ir daudz vietas

Kārbai ir pielāgojamas
blīvgumijas ar skaidriem
marķējumiem, kuri atvieglo
atvēruma izgriešanu, kas ir
teicami piemērots kabelim
vai lokanajam kanālam.

Tā kā kārba ir aprīkota ar
drošas fiksācijas vāku, tai
nav centra skrūvju kanālu,
kas kārbas iekšpusē aizņem
instalācijas vietu. Iespējams
pievienot tieši tā, kā nepieciešams.

IP 55 klasifikācija
Mūsu slēgtās kārbas ir
teicama izvēle lietošanai
vannas istabās, baseinu telpās un citās skarbās, mitrās
vidēs ar augstām prasībām.

Drošs
skrūves vāciņš
Katrs skrūves atvērums
ir aprīkots ar vāciņu, kas
novērš skrūvju saskari ar
elektrību. Tas rada papildus
drošību.

Drenāžas atvērumi
Drenāžas atvērumi ir
izstrādāti izspiešanai no
iekšpuses un ārpuses un
tos var atvērt pirms un pēc
kārbas montāžas.

Piemērota nostiprināšana jebkurā vietā
Mureva var piemontēt
jebkurā vietā – uz sienas vai
ar starpliku, ja nepieciešams
pielāgot kabeļiem. Attāluma
marķējums starp montāžas atvērumiem ir skaidri
saskatāms un izspiežamos
caurumus var izspiest no
iekšpuses un ārpuses.

IP55 – ko tas nozīmē?
IP saskaņā ar IEC 60529 starptautisko standartu ir saīsinājums starptautiskajai aizsardzības klasei. Pirmais cipars norāda aizsardzības
pakāpi pret cietķermeņu (piemēram, roku, pirkstu un putekļu)piekļuvi,
bet otrs cipars norāda aizsardzības pakāpi pret šķidrumiem. IP55
nozīmē, ka Mureva kārba ir aizsargāta pret ūdens strūklas un putekļu
iekļūšanu. Tā ir lieliski piemērota visa veida mitrām, putekļainām un
skarbām vidēm iekštelpās un ārpus telpām.
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Drošas
fiksācijas vāki
Visus vākus pievieno korpusam ar saiti, kas novērš vāka
pazušanu. Vākam ir papildus
drošības funkcija, tāpēc nav
nepieciešamas skrūves.

Vāku nevar noņemt
ar roku
Lai vāku noņemtu,
nepieciešams skrūvgriezis.

Mureva

Kārbas

Produktu grupas

Savienojumu kārba
Ø 65 x 40 mm

Savienojumu kārba

Savienojumu kārba
Ø 80 x 40 mm

Veids

Savienojumu kārba
70 x 70 x 40 mm

Krāsa

Savienojumu kārba
85 x 85 x 40 mm

Izmēri
A/B/C (mm)

Savienojumu kārba
100 x 100 x 50 mm

Skaits
iepakojumā

Ref. Nr.

Savienojumu kārba, apaļa
Uz virsmas montējama savienojumu kārba ar uzspiežamu apaļu vāku ar diviem iekšējiem izmēriem. Ar četrām mazām
blīvgumijām, kas paredzētas kabeļiem un kanāliem. Lai blīvgumijas pielāgotu kabelim/kanālam, tās var izgriezt četros dažādos
izmēros. Pirmā pakāpe ir 4–8 mm kabeļiem, otrā – 8–12 mm kabeļiem, trešā – 12–16 mm kabeļiem vai kanāliem un ceturtā – 20
mm kanāliem. Skrūvi pasargā drošības vāciņš. Aizsardzības pakāpe IP55, ugunsizturība 750°C. Materiāls: PP (polipropilēns).
Savienojumu kārba, Ø65x40
Pelēka
Ø84/48
150
IMT350931

Savienojumu kārba, Ø80x40

Pelēka

Ø100/48

100

IMT350941

Savienojumu kārba, kvadrātveida
Uz virsmas montējama savienojumu kārba ar uzspiežamu kvadrātveida vāku ar diviem iekšējiem izmēriem. Ar sešām mazām
blīvgumijām, kas paredzētas kabeļiem un kanāliem. Lai blīvgumijas pielāgotu kabelim/kanālam, tās var izgriezt četros dažādos
izmēros. Pirmā pakāpe ir 4–8 mm kabeļiem, otrā – 8–12 mm kabeļiem, trešā – 12–16 mm kabeļiem vai kanāliem un ceturtā – 20
mm kanāliem. Skrūvi pasargā drošības vāciņš. Aizsardzības pakāpe IP55, ugunsizturība 750°C. Materiāls: PP (polipropilēns).
Savienojumu kārba, 70x70x40 Pelēka
95/48/95
150
IMT350901

Savienojumu kārba, 85x85x40

Pelēka

110/48/110

100

IMT350921

Uz virsmas montējama savienojumu kārba ar uzspiežamu kvadrātveida vāku. Ar sešām lielām blīvgumijām, kas paredzētas
kabeļiem un kanāliem. Lai blīvgumijas pielāgotu kabelim/kanālam, tās var izgriezt piecos dažādos izmēros. Pirmā pakāpe ir 4–8 mm
kabeļiem, otrā – 8–12 mm kabeļiem, trešā – 12–16 mm kabeļiem vai kanāliem, ceturtā – 16–20 mm kabeļiem vai kanāliem un piektā
– 25 mm kanāliem. Skrūvi pasargā drošības vāciņš. Aizsardzības pakāpe IP55, ugunsizturība 750°C. Materiāls: PP (polipropilēns).
Savienojumu kārba,
Pelēka
130/58/130
56
IMT350911
100x100x50

Vadu savijējs
Veids
Torix T6
Torix T16

Krāsa
Sarkana
Zaļa

Veids

Krāsa

Ar pieciem savienojumiem

Zaļa

Skaits iepakojumā
100
50

Ref. Nr.
3000 210
3000 150

Atsperu termināls
Izmēri
Skaits
Ref. Nr.
A/B/C (mm)
iepakojumā
Atsperu termināls ar trim vai pieciem savienojumiem, apstiprināts 90°C temperatūrai Eiropā un 105°C temperatūrai ASV.
Izstrādājums ir UL apstiprināts. Materiāls: PC, PA, varš, nerūsējošs tērauds.
Ar trim savienojumiem
Zaļa
8.9/15.7/17.2
100
IMT36344

8.9/15.7/26

100

IMT36345
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Kārbas

Mureva

Tehniskais apraksts un izmēri

Tehniskie un materiālu dati
Materiāls
Krāsas specifikācija
Aizsardzības pakāpe
Ugunsizturība
Temperatūras diapazons
Standarti

PP (polipropilēns), izolējošs
Pelēka RAL 7035
IP55 saskaņā ar IEC 60529 standartu
750°C
Darba temperatūra no -25°C līdz +60°C
Saskaņā ar EN 60670 un GOST P50827-95

Izmēri, 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

16

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

Kārbas

Montāžas instrukcija

Izņemiet skrūvju atvērumu
izspiežamos caurumus.

Noņemiet vāku, izmantojot skrūvgriezi un tam paredzētās rievas.

Izmantojiet skrūves drošības vāciņus. Tie novērš skrūvju saskari ar
elektrību.

Izmantojiet spaiļu blokus,
lai izveidotu drošu izvadu.

Uzlieciet atpakaļ vāku.

Kārbas vāka virsma ir piemērota,
lai uz tās rakstītu.

Lokanus kanālus arī var izmantot.

Vada izolācijas materiāla
notīrīšanas garums

Atvienošana

Piemontējiet kārbu.

Vāks nepazudīs, jo tas ir
piestiprināts kārbai ar saiti.

Izmantojiet nazi, lai izgrieztu
kabelim vai lokanam kanālam
piemērotu blīvgumijas atvērumu.

Izveriet vadus caur blīvgumijām.

Savienošana

Savijiet vadu savienojumus.

Ievietojiet vadu savienotājā,
cik tālu iespējams.

Vadus notīra aptuveni 15 mm un novieto atdalīti.
Tos nav nepieciešams savīt.

Pārbaude
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Mureva uz virsmas
montējamās kārbas

Kārbas

Mureva savienojumu kārbas K60
Kvadrātveida savienojumu kārba K60 (60 x 60 mm) paredz vizuāli pievilcīgu,
uz virsmām piemontējamu instalāciju risinājumu. Ja savienojumam ir
nepieciešams vairāk vietas, tam piemērota lielāku savienojumu kārba K90
(90 x 60 mm), kuras vāks ir viegli piemontējams un tas nodrošina ātru un
vienkāršu instalāciju bez skrūvēm. Izvēlieties kārbu ar iepriekš piemontētām
spailēm vai tukšu kārbu lietošanai ar TORIX pagriešanas savienotāju.

K60
K60 ir pieejams tukšs vai iepriekš aprīkots ar piecu
polu pieskrūvējamu spaiļu bloku. Kvadrātveida kārba
ir pieejama ar vairākiem instalācijas variantiem.

Apstiprinājums

Spriegojuma mazināšanas
ierīce Ja savienojumu kārbu
izmantojat kopā ar
spriegojuma mazināšanas
ierīci, varat nostiprināt maks.
Ø 14 mm kabeļus.

SEMKO un FIMKO 440 V spriegumam saskaņā
ar IEC 60670-1 standartu.

Kārba K60
Veids

Krāsa

Izmēri
A/B/C (mm)

Skaits
iepakojumā

Ref. Nr.

Bez spaiļu bloka
Uz virsmas montējama savienojumu kārba ar pieskrūvējamu vāku. IP20. 440 V
Materiāls: PA6/PP.
K60

Balta

60/30/60

5

IMT36092

K60 Piegādāta ar uzlīmi
krievu valodā

Balta

60/30/60

5

IMT36351

Ar spaiļu bloku, pieskrūvējama
Uz virsmas montējama savienojumu kārba ar pieskrūvējamu vāku un piecu polu pieskrūvējamu spaiļu bloku. IP20. Maks. kabeļu
lauks 4 x 1,5 mm2 vai 3 x 2,5 mm2. 440 V
Materiāls: PA6/PP
K60

Balta

60/30/60

5

IMT36093

K60 Piegādāta ar uzlīmi
krievu valodā

Balta

60/30/60

5

IMT36352

Vadu savijējs
Veids

Krāsa

Skaits iepakojumā

Ref. Nr.

Torix T6

Sarkana

100

3000 210

Torix T16

Zaļa

50

3000 150

Veids

Krāsa

Ar pieciem savienojumiem

Zaļa

Atsperu termināls
Izmēri
Skaits
Ref. Nr.
A/B/C (mm)
iepakojumā
Atsperu termināls ar trim vai pieciem savienojumiem, apstiprināts 90°C temperatūrai Eiropā un 105°C temperatūrai ASV.
Izstrādājums ir UL apstiprināts. Materiāls: PC, PA, varš, nerūsējošs tērauds.
Ar trim savienojumiem
Zaļa
8.9/15.7/17.2
100
IMT36344
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8.9/15.7/26

100

IMT36345

Mureva uz virsmas
montējamas kārbas

Kārbas

IP55: Mureva U56 ar uzspiežamu vāku
U56 ar uzspiežamu vāku
Kārba ir tukša, ar stabilu uzspiežamo vāku,
bez skrūvēm. Šī kārba atbilst drošības prasībām.

Apstiprinājums
SEMKO, NEMKO un FIMKO 440 V spriegumam
saskaņā ar IEC 60670-1 standartu.

IP55: Mureva U56 ar pieskrūvējamu vāku
U56 ar pieskrūvējamu vāku
Mureva U56 ir tukša, ar iepriekš piemontētu
piecu polu pieskrūvējamu spaiļu bloku,
ar 2 x 3 polu pieskrūvējamiem spaiļu blokiem.

Apstiprinājums
SEMKO, NEMKO un FIMKO 440 V spriegumam
saskaņā ar IEC 60670-1 standartu.

Jebkurā virzienā!
Mureva U65 ir desmit ieeju,
nodrošinot iespēju kabeļus
vienmēr pieslēgt tuvākajā
pusē.

Ugunsdrošības klase
UL 94-V0 (Ref. Nr. IMT36126 un IMT36127).

Kārba U56
Veids

Krāsa

Izmēri
A/B/C (mm)

Skaits
iepakojumā

Ref. Nr.

Bez spaiļu bloka
Uz virsmas montējama savienojumu kārba ar pieskrūvējamu vāku. Ar desmit blīvgumijām kabeļiem līdz Ø14 mm. IP65
Materiāls: ABS
U56

Balta

87/39/87

5

IMT36076

U56 Piegādāta ar uzlīmi
krievu valodā

Balta

87/39/87

5

IMT36349

Ar spaiļu bloku, pieskrūvējama
Uz virsmas montējama savienojumu kārba ar pieskrūvējamu vāku un pieskrūvējamiem spaiļu blokiem. Ar desmit blīvgumijām
kabeļiem līdz Ø14 mm. IP65
Materiāls: ABS
U56
Piecu polu skrūvējams spaiļu bloks

Balta

87/39/87

5

IMT36077

U56
Piecu polu skrūvējams spaiļu bloks,
piegādāta ar uzlīmi krievu valodā

Balta

87/39/87

5

IMT36350

Ugunsdroša, bez spaiļu bloka
Uz virsmas montējama savienojumu kārba ar pieskrūvējamu vāku. Ugunsdroša saskaņā ar UL 94 V0. Ar desmit blīvgumijām
kabeļiem līdz Ø14 mm. IP65
Materiāls: PC/ABS.
U56

Balta

87/87/39

5

IMT36126

Ugunsdroša, ar spaiļu bloku, pieskrūvējama
Uz virsmas montējama savienojumu kārba ar pieskrūvējamu vāku un piecu polu pieskrūvējamu spaiļu bloku. Ugunsdroša
saskaņā ar UL 94 V0. Ar desmit blīvgumijām kabeļiem līdz Ø14 mm. IP65
Materiāls: PC/ABS.
U56

Balta

87/87/39

5

IMT36127

Kārba ar uzspiežamu vāku, bez spaiļu bloka
Uz virsmas montējama savienojumu kārba ar uzspiežamu vāku. Ar desmit blīvgumijām kabeļiem līdz Ø14 mm. IP55
Materiāls: ABS.
U56

Balta

87/87/39

5

IMT36128
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