
Міні щитки зовнішньої установки

Найменші розподільчі пристрої

В розподільчі міні щитки Hager може поміститись один або
кілька модульних пристроїв, в залежності від виконання.
Кришка, що надійно захищає від дотику, забезпечує
необхідну безпеку експлуатації модульних пристроїв.
Розподільчі міні щитки підходять, перш за все, для
додаткового захисту окремих провідників або ланцюгів, а
також для децентралізованої установки модульних
таймерів і регуляторів світла.

Переваги для Вас:

Захист від крадіжок електроенергії - щиток можна
опломбувати.
Висока безпека  в кришку можна вмонтувати замок.
Акуратно і легко виконувати написи - смужки для написів і
відповідні покриття входять в стандартне постачання.
Простий і швидкий монтаж - за допомогою швидкороз'ємного
кріплення корпуса.
Акуратна прокладка провідників - вбудовані фіксатори для
кріплення провідників.
Надійні і прості клеми для провідників PE / N - клемні
колодки PE і N входять в стандартне постачання.

Технічні характеристики:

- Розрахункова робоча напруга: Змінна, 400В / 50Гц
- Розрахунковий струм: для приладів до 63А
- Монтаж: зовнішній
- Кількість модулів по 17,5 мм: від 2 до 10
- Ступінь захисту: IP30
- Клас захисту: II (захисна ізоляція)
- Матеріал: високоякісна пластмаса (полістирол)
- Колір: білий (RAL9010), дверцята - білі (RAL 9010) або

прозорі (димчато сірі)
- Стандартні вводи проводів: Зверху, знизу і збоку по

попередньо формованому контуру
- Області застосування: децентралізоване або додаткове

встановлення модульних пристроїв, наприклад, таймерів,
регуляторів для плавного управління опаленням і
освітленням.

GD102N

Міні щитки зовнішньої установки

Опис Артикул

Щит розподільчий на 2 модулі, з/у, 30V GD102N
Щит розподільчий на 4 модулі, з/у, 30V GD104N
Щит розподільчий на 6 модулів, з/у, 30V GD106N
Щит розподільчий на 8 модулів, з/у, 30V GD108N
Щит розподільчий на 10 модулів, з/у, 30V GD110N

GP102P

Дверцята білі для міні щитків

Опис Артикул

Дверцята білі для щита GD102N GP102P
Дверцята білі для щита GD104N GP104P
Дверцята білі для щита GD106N GP106P
Дверцята білі для щита GD108N GP108P
Дверцята білі для щита GD110N GP110P
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https://www.hager.ua/?artnr=GD102N
https://www.hager.ua/?artnr=GD104N
https://www.hager.ua/?artnr=GD106N
https://www.hager.ua/?artnr=GD108N
https://www.hager.ua/?artnr=GD110N
https://www.hager.ua/?artnr=GP102P
https://www.hager.ua/?artnr=GP104P
https://www.hager.ua/?artnr=GP106P
https://www.hager.ua/?artnr=GP108P
https://www.hager.ua/?artnr=GP110P
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GP102T

Дверцята прозорі для міні щитків

Опис Артикул

Дверцята прозорі для щита GD102N GP102T
Дверцята прозорі для щита GD104N GP104T
Дверцята прозорі для щита GD106N GP106T
Дверцята прозорі для щита GD108N GP108T
Дверцята прозорі для щита GD110N GP110T

GZ104S

Додаткові утримувачі клем (без клем)

Опис Артикул

Додатковий утримувач клем (без клем) для щита GD104N GZ104S
Додатковий утримувач клем (без клем) для щита GD106N GZ106S
Додатковий утримувач клем (без клем) для щита GD108N GZ108S
Додатковий утримувач клем (без клем) для щита GD110N GZ110S

GZ04E

Клеми

Опис Артикул

Клеми 1х4, жовто-зелені GZ04E
Клеми 1х4, сині GZ04N
Клеми 1х7, жовто-зелені GZ07E
Клеми 1х7, сині GZ07N

VZ310

Замки

Опис Артикул

Замок для щитів серії Golf (VB), комплект 2 ключа VZ310
Замок для щитів серії 30 V,  комплект 2 ключа VZ313

GZ100G

Сальники

Опис Артикул

Кабельний сальник М20 для вводу кабелю в щити GZ100G
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https://www.hager.ua/?artnr=GP102T
https://www.hager.ua/?artnr=GP104T
https://www.hager.ua/?artnr=GP106T
https://www.hager.ua/?artnr=GP108T
https://www.hager.ua/?artnr=GP110T
https://www.hager.ua/?artnr=GZ104S
https://www.hager.ua/?artnr=GZ106S
https://www.hager.ua/?artnr=GZ108S
https://www.hager.ua/?artnr=GZ110S
https://www.hager.ua/?artnr=GZ04E
https://www.hager.ua/?artnr=GZ04N
https://www.hager.ua/?artnr=GZ07E
https://www.hager.ua/?artnr=GZ07N
https://www.hager.ua/?artnr=VZ310
https://www.hager.ua/?artnr=VZ313
https://www.hager.ua/?artnr=GZ100G
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S35S

Полоски-заглушки

Опис Артикул

S35S
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