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Cutii de distribuŞie de tip CDP

Cutie antivandalism

Tipul    L   W   H
CDP 080806 80 75 55
CDP 080808 80 75 75
CDP 081106 110 75 55
CDP 081606 160 75 55
CDP 081906 190 75 55
CDP 121209 122 120 90
CDP 122209 220 120 90
CDP 161609 160 160 90
CDP 162609 260 160 90
CDP 202512 250 200 120
CDP 252512 255 250 120
CDP 252516 255 250 160
CDP 402512 400 250 120
CDP 402516 400 250 160
CDP 602512 600 250 120
CDP 602516 600 250 160

Poliester ´ntŁrit cu fibrŁ de sticlŁ.

Gradul de protecţie: IP 65

Protecţie UV

Temperatura mediului: -30°C + 50°

Cutiile pot fi instalate în interior şi exterior deopotrivă, fiind rezistente la şocuri termice (frig, căldură), la razele

solare, la precipitaţii şi la agenţi chimici.

Sunt excepţional de rezistente la şocuri mecanice (lovituri).
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Cutii de teren pentru organizări de şantier
 de tip CDE

CDE 002 (dimensiuni 160x260x90 mm)
2 buc. de cutie monofazată cu soclu de16A
cu 2. buc. de disjunctor de 16A/1C

CDE 041 (dimensiuni 200x250x120 mm)
2 buc. de cutie monofazată cu soclu de 16A
2 buc. de cutie trifazată cu soclu de 5P, 16A
cu 2. buc. de disjunctor de 16A/1C
    2. buc. de disjunctor de 16A/3C

CDE 91 (dimensiuni 250x250x120 mm)
2 buc. de cutie monofazată cu soclu de 16A,
1 buc de cutie trifazată cu soclu de 5P, 16A
1 buc de cutie trifazată cu soclu de 5P, 32A
cu 1 buc de disjunctor de 32A/3C
     1 buc de disjunctor de 16A/3C
     2 buc de disjunctor de 16A/1C

Modelele diferă după cerinţa clientului.
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CDE-Cutii de teren pe stative pentru organizări de şantier

CDE 103 pe stativ    (dimensiuni 400x250x120 mm)

2 buc. de cutie monofazată cu soclu de 16A
1. buc. de cutie trifazată cu soclu de 5P, 16A
1. buc. de cutie trifazată cu soclu de 5P, 32A
cu 1. buc. de întrerupător de siguranţă de 63A,
     1. buc de releu   Fi cu 30mA 4P de 63A

CDE 200 pe stativ (dimensiuni 600x250x120 mm)

5 buc. de cutie monofazată de 16A
1 buc. de cutie trifazată cu soclu de 5P, 16A
1 buc. de cutie trifazată cu soclu de 5P, 32A
 cu 5. buc. de disjunctor de 16A/3C
     1. buc. de disjunctor de 32A/3C
     1. buc de releu Fi cu 4P 40A, 30 mA

CDEF 02 pe stativ (600x250x120 mm)

4 buc. de cutie monofazată 16A
1 buc. de cutie trifazată cu soclu de 5P, 16A
1. buc. De cutie trifazată cu soclu de 4P, 16A
1 buc. de cutie trifazată cu soclu de 5P, 32A
1. buc. de cutie trifazată cu soclu de 4P 32A
cu 4. buc. de disjunctor de 16A/1C
     2. buc. de disjunctor de 16A/3C

2 buc. de disjunctor de 32A/3C
     1. buc. de întrerupător de siguranţă de 63A
     1. buc. de releu Fi, 4P 63A, 30 mA.
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Cutii goale de tip PVT
(POLICARBONAT= PVT)

PVT 1530 cu capac transparent
150 x 300 x 170 mm, cutie goală prin presare

cu capac transparent. Cutia asta o recomandăm

pentru montaj încastrat.

PVT 1530 cu capac mat
150 x 300 x 170 mm, cutie goală prin presare

cu capac netransparent. Cutia asta o recomandăm

pentru montaj încastrat.

PVT 3030 cu capac transparent
300 x 300 x 170 mm, cutie goală prin presare

cu capac transparent. Cutia asta o recomandăm

pentru montaj încastrat.

PVT 3030 cu capac mat
300 x 300 x 170 mm, cutie goală prin presare

cu capac netransparent. Cutia asta o recomandăm

pentru montaj încastrat.

PVT 3060 cu capac transparent
300 x 600 x 170 mm, cutie goală prin presare

cu capac transparent. Cutia asta o recomandăm

pentru montaj încastrat.

PVT 3060 cu capac mat
300 x 600 x 170 mm, cutie goală prin presare

cu capac netransparent. Cutia asta o recomandăm

pentru montaj încastrat.
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PVT F 1530 cu capac transparent
150 x 300 x 170 mm, cutie goală prin injectare

cu capac transparent.

PVT F 1530 cu capac mat
150 x 300 x 170 mm, cutie goală prin injectare

cu capac netransparent.

PVT F 3030 cu capac transparent
300 x 300 x 170 mm, cutie goală prin injectare

u capac transparent.

PVT F 3030 cu capac mat
300 x 300 x 170 mm, cutie goală prin injectare

cu capac netransparent.

*F = cutia prin injectare, dacă se va încastra în perete se vor folosi proptele împotriva deformării pereţilor

cutiilor.
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Cutii echipate mecanic
(POLICARBONAT= PVT)

PVT F 3030 -1Fm

300x300x170 mm, cutie prin injectare pentru contor monofazat,

tije şi şuruburi de prindere pentru contor, presetupe pentru

intrare şi ieşire. Daca cutia injectata se va încastra în perete se vor

 folosi proptele împotriva deformării pereţilor cutiilor

PVT 3030 -1Fm

300x300x170 mm, cutie prin presare pentru contor monofazat,

tije şi şuruburi de prindere pentru contor, presetupe pentru

intrare şi ieşire. Cutia aceasta o recomandăm pentru montaj încastrat.

PVT 3060 -3Fm

300x600x170 mm, cutie prin presare pentru contor trifazat,

tije şi şuruburi de prindere pentru contor. Cutia asta o recomandăm

pentru montaj încastrat.

PVT  3030 AK 12- A

300x300x170 mm, cutie prin presare pentru contor monofazat,

tije şi şuruburi de prindere pentru contor, 150 x 300 x 170 mm,

cutie subdotată pentru întrerupătoare, 1 buc. gemuleţ de 12 module

cu clapetă de închidere pentru manevrarea a maximum 12 buc de

întrerupătoare, 1 buc. şină transversală înălţată TS35 de 275 mm.
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PVT 3030 AK 12-AD

Pentru contor monofazat cu cutie subdotată pentru întrerupătoare

 mici 1 buc. gemuleţ de 12 module cu clapetă pentru manevrarea

a maximum 12 buc de întrerupătoare, 1 buc. şină transversală

înălţată TS35 de 275 mm. Pe cutie se află

2 buc. de prize casnice monofazate de 230V/16A.

PVT 3030 FO–1x6 AK

300x300x170 mm, cutie pentru contor monofazat,

2 buc de cutii 150 x 300 x 170 mm care conţin

1 buc şină transversală TS35 de 125 mm

1 buc. gemuleţ de 6 module cu clapetă de închidere pentru

manevrarea a maxim 6 buc. de întrerupătoare

PVT 3060 FO 2X6 AK – D

Cutie de teren pentru organizări de şantier cu contorizare.

300x600x170 mm, cutie pentru contor trifazic

150x300x170 mm, cutie pentru separator orizontal MPR,

150x300x170 mm, cutie cu 1 buc. de priză 3P şi 2 buc. de priză 1P,

gemuleţe pentru siguranţe 3P şi 1P.

PVT 3060 AK 12-A

300 x 600 x 170 mm, cutie pentru contor monofazat sau trifazat,

150 x 300 x 170 mm, cutie pentru întrerupătoare, cu gemuleţ de

12 module cu clapetă de închidere pentru manevrarea  întrerupătoarelor,

1 buc şină transversală înălţată TS35 de 275 mm.
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PVT 1530 AK 12 – AF
150 x 300 x 170 mm, cutie pentru întrerupătoare,

1 buc. gemuleţ de 12 module, cu clapetă de închidere

pentru manevrarea a maximum 12 buc de întrerupătoare,

1 buc şină transversală înălţată TS35 de 275 mm.

PVT 1530 AK 12 – NAF
150 x 300 x 170 mm, cutie pentru întrerupătoare,

1 buc. gemuleţ de 12 module, cu cu clapetă de închidere pentru

manevrarea a maximum 12 buc de întrerupătoare,

1 buc şină transversală înălţată TS35 de 275 mm.

PVT 1530-AK 12x6
150 x 300 x 170 mm, cutie pentru întrerupătoare,

2buc. gemuleţ de 6 module, cu clapetă de închidere pentru

manevrarea a maximum 12 buc de întrerupătoare,

2 buc şină transversală înălţată TS35 de 275 mm.

PVT 1530-AK 12-3D
150 x 300 x 170 mm, cutie pentru întrerupătoare,

1 buc. gemuleţ de 12 module cu clapetă de închidere pentru

manevrarea a maximum 12 buc de întrerupătoare, 1 buc şină

transversală înălţată TS35 de 275 mm. Pe cutie se află 1 buc

priză mono. de 230V/16A şi 1 buc priză trif. cu 5 borne de 400V/16A.

PVT 1530-AK 12-1D
150 x 300 x 170 mm, cutie pentru întrerupătoare,

1 buc. gemuleţ  de 12 module cu clapetă de

închidere pentru manevrarea a maximum 12 buc de

întrerupătoare, 1 buc şină transversală înălţată TS35

de 275 mm. Pe cutie se află 2 buc priză mono. de 230V/16A.
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(PAFS = POLIESTER ARMAT CU FIBRA DE STICLA)

BMPM  in JB, PAFS, echipat mecanic
Bloc de măsură şi de protecţie monofazat in cutie PAFS

260 x 460 x 250 mm, loc pentru contor monofazat,

tije, şuruburi de prindere pentru contor,

gemuleţe pentru contor şi disjunctor,

este prevazută cu sistem de închidere cu cheie.

BMPT  in JB, PAFS, echipat mecanic
Bloc de măsură şi de protecţie trifazat in cutie PAFS

400 x 590 x 250 mm, loc pentru contor trifazat,

tije, şuruburi de prindere pentru contor,

gemuleţe pentru contor şi disjunctor, este

prevazută cu sistem de închidere cu cheie.
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B.M.P.- Blocurile de măsură şi de protecţie
( PVT = POLICARBONAT)

BMPT in PVT PD-DPST

Bloc de măsură şi de protecţie trifazat
300 x 600 x 170 mm, cutie prin presare pentru contor trifazat,

care conţine tije şi şuruburi de prindere pentru contor, mască şi

disjunctor PD-DPST.

Cutia asta o recomandăm pentru montaj încastrat.

BMPM in PVT DPS-MN

Bloc de măsură şi de protecţie monofazat
300 x 300 x 170 mm, cutie prin presare pentru contor

monofazat, care conţine tije şi şuruburi de prindere

pentru contor şi disjunctor DPS-MN.

Cutia asta o recomandăm pentru montaj încastrat.

BMPM in PVT F DPS-MN

Bloc de măsură şi de protecţie monofazat
300 x 300 x 170 mm, cutie prin injectare pentru contor

monofazat, care conţine tije şi şuruburi de prindere pentru

contor şi disjunctor DPS-MN. Daca cutia injectată

se va încastra în perete se vor folosi proptele împotriva

deformarii pereţilor cutiilor.
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(PAFS = POLIESTER ARMAT CU FIBRA DE STICLA)

BMPM  in JB, PAFS
Bloc de măsură şi de protecţie monofazat in cutie PAFS

260 x 460 x 250 mm, loc pentru contor monofazat,

 tije, conductor de cupru, şuruburi de prindere pentru

contor,  gemuleţe pentru contor şi disjunctor,

este prevazută cu sistem de închidere cu cheie,

disjunctor DPS-MN 16-40A.

BMPT  in JB, PAFS
Bloc de măsură şi de protecţie trifazat in cutie PAFS

400 x 590 x 250 mm, loc pentru contor trifazat,

tije, conductor de cupru, şuruburi de prindere

pentru contor,gemuleţe pentru contor şi disjunctor,

este prevazută cu sistem de închidere cu cheie,

disjunctor PD-DPST 16-125A.
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Firidă de distribuţie si contorizare palier
F.D.C.P.

Functii: FDCPVT 12

- se utilizează în reţelele de distribuţie de

joasă tensiune  pentru alimentarea cu energie

electrică a consumatorilor precum şi la

contorizarea acestora în vederea masurării

energiei electrice.

- asigură protecţia la suprasarcină, scurtcircuit,

curenţii diferenţiali reziduali şi protecţie la

supratensiune de frecvenţă industrială prin

intreruperea accidentală a nulului.

- posibilitatea realimentării de către

consumator în cazul acţionării protecţiilor la

un defect în instalaţia proprie

- coloana generală trifazată este protejată

prin siguranţe de tip MPR. FDCPVT 2

Caracteristici tehnice generale:

- curent nominal termic de utilizare maxima 160A circuit trifazic

- curent nominal termic de utilizare maxima 40A circuit monofazic

- tensiune nominala de utilizare: 400/230Vc.a.                       FDCPVT 4

- tensiune nominala  de izolare: 660 Vc.a.

- frecvenţa tensiunii de

alimentare: 50 Hz

- grad de protecţie IP 54

- se pot monta extrerior şi interior

- temperetura medie ambiant 35 C

- altitudinea maxima 2000 m

- durata de viaţă 25 ani



Răspundem la solicitările speciale, executăm rapid comenzile.

15

Caracteristici constructive:

- este compus din cutie policarbonat (PVT)

cu capac transparent cu protecţie UV, sau

cutie poliester armat cu fibră de sticlă

(PAFS) cu închidere tip yală şi fante aerisire

pentru ventilaţie, electroizolant, ignifugat

- soclu siguranţă tip SIST cu siguranţe MPR

pentru alimentarea generală, bara de nul

de lucru

- aparataj de protecţie este format din

întreruptoare automate diferenţiale bipolare

(id=300mA) cu protecţie la suprasarcină,

scurtcircuit, capacitate de rupere ( 10KA)

- modul de protecţie la supratensiune de

frecvenţă industrială utilizat la întrerupătoare

împreună cu bobină de declanşare

circuite electrice interioare realizate cu

conductor din cupru izolate
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Firidă de distribuţie

Domeniu de utilizare:                          E 2-4
- se utilizează pentru distribuţia pe partea de joasă tensiune, publică

sau industrială pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor

- asigură protecţia echipamentelor electrice faţă de condiţiile de

mediu, împotriva vandalismului şi accesului persoanelor neautorizate

- echipamentul electric din cutie asigură conectarea consumatorului

prin intermediul suporţilor de siguranţe sau separatorilor verticali

la cablurile electrice de distribuţie, precum şi la protecţia la

suprasarcină şi scurtcircuit

- asigură separarea vizibilă în cadrul manevrelor de exploatare prin

extragerea siguranţelor  MPR.

E 4-1 Caracteristici tehnice generale:
- tensiune nominală de utilizare: 400/230Vc.a.

- tensiune nominală de izolare: 660 Vc.a.

- frecvenţa nominală de izolare: 50 Hz

- grad de protecţie IP 44

Conditii constructive si montaj:
-cutie din material poliester armat cu fibră de sticlă

-acoperiş prevazut cu pantă de scurgere spre faţă

-uşa de acces total la echipamentul electric prevazută cu încuietoare specială

-echiparea electrică interioară este realizată pe un stelaj metalic

-cutia se va lega la instalaţia de protecţie generală printr-o priză de pamântare

proprie

-cutia rezistă la solicitările mecanice

-coloana de alimentare trifazată este realizată cu soclu MPR sau separator

vertical tripolar

-racordarea cablurilor se va realiza cu papuc tubular sau bride de conexiuni

-cutia este prevazută cu un soclu de fixare din policarbonat
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Dulapuri goale pentru exterior de tip JB

          (POLIESTER ARMAT CU FIBRA DE STICLA=PAFS)

Dulapurile de tip JB  sunt fabricate în diferite dimensiuni: cinci lăţimi diferite, trei înălţimi diferite
şi două adâncimi diferite. Prin cuplarea a mai multor dulapuri se pot obţine dulapuri cu dimensiuni
mai mari, conform solicitărilor clientului.

Lăţimi: 260 mm, 400 mm, 530 mm, 660 mm, 800 mm.
Înălţimi: 460 mm, 590 mm, 900 mm.
Adâncimi: 250 mm, 320 mm.
Dulapurile cu lăţimea de 260 mm, şi cele cu înălţimi de 460 mm, respectiv 590 mm sunt disponibile doar cu
adâncimea de 250 mm.

Dimensiuni disponibile:

JB 260×460×250, 260×590×250, 260×900×250
JB 400×460×250, 400×590×250, 400×900×250, 400×900×320
JB 530×460×250, 530×590×250, 530×900×250, 530×900×320
JB 660×460×250, 660×590×250, 660×900×250, 660×900×320
JB 800×460×250, 800×590×250, 800×900×250, 800×900×320

Dulapurile pot fi montate direct pe sol cu ajutorul unui suport, sau pe perete fără suport.
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Accesorii

VIZOR ptr.contor

 Monofazat
 90X100 mm  netransparent

                 90X100 mm  transparent
                 90X100 mm  fumuriu

Trifazat
115X115 mm  transparent

VIZOR PENTRU CONTOR ELECTRONIC

GEMULET

1. buc. X 4 module cu gemuleţ cu clapetă de închidere
1. buc. X 6 module cu gemuleţ cu clapetă de închidere
1. buc. X 8 module cu gemuleţ cu clapetă de închidere
1. buc. X 12 module cu gemuleţ cu clapetă de închidere

Locas pentru lacat-vizor

PVT 1530 AF capac 150 x 300 x 55 mm capac transparent
PVT 1530 NAF capac 150 x 300 x 55 mm netransparent

RAL 7032 capac bej
PVT 3030 AF capac 300 x 300 x 55 mm capac transparent
PVT 3030 NAF capac 300 x 300 x 55 mm netransparent,

RAL 7032 capac bej
PVT 3060 AF capac 300 x 600 x 55 mm capac bej
PVT 3060 NAF capac 300 x 600 x 55 mm netransparent,

RAL 7032 capac bej
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PG 9 presetupe
PG 16 presetupe
PG 21 presetupe
PG 29 presetupe
PG 36 presetupe

PVT 1530 contrapanou 150 x 300 mm
PVT 3030 contrapanou 300 x 300 mm
PVT 3060 contrapanou 300 x 600 mm

PVT 1530 masca 150 x 300 mm
PVT 3030 masca 300 x 300 mm
PVT 3060 masca 300 x 600 mm

PVT şurub de prindere din plastic M16x2,
se poate plomba (pentru fixarea cutiei cu capacul)

PVT pensa                       distantier din plastic pentru
                                                sustinerea suportulului de masca

Contrapanou:
suprafata:1 m2 si 5 mm gros
                26X46, 40X59,
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Date tehnice ale cutiilor de măsurare a consumului de tip PVT

Cutiile aparţinând acestei familii de produse sint utilizate ca echipamente electrice de distributie a

energiei electrice  cit si pentru contorizarea acesteia

Material:

- carcasă: poliester cu fibră de sticlă

- capac: - PC – policarbonat – CT (Capac transparent)

- RAL 7032 de culoare bej, PC – CO (capac opac)

-  placa de bază: – polipropilenă rezistentă la şocuri termice şi mecanice

Grad de protecţie: IP 65

Clasa de protecţie contra atingerii: II.

Temperatura mediului: -30°C + 50°C

Carcasele nu necesită întreţinere deosebită, în afara curăţării periodice şi a strângerii – după necesitate –

a şuruburilor de la bornele de racordare.

Cutiile pot fi instalate în exterior şi interior deopotrivă, fiind rezistente la şocuri termice (frig, căldură),

la razele solare, la precipitaţii şi la chimicale.

Sunt excepţional de rezistente la şocuri mecanice (lovituri).

Carcasele pot fi asamblate între ele, respectiv cu alte cutii electrice, şi pot fi utilizate la realizarea

blocurilor de măsură. Acceptăm comenzi şi pentru cerinţe individuale şi transformări necesare montării!

Cutiile pot fi montate pe suport, pe perete, pe jumătate sau în totalitate în perete.

Ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii tehnici (a produselor), fără o notificare prealabilă.




