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�δηγ�ς επιλ�γής

κωδ. συσκ. σελ. κωδ. συσκ. σελ. κωδ. συσκ. σελ. κωδ. συσκ. σελ. κωδ. συσκ. σελ.

A
A099 10 40

F
FC670 1 29
FM117 1 26
FM118 1 26
FM119 1 26
FM200 1 26
FM201 1 26
FM202 1 26
FM203 1 26
FM204 1 26
FM207 1 26
FM208 1 26
FM209 1 26
FM217 1 26
FM218 1 26
FM219 1 26
FM307 1 26
FM308 1 26
FM309 1 26
FM317 1 26
FM318 1 26
FM319 1 26
FM400 1 27
FM401 1 27
FM402 1 27
FM403 1 27
FM404 1 27
FM407 1 27
FM408 1 27
FM409 1 27
FM417 1 27
FM418 1 27
FM419 1 27

FM427 1 27
FM428 1 27
FM429 1 27
FM437 1 27
FM438 1 27
FM439 1 27
FM450 1 27
FM477 1 27
FM478 1 27
FM479 1 27
FM487 1 40
FM488 1 40
FM489 1 40
FM517 1 28
FM518 1 28
FM519 1 28
FM530 1 28
FM531 1 28
FM532 1 28
FM533 1 28
FM534 1 28
FM537 1 28
FM538 1 28
FM539 1 28
FM540 1 28
FM541 1 28
FM542 1 28
FM543 1 28
FM544 1 28
FM547 1 28
FM548 1 28
FM549 1 28
FM557 1 28
FM558 1 28
FM559 1 28
FM567 1 28

FM568 1 28
FM569 1 28
FM630 1 29
FM635 1 29
FM640 1 29
FM653 1 29
FN623 1 39
FN625 1 39
FN637 1 38
FN639 1 38
FN960 1 31
FZ449 1 28
FZ450 1 28
FZ451 1 28
FZ597 1 28
FZ794 1 29

J
JE003 12 41
JP002 10 41

K
K96A 20 33
K96C 20 33
K96D 20 33
K96F 20 33

P
P02400 10 41

U
UC001 1 35
UC003 1 35
UC005 1 35
UC011 1 36
UC013 1 36

UC021 1 36
UC027 1 37
UC041 1 37
UC050 1 37
UC054 1 37
UC201 2 38
UC205 2 38
UC231 1 39
UC232 1 39
UC233 1 39
UC234 1 39
UC235 1 39
UC236 1 39
UC237 1 39
UC241 2 39
UC242 2 39
UC243 2 39
UC244 1 39
UC245 1 39
UC246 1 39
UC247 1 39
UC256 1 40
UC258 1 40
UC260 1 40
UC262 1 40
UC264 1 40
UC268 1 39
UC830 1 31

33
UC831 1 31

32
UC832 1 32

33
UC833 1 32

33
UC834 1 33

UC835 1 32
UC836 1 32
UC836 1 32
UC840 1 31
UC841 1 31

32
UC842 1 31
UC843 1 31

32
33

UC844 1 31
33

UC846 1 31
UC851 50 33
UC853 50 33
UC855 50 33
UC903 1 31
UC910 10 41
UC914 6 41
UC916 2 41
UC951 2 40
UC954 1 40
UC986 1 33
UC988 1 32
UC990 25 41
UC991 25 41
UM92W 1 33
UM92X 1 33
UM92Y 1 33
UM92Z 1 33
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Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α

Τ� σύστηµα quadro, γνωστ�
και εκτιµώµεν� για τη
στι$αρ�τητα της κατασκευής,
την π�ι�τητα των υλικών και
την ευελι�ία της �ρήσεως,
αντικαθίσταται µε τη νέα
σειρά ερµαρίων quadro IP 55.

To quadro IP 55 είναι η ιδανική
λύση για την πραγµατ�π�ίηση
πινάκων διαν�µής έως 630 A
σε εγκαταστάσεις τ�υ
τριτ�γεν�ύς τ�µέα, �ταν
απαιτ�ύνται υψηλές α�ιώσεις
στα �ρια $αθµ�ύ πρ�στασίας,
ασ�άλεια και πιστ�τητα.
Ενδεικτικά, εγκαταστάσεις
�π�υ µπ�ρεί να �ρησιµ�π�ιη-
θεί τ� quadro IP 55 είναι σ��-

λεία, �εν�δ��εία, ν�σ�κ�µεία,
τράπε'ες και γενικά σε �λ�υς
τ�υς �ώρ�υς π�υ η παρ�υσία
κ�ιν�ύ επι$άλλει υψηλή π�ι�-
τητα και τέλεια �λ�κλήρωση
τ�υ πίνακα µε τ� περι$άλλ�ν.

Επ�µένως, τ� quadro IP 55
�αρακτηρί'εται απ� τ�ν κ�µψ�
σ�εδιασµ�, τη µεγάλη σειρά
ε�αρτηµάτων, την ευκ�λία και
τα�ύτητα στη συναρµ�λ�γηση
και καλωδίωση της εγκατά-
στασης, την υψηλή π�ι�τητα
των υλικών, της κατασκευής
και των µη�ανικών και ηλε-
κτρικών απαιτήσεων π�υ
ικαν�π�ιεί.

Τ� quadro IP 55 είναι ανανεω-
µέν� στ� σύστηµα ε��πλισµ�ύ
και $ελτιώνει τα ήδη καλά �α-
ρακτηριστικά ευελι�ίας λύ-
σεων, ευκ�λίας συναρµ�λ�-
γησης και καλωδίωσης. Τ�
σύστηµα έ�ει κατασκευασθεί
έτσι ώστε να µπ�ρεί να �ρη-
σιµ�π�ιηθεί σε συνδυασµ� µε
τα νέα ερµάρια Venezia plus,
πρ�σ�έρ�ντας µία πλήρη σει-
ρά ερµαρίων µε εν�π�ιηµέν�
ε��πλισµ� και κ�ινά �αρακτη-
ριστικά σ�εδιασµ�ύ και κατα-
σκευής των πρ�ϊ�ντων.
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Σύνθεση

Τ� quadro IP 55 περιλαµ$άνει
ερµάρια, ε�αρτήµατα ε��πλι-
σµ�ύ και άλλα ε�αρτήµατα για
την κατασκευή πλήρων ερµα-
ρίων διαν�µής µε πρ�στασία
IP55 έως 630 A µε π�ρτα δια-
�ανή ή αδια�ανή. Η σειρά
απ�τελείται απ�:
� ερµάρια πλάτ�υς 435 mm

για τ�π�θέτηση µπαρών ή
καλωδίων διαν�µής
� ερµάρια 685 mm για τ�π�-
θέτηση ραγ�ϋλικών ή διακ�-
πτών πλάτ�υς 24 θέσεων (DIN)
� ερµάρια 885 mm για τ�π�-
θέτηση ραγ�ϋλικών/διακ�πτών
πλάτ�υς 24 θέσεων +
µπάρες/καλώδια διαν�µής
πλάτ�υς 170 mm (ω�έλ. 
150 mm)

� π�ρτες δια�ανείς ή αδια�α-
νείς

Τα νέα ερµάρια είναι επίτ�ι�α
ή επιδαπέδια µε $άθρ� συν�λι-
κ�ύ ύψ�υς απ� 510 έως 2010
mm και $άθ�υς 260 mm για
τ�ν επίτ�ι�� τύπ� και  260 ή
400 για τ�ν τύπ� επί δαπέδ�υ.
� αδια�ανείς µετώπες, σετ
ε��πλισµ�ύ ραγ�ϋλικών, δια-

κ�πτών ισ�ύ�ς Hager 
� εσωτερικές µετώπες
� ράγες DIN
� µεταλλικές πλάτες στήρι�ης
� �ρι'�ντια εσωτερικά �ωρί-
σµατα
� σετ µπαρών έως 630 A
� µπαρέτες και µπλ�κ διαν�-
µής
� �ρι'�ντια, κάθετα κανάλια

Τε�νικά �αρακτηριστικά

� κατασκευή µ�ν�µπλ�κ, µε
δυνατ�τητα �ρι'�ντιων συν-
δυασµών (τύπ�ς επίτ�ι��ς ή
επί δαπέδ�υ) και κάθετων
(τύπ�ς επίτ�ι��ς)
� κατασκευές µε αν�ικτά
πλαϊνά και κλειστή πλάτη απ�
ψευδαργυρωµένη λαµαρίνα
πά��υς 12/10
� πλάκες εισ�δ�υ καλωδίων,
πλαϊνά τµήµατα και π�ρτες
δια�ανείς ή αδια�ανείς απ�
λαµαρίνα 15/10 µε τελείωµα
απ� π�λυ�υρεθάνη επικ�λλη-
µένη  µε αυτ�µατ�π�ιηµένη
τε�νική, ε�αρτήµατα ε��πλι-
σµ�ύ απ� λαµαρίνα 12/10
� εσωτερικές µετώπες, ράγες
DIN, µεταλλικές πλάτες και
ε�αρτήµατα ε��πλισµ�ύ απ�
ψευδαργυρωµένη λαµαρίνα
και κράµα αλ�υµινί�υ
ψευδαργύρ�υ (Aluzink)
� δια�ανείς π�ρτες µε
άθραυστ� κρύσταλλ� πά��υς
4 mm τ�π�θετηµέν� µε κ�λλα

π�λυ�υρεθάνης ε�αρµ�σµένη
�ωρίς κενά µε αυτ�µατ�π�ιη-
µένη τε�νική
� επι$ερνίκωµα µε επ��εική
σκ�νη λεί� �ινίρισµα σε �ρώ-
µα RAL 9002 για τ� ερµάρι�
την π�ρτα, τα σετ ε��πλισµ�ύ
και RAL 7042 για τ� $άθρ�
πριν την επε�εργασία της πλύ-
σης, �ωσ�άτωσης και ε��υδε-
τέρωσης
� µετά τη συναρµ�λ�γηση τ�υ
ερµαρί�υ υπάρ�ει αγώγιµη
σύνδεση ανάµεσα σε �λα τα
τµήµατά τ�υ, κάτι π�υ ε�α-
σ�αλί'ει τη συνέ�εια της
γείωσης
� π�ρτες µε δύ� ανταλλασσ�-
µενες κλειδαριές τριγωνικής
µ�ρ�ής για τ�ν επίτ�ι�� τύπ�
� π�ρτες ε��διασµένες µε
κλειδαριές, µε $έργα κλεισίµα-
τ�ς µε δύ� ανταλλασσ�µενες
κλειδαριές τριγωνικής µ�ρ�ής
(περιστρε��µεν� �ερ�ύλι πα-
ρέ�εται ως ε�άρτηµα) για τ�ν
τύπ� επί δαπέδ�υ
� δυνατ�τητα αν�ίγµατ�ς της

π�ρτας απ� αριστερά ή δε�ιά
�ωρίς καµία άλλη αλλαγή
� στεγαν� άνω και κάτω
τµήµα µε ενσωµατωµέν�
λάστι��
� επιδαπέδι�ς τύπ�ς µε $ά-
θρ� ύψ�υς 150 mm µε κινητές
�λάντ'ες εµπρ�ς και πίσω και
�πές για τη στερέωση στ�
δάπεδ�
� στηρίγµατα για τη στερέω-
ση µε �ωρίσµατα των πλαϊνών
(παρέ��νται 4 για τ�ν επίτ�ι��
τύπ� και 2 για τ�ν επιδαπέδι�)
� τεµά�ια ανύψωσης (παρέ��-
νται ως ε�αρτήµατα)
� $αθµ�ς πρ�στασίας IP55
(IP30 µε αν�ικτή την π�ρτα)
� κλάση µ�νωσης Ι
� �ν�µαστική τάση λειτ�υρ-
γίας 690 V
� �ν�µαστική τάση µ�νωσης
690 V
� �ν�µαστική ένταση 630 A
� �ν�µαστικ� ρεύµα $ρα�υ-
κυκλώµατ�ς 35 kA

� Πλάτη στήρι�ης, ράγες DIN,
σύστηµα µπαρών διαν�µής,
�ρι��ντια και κάθετα 
κανάλια

� Ε�αρτήµατα ε��πλισµ�ύ για
ραγ�ϋλικά, διακ�πτες και
αδια!ανή µετώπη

� Ερµάρι� µε "άθρ� και
δια!ανή π�ρτα

Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α
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Σύσταση

Τ� quadro IP 55 είναι ένα
ερµάρι� κατασκευασµέν� µ�-
ν�µπλ�κ τ� �π�ί�, �άρη στα
αν�ικτά πλαϊνά, συγκεντρώνει
τά τυπικά πλε�νεκτήµατα των
συναρµ�λ�γ�ύµενων
ερµαρίων, �πως τη
δυνατ�τητα συνδυασµ�ύ δύ�
ή περισσ�τέρων, µε τα τυπικά

πλε�νεκτήµατα των
κατασκευών µ�ν�µπλ�κ, �πως
η αντ��ή.
� επίτ�ι��ς τύπ�ς απ�τελείται
απ� τα επ�µενα στ�ι�εία:

� Επίτ�ι��ς τύπ�ς µε αν�ικτά
πλαϊνά και κλειστή πλάτη

� ∆ε�ί και αριστερ� πλαϊν�
τµήµατα

� Αδια!ανής ή δια!ανής
π�ρτα

� Επιδαπέδι�ς τύπ�ς µε
αν�ικτά πλαϊνά, κλειστή
πλάτη και $άθρ�

� ∆ε�ί και αριστερ� πλαϊν�
τµήµατα

� Αδια!ανής ή δια!ανής
π�ρτα

Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α

Μετά τη συναρµ�λ�γηση τ�υ
ερµαρί�υ υπάρ�ει αγώγιµη
σύνδεση ανάµεσα σε �λα τα
τµήµατά τ�υ, κάτι π�υ ε�α-
σ�αλί'ει τη συνέ�εια της
γείωσης.
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Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α

Σύνθεση

Επίτ�ι��ς τύπ�ς µε αν�ικτά
πλαϊνά, κλειστή πλάτη και
πλάκες εισ�δ�υ των καλωδίων
απ� επάνω ή κάτω

Επιδαπέδι�ς τύπ�ς $άθ�υς
260mm µε αν�ικτά πλαϊνά,
κλειστή πλάτη, πλάκες εισ�-
δ�υ των καλωδίων απ� επάνω
ή κάτω και $άθρ� µε κινητά
τµήµατα

Επιδαπέδι�ς τύπ�ς $άθ�υς
400mm µε αν�ικτά πλαϊνά,
κλειστή πλάτη, πλάκες εισ�-
δ�υ των καλωδίων απ� επάνω
ή κάτω και $άθρ� µε κινητά
τµήµατα

∆ια�ανής π�ρτα για
επιδαπέδι� τύπ� µε κλειδαριά
τριγωνικ�ύ σ�ήµατ�ς

∆ε�ί και αριστερ� πλαϊν� τµήµα
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Συνδυασµ�ί ερµαρίων

Τα ερµάρια quadro IP 55
(επίτ�ι�α ή επιδαπέδια)
µπ�ρ�ύν να συνδυασθ�ύν
µετα�ύ τ�υς δηµι�υργώντας

ερµάρια µεγάλυτερων
διαστάσεων �ωρίς να �άν�υν
τ� $αθµ� πρ�στασίας ΙP 55. �ι

συνδυασµ�ί πραγµατ�π�ι�ύ-
νται µε τη $�ήθεια ε�αρτη-
µάτων �ρι'�ντιας σύνδεσης.

� �ρι��ντι�ς συνδυασµ�ς
δύ� επίτ�ι�ων ερµαρίων

Τα επιδαπέδια ερµάρια
µπ�ρ�ύν, επίσης, να συνδυα-
σθ�ύν µετα�ύ σε �ρι'�ντι�υς
ή κάθετ�υς συνδιασµ�ύς δη-
µι�υργώντας ερµάρια µεγα-

λύτερων διαστάσεων �ωρίς να
�άν�υν τ� $αθµ� πρ�στασίας
IP 55. �ι συνδυασµ�ί πραγµα-
τ�π�ι�ύνται µε τη $�ήθεια
ε�αρτηµάτων κάθετης ή

�ρι'�ντιας σύνδεσης µε την
πρ�σθήκη τ�υ $άθρ�υ. �ι
�ρι'�ντι�ι συνδυασµ�ί είναι
δυνατ�ί µε ερµάρια τ�υ ίδι�υ
ύψ�υς.

Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α

� �ρι��ντι�ς συνδυασµ�ς
δύ� επιδαπέδιων ερµαρίων

� Κάθετ�ς συνδυασµ�ς δύ�
ερµαρίων µε "άθρ�

� Κάθετ�ς και �ρι��ντι�ς
συνδυασµ�ς τεσσάρων
ερµαρίων µε "άθρ�

Ακ�µη και στην περίπτωση
επίτ�ι�ων ή επιδαπέδιων
συνδυασµών, η κ�ινή γείωση
µετα�ύ των επί µέρ�υς
ερµαρίων πραγµατ�π�ιείται
�ωρίς τη �ρήση καλωδί�υ.
Για τη στερέωση των

δια�ωριστικών των ερµαρίων
παρέ��νται αντίστ�ι�α στηρίγ-
µατα στην πλάτη κάθε
ερµαρί�υ (4 τεµά�ια για τα
επίτ�ι�α, 2 τεµά�ια για τα
επιδαπέδια). Για την ανύψωση
τ�υ ερµαρί�υ έ��υν

πρ�$λε�θεί ε�αρτήµατα (µέγι-
στ� $άρ�ς 250 kg σύµ�ωνα µε
τ�υς καν�νισµ�ύς) π�υ στε-
ρεών�νται στ� πλαίσι� τ�υ
ερµαρί�υ (έως 4 ανά ερµάρι�).
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Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α

�ρι'�ντι�ς συνδυασµ�ς δύ� επίτ�ι�ων
ερµαρίων

Σετ �ρι'�ντιας σύνδεσης και
αυτ�κ�λλητη στεγανωτική ταινία

Σετ κάθετης σύνδεσης, αυτ�κ�λλητη στεγανωτική
ταινία και $άθρ� µε α�αιρ�ύµενες πλευρές

Κάθετ�ς συνδυασµ�ς δύ� επίτ�ι�ων
ερµαρίων

�ρι��ντι�ι και κάθετ�ι
συνδυασµ�ί ερµαρίων
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Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α

∆ιαστάσεις
Τ� quadro IP 55 περιλαµ$άνει
ερµάρια και ε�αρτήµατα για τη

δηµι�υργία ερµαρίων διαν�-
µής µε $αθµ� πρ�στασίας 
IP 55 και ένταση ρεύµατ�ς έως

630 A µε δια�ανή ή αδια�ανή
π�ρτα. Η σειρά απ�τελείται
απ�:

� πλάτ�ς 685 mm 
ύψ�ς 510 mm-9 x 50

(450 mm)
660 mm-12 x 50

(600 mm)
810 mm-15 x 50

(750 mm)
960 mm-18 x 50

(900 mm)
1110 mm-21 x 50

(1050 mm)
$άθ�ς 260 mm

για σετ ε��πλισµ�ύ αυτ�- 
µατων διακ�πτών και 
ραγ�ϋλικών πλάτ�ς 

600 mm-24 θέσ.  DIN

Για την ευκ�λία της εγκατα-
στάστασης των ε�αρτηµάτων,
τ� εσωτερικ� �λων των ερµα-
ρίων είναι διαµ�ρ�ωµέν� σε
π�λλαπλάσια των 50 mm. Γι’
αυτ� τ� εσωτερικ� ω�έλιµ�
ύψ�ς διαιρείται ακρι$ώς µε τ�
50.

� πλάτ�ς 885 mm
ύψ�ς 1710 mm-30 x 50

(1500 mm)
1860 mm-33 x 50

(1650 mm)
2010 mm-36 x 50

(1800 mm)
$άθ�ς 260 mm

400 mm
για:

� σετ ε��πλισµ�ύ αυτ�µατων
διακ�πτών και ραγ�ϋλικών
πλάτ�ς 800 mm
� σετ ε��πλισµ�ύ αυτ�µατων
διακ�πτών και ραγ�ϋλικών
πλάτ�ς 600 mm-24 θέσ. DIN +
�ώρ�ς µπαρών/καλωδίων δια-

� πλάτ�ς 435 mm 
ύψ�ς 1710 mm-30 θέσ. 50

(1500 mm)
1860 mm-33 θέσ. 50

(1650 mm)
2010 mm-36 θέσ. 50

(1800 mm)
$άθ�ς 400 mm

για καλώδια ή µπάρες
διαν�µής

� πλάτ�ς 685 mm
ύψ�ς 1710 mm-30 x 50

(1500 mm)
1860 mm-33 x 50

(1650 mm)
2010 mm-36 x 50

(1800 mm)
$άθ�ς 260 mm

400 mm

για σετ ε��πλισµ�ύ
αυτ�µατων διακ�πτών και
ραγ�ϋλικών
πλάτ�ς 600 mm-24 θέσ. DIN

ν�µής πλάτ�υς 170 mm (ω�έ-
λιµ� 150 mm).
Τ� σετ  για τις µπάρες ή καλώ-
δια διαν�µής για τα ερµάρια
$άθ�υς 260 απ�τελείται απ�
εµπρ�ς �ώρισµα + µετώπη. 
Για τα ερµάρια $άθ�υς 400
απ�τελείται απ� εµπρ�ς �ώ-
ρισµα + πίσω �ώρισµα +
µετώπη. 
Τ� σετ  για τις µπάρες/καλώ-
δια διαν�µής είναι αντιστρέψι-
µ� (για τ� ερµάρι� $άθ�υς 260
έ�ει πρ�$λε�θεί στ� αριστερ�
µέρ�ς και µπ�ρεί να
τ�π�θετηθεί και στ� δε�ί).

� Επίτ�ι�� ερµάρι� � Επιδαπέδι� ερµάρι�
L435 mm

� Επιδαπέδι� ερµάρι�
L685 mm

� Επιδαπέδι� ερµάρι�
L885 mm



13

quadro 5
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Τυπ�π�ίηση

Τ� quadro IP 55 έ�ει σ�εδια-
σθεί µε $άση την τυπ�π�ίηση
για τη µεγαλύτερη δυνατή
απλ�τητα στην επιλ�γή των
κατάλληλων σετ ε��πλισµ�ύ.

Αυτή η τυπ�π�ίηση $ασί'εται
σε κάθετες απ�στάσεις π�υ
είναι π�λλαπλάσια των 50 mm.
Cλα τα ε�αρτήµατα τ�υ
quadro IP 55  (ερµάρια, πλευ-
ρές, δια�ωριστικά, π�ρτες
κ.λπ.) �πως και τα σετ ε��πλι-

σµ�ύ (διακ�πτών ισ�ύ�ς,
αδια�ανής µετώπες, εσωτερι-
κά �ωρίσµατα, κ.λπ.)
κατασκευά'�νται µε ύψ�ς
π�λλαπλάσι� των 50 mm. Τ�
ύψ�ς των ερµαρίων σε
π�λλαπλάσια τ�υ 50 και �ι
θέσεις ραγ�ϋλικών κατά DIN
είναι η ακ�λ�υθη:

Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α

ύψ�ς ερµαρί�υ

�λικ� 510 mm- ω�έλιµ� 9 x 50 (450 mm) - 72 θέσεις κατά DIN
�λικ� 660mm - ω�έλιµ� 12 x 50 (600 mm) - 96 θέσεις κατά DIN
�λικ� 810 mm - ω�έλιµ� 15 x 50 (750 mm) - 120 θέσεις κατά DIN
�λικ� 960 mm - ω�έλιµ� 18 x 50 (900 mm) - 144 θέσεις κατά DIN
�λικ� 1110 mm - ω�έλιµ� 21 x 50 (1050 mm) - 168 θέσεις κατά DIN
�λικ� 1710 mm - ω�έλιµ� 30 x 50 (1500 mm) - 240 θέσεις κατά 
DIN αντίστ�ι�α για πλάτη L685/L885
�λικ� 1860 mm - ω�έλιµ� 33 x 50 (1650 mm) - 264 θέσεις κατά 
DIN αντίστ�ι�α για πλάτη L685/L885
�λικ� 2010 mm - ω�έλιµ� 36 x 50 (1800 mm) - 288 θέσεις κατά 
DIN αντίστ�ι�α για πλάτη L685/L885

Συναρµ�λ�γηση τ�υ
ε��πλισµ�ύ

� ε��πλισµ�ς τ�υ quadro IP 55
(σετ ε��πλισµ�ύ για ραγ�ϋλικά
και αυτ�µατ�υς διακ�πτες,
αδια�ανείς µετώπες, εσωτερι-
κά �ωρίσµατα, ράγες DIN, κα-
νάλια καλωδίων, σετ µπαρών
διαν�µής κ.λπ.) τ�π�θετείται
στ� εσωτερικ� τ�υ ερµαρί�υ
µε δύ� δια��ρετικ�ύς τρ�-
π�υς ανάλ�γα τ� $άθ�ς τ�υ
ερµαρί�υ:

� ερµάρια $άθ�υς 260 mm
�ι µετώπες για διακ�πτες
ισ�ύ�ς, ραγ�ϋλικά, �ργανα

µέτρησης, �ι αδια�ανείς µετώ-
πες κ.λπ. τ�π�θετ�ύνται µε
δύ� ε�αρτήµατα σε κάθε ερ-
µάρι� (αριστερ� και δε�ί) ενω-
µένα µε τ� εµπρ�ς µέρ�ς της
κατασκευής. Τα εσωτερικά ε-
�αρτήµατα, �πως πλάτες στή-
ρι�ης των διακ�πτών, ράγες
DIN, εσωτερικά �ωρίσµατα,
$άσεις στήρι�ης των κανα-
λιών, σετ µπαρών διαν�µής
κ.λπ., τ�π�θετ�ύνται απ΄ ευ-
θείας στην πλάτη τ�υ ερµα-
ρί�υ στα αντίστ�ι�α στηρίγµα-
τα ή $ίδες.

� ερµάρια $άθ�υς 400 mm
�ι µετώπες για τ�υς διακ�-

πτες ισ�ύ�ς, τα ραγ�ϋλικά, τα
�ργανα µέτρησης, �ι αδια�α-
νείς µετώπες κ.λπ. τ�π�θετ�ύ-
νται σε δύ� ε�αρτήµατα στε-
ρέωσης για µετώπες (δε�ί και
αριστερ�) ενωµένα µε τ� ε-
µπρ�ς µέρ�ς της κατασκευής.
Τα εσωτερικά ε�αρτήµατα,
�πως πλάτες στήρι�ης των
διακ�πτών, ράγες DIN, εσωτε-
ρικά �ωρίσµατα, $άσεις στήρι-
�ης των καναλιών, σετ µπαρών
διαν�µής κ.λπ., τ�π�θετ�ύνται
στ� ερµάρι� µέσω εν�ς σετ
στήρι�ης π�υ απ�τελείται απ�:

� 2 ε�αρτήµατα στερέωσης
(δε�ί και αριστερ�) τ�π�θετη-

µένα στη $άση και τ� άνω µέ-
ρ�ς µε απλ� και γρήγ�ρ�
τρ�π� µε 4 $ίδες στην
κατάλληλη θέση �ωρίς να
�ρειά'εται καµία ρύθµιση.
4 πρ��ίλ καλύµµατα απ�
πλαστικ� (2 �ρι'�ντια και 2
κάθετα) στερεωµένα µε ελα-
τήρι� για $αθµ� πρ�στασίας
IP30 µε την π�ρτα αν�ικτή.

Η κ�ινή σύνδεση γείωσης µε-
τα�ύ των ε�αρτηµάτων και τ�υ
ερµαρί�υ γίνεται µε επα�ή
�ωρίς τη �ρήση καλωδί�υ.

� σύστηµα ε��πλισµ�ύ
τ�π�θετηµέν� σε ερµάρι�
"άθ�υς 260 mm

� σύστηµα ε��πλισµ�ύ
τ�π�θετηµέν� σε ερµάρι�
"άθ�υς 400 mm
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Κύκλωµα πρ�στασίας

Μετά τη συναρµ�λ�γηση τ�υ
ερµαρί�υ υπάρ�ει αγώγιµη
σύνδεση ανάµεσα σε �λα τα
τµήµατά τ�υ και τ�ν εγκατε-
στηµέν� ε��πλισµ� (µετώπες,
δια�ωριστικά, π�ρτες, διακ�-
πτες, ράγες DIN, διάτρητες
πλάτες στήρι�ης κ.λπ.), κάτι
π�υ ε�ασ�αλί'ει τη συνέ�εια
της γείωσης.
Αρκεί η σύνδεση στ� κύκλωµα
πρ�στασίας της εγκατάστασης
εν�ς απ� τα άκρα γείωσης τ�υ
ερµαρί�υ π�υ έ��υν τ�

σύµ$�λ� �.

Τ� quadro IP 55 είναι δυνατ�
να ε��πλισθεί µε ένα σύστηµα
πρ�στασίας για τη διαν�µή
των αγωγών τ�υ ερµαρί�υ
πρ�ς την ηλεκτρική
κατανάλωση.

Τ� σύστηµα πραγµατ�π�ιείται
µε �άλκινες µπάρες παραλλη-
λ�γραµµης διατ�µής 12x6 mm
µε σ�ιγκτήρες και $ίδες ή
άµεσα τ�π�θετηµένες στην
πλάτη τ�υ ερµαρί�υ P260 και
σε τεµά�ια στήρι�ης τ�υ

ερµαρί�υ P400 (η σύνδεση µε
τ� ερµάρι� επιτυγ�άνεται µε
επα�ή).
Η σειρά πρ�$λέπει µπάρα
µήκ�υς L500 για τα ερµάρια
πλάτ�υς L685 (π�υ µπ�ρεί να
τ�π�θετηθεί και στ� άν�ιγµα
L600 των ερµαρίων L885,
�ρι'�ντια ή κάθετα) ή µπάρα
L750 για τα ερµάρια L885.

� Μπάρα 12x6 mm
τ�π�θετηµένη άµεσα στην
πλάτη τ�υ ερµαρί�υ P260

Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α
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� Κάθετα και �ρι��ντια
κανάλια διαν�µής καλωδίων

Κανάλια διαν�µής καλωδίων

Τ� quadro IP 55 µπ�ρεί να ε��-
πλισθεί µε ένα σύστηµα �ρι'�-
ντιων και κάθετων καναλιών
για τη τ�π�θέτηση και διαν�µή
των καλωδίων.

Τα κάθετα κανάλια (δε�ιά και
αριστερά) έ��υν διατ�µή
60x80 mm και µήκ�ς 2 m. Τα
�ρι'�ντια κανάλια έ��υν
διατ�µή 25x80 mm και µήκ�ς
500 mm (για τα ερµάρια πλά-

τ�υς L685, ενώ µπ�ρ�ύν να
εγκατασταθ�ύν ακ�µη και στ�
κεν� L600 των ερµαρίων L885) 

Cλα τα κανάλια στερεών�νται
στην πλάτη των ερµαρίων
P260 και στα ε�αρτήµατα
στήρι�ης των ερµαρίων P400
µέσω εν�ς τεµα�ί�υ στήρι�ης,
π�υ επιτρέπει τη συγκράτηση
τ�σ� των �ρι'�ντιων �σ� και
των κάθετων καναλιών.

Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α

�ρι'�ντια και κάθετα κανάλια Τ�π�θέτηση των �ρι'�ντιων και κάθετων
καναλιών µέσω των τεµα�ίων στήρι�ης
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Μπάρες διαν�µής

Τ� quadro IP 55 µπ�ρεί να 
ε��-πλισθεί µε µία σειρά απ�
µπάρες διαν�µής δια��ρετι-
κών τύπων, εγκατεστηµένων
σε δια��ρετικά σηµεία της
κατασκευής π�υ επιτρέπ�υν
την πραγµατ�π�ίηση δια��-
ρων λύσεων για τη σύνδεση
των ραγ�ϋλικών και των δια-
κ�πτών ισ�ύ�ς π�υ τ�π�θε-
τ�ύνται µέσα στ� ερµάρι�.

Τα διά��ρα συστήµατα
διαν�µής µε µπάρες, �ρι'�-
ντιες ή κάθετες, περιλαµ$ά-
ν�υν κυρίως τετραπ�λικά
στηρίγµατα,  �άλκινες µπάρες
�ρθ�γωνικής διατ�µής, πά-
��υς 5 mm διάτρητες, καλύµ-
µατα πρ�στασίας και $ίδες
σύνδεσης. Η σειρά απ�τελεί-
ται απ�:

σύστηµα κάθετων πλευρι-
κών µπαρών 250 A 25 kA απ�-
τελ�ύµεν� απ� τετραπ�λικά
στηρίγµατα κλιµακωτά ανά 1
µπάρα για κάθε �άση, διάτρη-
τες �άλκινες µπάρες �ρθ�γω-
νικής διατ�µής πά��υς 5 mm
µε σπείρωµα και κάλυµµα πρ�-
στασίας. Τ� σύστηµα εγκαθί-
σταται στ� εσωτερικ� των
ερµαρίων πλάτ�υς L685, L885
και στ� άν�ιγµα L600 των
ερµαρίων L885 σε κάθετη
θέση στα αριστερά  των σετ
ε��πλισµ�ύ π�υ στερεών�νται
στην πλάτη των ερµαρίων
$άθ�υς 260 mm και στ�
αριστερ� ε�άρτηµα στήρι�ης
των ερµαρίων $άθ�υς 400 mm.

� σύστηµα �ρι��ντιων / κάθε-
των µπαρών 250 A 12 kA απ�-
τελ�ύµεν� απ� τετραπ�λικά
στηρίγµατα κλιµακωτά ανά 1
µπάρα για κάθε �άση, διάτρη-
τες �άλκινες µπάρες �ρθ�γω-
νικής διατ�µής πά��υς 5 mm
µε σπείρωµα και κάλυµµα πρ�-
στασίας. Τ� σύστηµα µπ�ρεί
να εγκατασταθεί ως ε�ής:

σε κάθετη θέση στ� εσωτε-
ρικ� των ερµαρίων L885 ($ά-
θ�υς 260 mm και 400 mm) στ�
αντίστ�ι�� άν�ιγµα για µπάρα
µήκ�υς L170 mm τ�π�θετ�ύ-
µενες στην πλάτη των ερµα-
ρίων µέσω των παρε��µενων
τεµα�ίων (για $άθ�ς 260) ή
στηριγµάτων L250 (για $άθ�ς
400)

σε �ρι'�ντια θέση στ� εσω-
τερικ� των ερµαρίων L685,
L885 και στ� άν�ιγµα L600 των
ερµαρίων L885 στερεωµέν�
στην πλάτη των ερµαρίων
$άθ�υς 260 mm και στα
ε�αρτήµατα σύνδεσης των
ερµαρίων $άθ�υς 400 mm

µέσω των παρε��µενων τεµα-
�ίων.
Τ� σύστηµα καταλαµ$άνει ένα
κάθετ� �ώρ� 200 mm.

� σύστηµα �ρι��ντιων / κάθε-
των µπαρών 400 A 12 kA απ�-
τελ�ύµεν� απ� τετραπ�λικά
στηρίγµατα κλιµακωτά ανά 1
µπάρα για κάθε �άση, διάτρη-
τες �άλκινες µπάρες �ρθ�γω-
νικής διατ�µής πά��υς 5 mm
µε σπείρωµα και κάλυµµα πρ�-
στασίας. Τ� σύστηµα µπ�ρεί
να εγκατασταθεί ως ε�ής:

σε κάθετη θέση στ� εσωτε-
ρικ� των ερµαρίων L885
$άθ�υς 400 mm στ� αντίστ�ι-
�� άν�ιγµα για µπάρα L170
mm τ�π�θετ�ύµεν� στην
πλάτη των ερµαρίων µέσω των
παρε��µενων τεµα�ίων
στήρι�ης

σε κάθετη θέση στ� εσωτε-
ρικ� των ερµαρίων L435, P400
στερεωµέν� στην πλάτη των
ερµαρίων $άθ�υς 260 mm  µέ-
σω των παρε��µενων στηρι-
γµάτων L250 ή στ� εσωτερικ�
των πλαϊνών µέσω των παρε-
��µενων τεµα�ίων στήρι�ης

σε �ρι'�ντια θέση στ� εσω-
τερικ� των ερµαρίων L685,
L885 και στ� άν�ιγµα L600 των
ερµαρίων L885 στερεωµέν�
στην πλάτη των ερµαρίων $ά-

θ�υς 260 mm και στα ε�αρτή-
µατα σύνδεσης των ερµαρίων
$άθ�υς 400 mm µέσω των
παρε��µενων τεµα�ίων.
Τ� σύστηµα καταλαµ$άνει ένα
κάθετ� �ώρ� 300 mm.

σύστηµα κάθετων πλευρι-
κών µπαρών 400/630 A 35 kA
απ�τελ�ύµεν� απ� τετραπ�-
λικά στηρίγµατα κλιµακωτά
ανά 1 µπάρα για κάθε �άση,
διάτρητες �άλκινες µπάρες
�ρθ�γωνικής διατ�µής πά��υς
5 mm µε σπείρωµα και κάλυµ-
µα πρ�στασίας. Τ� σύστηµα
εγκαθίσταται σε κάθετη θέση
στ� εσωτερικ� των ερµαρίων
L435, P400 και στερεώνεται
στην πλάτη µέσω των παρε��-
µενων τεµα�ίων

σύστηµα µπαρών 400/630 A
39 kA απ�τελ�ύµεν� απ� τε-
τραπ�λικά στηρίγµατα για δύ�
παράλληλες µπάρες για κάθε
�άση, διάτρητες �άλκινες
µπάρες �ρθ�γωνικής διατ�µής
πά��υς 5 mm µε σπείρωµα. Τ�
σύστηµα εγκαθίσταται σε κά-
θετη θέση στ� εσωτερικ� των
ερµαρίων L435, $άθ�υς 400
mm και στερεώνεται στην
πλάτη µέσω των παρε��µενων
τεµα�ίων

Για την πραγµατ�π�ίηση  των
δια��ρων συστηµάτων µπα-
ρών διαν�µής µε τις συνδέ-
σεις τ�υς έ��υν πρ�$λε�θεί
διάτρητες και εύκαµπτες µ�-
νωµένες µπάρες δια��ρων
διατ�µών και µηκών. Η σειρά
περιλαµ$άνει:

� διάτρητες µπάρες µε
σπείρωµα
διατ�µής 20x5 250 A
διατ�µής 32x5 400 A
διατ�µής 50x5 630 A

� εύκαµπτες µ�νωµένες
µπάρες
διατ�µής 20x2       160 A
διατ�µής 20x3       250 A
διατ�µής 32x4       400 A
διατ�µής 32x6       630 A

Τ� quadro IP 55 διαθέτει
ε�άλλ�υ �λα τα ε�αρτήµατα
διαν�µής της σειράς:
� τετραπ�λικές µπαρέτες δια-
ν�µής 80, 125 και 160A
� µ�ν�π�λικά µπλ�κ διαν�µής
250 και 400A
� τετραπ�λικ�ύς καταν�µείς
250A
� µπαρέτες για καλώδια

� Σύστηµα κάθετων µπαρών
250 Α εγκατετσηµέν� στην
αριστερή πλευρά τ�υ
ερµαρί�υ

� Σύστηµα �ρι��ντιων /
κάθετων µπαρών 250 A
εγκατεστηµέν� σε κάθετη
θέση στ� άν�ιγµα L170 τ�υ
ερµαρί�υ L885, P260 και
P400

� Σύστηµα �ρι'�ντιων /
κάθετων µπαρών 250 A
εγκατεστηµέν� σε
�ρι'�ντια θέση

Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α
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� Σύστηµα κάθετων µπαρών
400/630 A εγκατεστηµένων
πλάγια στην πλάτη τ�υ
ερµαρί�υ πλάτ�υς L435,
$άθ�υς 400 mm

� Σύστηµα �ρι��ντιων /
κάθετων µπαρών 400 A
εγκατεστηµένων σε κάθετη
θέση στ� άν�ιγµα L170 τ�υ
ερµαρί�υ πλάτ�υς L885,
$άθ�υς 400 mm

� Σύστηµα �ρι��ντιων / κάθε-
των µπαρών 400 A εγκατε-
στηµένων σε κάθετη θέση
στην πλάτη τ�υ ερµαρί�υ
πλάτ�υς L435, $άθ�υς 400
mm

� Σύστηµα �ρι��ντιων / κάθε-
των µπαρών 400 A εγκατε-
στηµένων σε κάθετη θέση
στην εσωτερική πλευρά τ�υ
ερµαρί�υ πλάτ�υς L435,
400 mm

� Σύστηµα κάθετων µπαρών
400/630 A εγκατεστηµένων
µετωπικά στην πλάτη τ�υ
ερµαρί�υ πλάτ�υς L435,
$άθ�υς 400 mm

Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α

� Σύστηµα �ρι��ντιων /
κάθετων µπαρών 400 A
εγκατεστηµένων σε
�ρι��ντια θέση

∆ Ε Z H

Θ I
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Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α

Συστήµατα µπαρών

Σύστηµα �ρι'�ντιων / κάθετων
µπαρών 400 A σε �ρι'�ντια
τ�π�θέτηση L600 ερµαρί�υ
L885

Σύστηµα �ρι'�ντιων / κάθετων
µπαρών 400A σε κάθετη,
κλιµακωτή τ�π�θέτηση στην
πλάτη τ�υ ερµαρί�υ πλάτ�υς
L435, $άθ�υς 400 mm

Σύστηµα �ρι'�ντιων / κάθετων
µπαρών 400A σε κάθετη -σε
σ�έση µε την πλάτη τ�υ
πίνακα-  τ�π�θέτηση σε
ερµάρια πλάτ�υς L435,
$άθ�υς 400 mm

Σύστηµα �ρι'�ντιων / κάθετων
µπαρών 250 A σε �ρι'�ντια
τ�π�θέτηση στ� άν�ιγµα L600
ερµαρί�υ L885
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� Ε�άρτηµα ε��πλισµ�ύ
απ�τελ�ύµεν� απ� µετώπη
και πλάτη στήρι�ης

� Ε�άρτηµα ε��πλισµ�ύ
απ�τελ�ύµεν� απ� µετώπη
και ράγα DIN

� Κάθετη διάσταση
π�λλαπλάσια της $ασικής
µ�νάδας 50 mm

� Ε�άρτηµα ε��πλισµ�ύ
πλάτ�υς 600 mm για �ρήση
µε τα ερµάρια L685 mm και
για τ� άν�ιγµα L600

Τα ε�αρτήµατα ε��πλισµ�ύ
διατίθενται σε δια��ρετικά
ύψη ανάλ�γα τ�ν τύπ� τ�υ
υλικ�ύ π�υ θα τ�π�θετηθεί
στην πλάτη στήρι�ης.

Σετ ε��πλισµ�ύ

Τ� quadro IP 55 µπ�ρεί να
ε��διασθεί µε µία σειρά απ�
ε�αρτήµατα ε��πλισµ�ύ για
αυτ�µατ�υς διακ�πτες, ραγ�-
ϋλικά και άλλα, π�υ επιτρέ-
π�υν την πραγµατ�π�ίηση
ερµαρίων διαν�µής έως 630 A
µε δια��ρετικές λύσεις για
την εγκατάσταση.

Τα ε�αρτήµατα ε��πλισµ�ύ
απ�τελ�ύνται απ� µετώπη,
πλάτη στήρι�ης ή ράγα DIN,
για τη στήρι�η των υλικών και
απ� τις απαραίτητες $ίδες.
Ένας µ�ν� κωδικ�ς �αρακτη-
ρί'ει τ� σύν�λ� των δια��ρε-
τικών στηρί�εων διευκ�λύν�-
ντας την επιλ�γή και τη
δια�είρηση.

Τα ε�αρτήµατα ε��πλισµ�ύ έ-
��υν επιν�ηθεί για την τα�ύ-
τητα και ευκ�λία συναρµ�λ�-
γησης. Υπάρ��υν µετώπες και
µεταλλικές πλάτες στήρι�ης
ήδη τρ�π�π�ιηµένες για την
τ�π�θέτηση των αντίστ�ι�ων
υλικών π�υ τ�π�θετ�ύνται
στην κατάλληλη θέση �ωρίς
την επί πλέ�ν ανάγκη ρύθµι-
σης.

� Μετώπες

� κατασκευασµένες απ� �αλυ-
$�έλασµα πά��υς 12/10 επι$ε-
ρνικωµέν� µε επ��εική σκ�νη
και $αµέν� σε �ρώµα RAL
9002
� τ�π�θέτηση στ� ερµάρι� µε
$ίδες ασ�αλείας µε απλή
πίεση �ωρίς τη �ρήση κλιπ ή
περικ��λιων

Κύρια �αρακτηριστικά

� � σταθερ�ς τύπ�ς έ�ει τη
δυνατ�τητα τ�π�θέτησης
µεντεσέδων π�υ δίν�νται ως
ε�αρτήµατα. �ι µετώπες
µπ�ρ�ύν να αν�ίγ�υν µε τ�υς
µεντεσέδες πρ�ς τα αριστερά
ή δε�ιά τ�υ ερµαρί�υ καθιστώ-
ντας τ� σετ ε��πλισµ�ύ απ�-
λυτα αντιστρέψιµ�
� �ι �πές για τ�υς διακ�πτες
ισ�ύ�ς δεν έ��υν ανάγκη

� Πλάτη στήρι�ης υλικών � κατασκευασµένη απ� κράµα
αλ�υµινί�υ-ψευδαργύρ�υ
(Aluzink) πά��υς 20/10
� εγκατάσταση των διακ�-
πτών ισ�ύ�ς στις υ�ιστάµενες
�πές �ωρίς την ανάγκη κλιπ ή
περικ��λίων
� εγκατάσταση στ� ερµάρι�
µε 4 $ίδες και περικ��λια. Τα 4
περικ��λια αυτ�συγκρατ�ύ-
νται και συγκρατ�ύν την πλά-

τη µέ�ρι τ� σ�ί�ιµ� των $ιδών
� για την �ρθή τ�π�θέτηση
υπάρ��υν σηµεία ανα��ράς
για την µέτρηση των
απ�στάσεων
� µετά τη συναρµ�λ�γηση τ�υ
ερµαρί�υ υπάρ�ει αγώγιµη
σύνδεση ανάµεσα σε �λα τα
τµήµατά τ�υ, κάτι π�υ ε�α-
σ�αλί'ει τη συνέ�εια της
γείωσης

π�λλαπλάσια των 50 mm και
υπάρ��υν σε 2 πλάτη:

� 600 mm για �ρήση µε τα
ερµάρια L685 mm και για τ�

άν�ιγµα L600 

Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α

επιπρ�σθετης µετώπης
� µετά τη συναρµ�λ�γηση τ�υ
ερµαρί�υ υπάρ�ει αγώγιµη
σύνδεση ανάµεσα σε �λα τα
τµήµατά τ�υ, κάτι π�υ ε�α-
σ�αλί'ει τη συνέ�εια της
γείωσης
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� κατασκευασµένη απ� κράµα
αλ�υµινί�υ-ψευδαργύρ�υ
(Aluzink) πά��υς 15/10
� ράγα DIN µε τη στήρι�ή της
� µε σύγκριση των $ηµάτων
των 50 mm τ�υ ερµαρί�υ επι-
τυγ�άνεται η σωστή τ�π�θέ-
τηση των ραγ�ϋλικών στη
ράγα, π�υ ε�ασ�αλί'ει τέλει�
κεντράρισµα των υλικών σε
σ�έση µε τ� άν�ιγµα της
µετώπης

� Ε�άρτηµα ε��πλισµ�ύ για
ραγ�ϋλικά

� κατασκευασµένα για
ραγ�ϋλικά κατά DIN µε πλάτ�ς
π�λλαπλάσι� των 17.5 mm
� µήκ�ς ράγας 600 mm για 24
θέσεις κατά DIN
� ύψ�ς µετώπης 150 και 200
mm

Σειρά

� Ε�άρτηµα ε��πλισµ�ύ για
διακ�πτες ισ�ύ�ς επί ράγας

� κατασκευασµένα για δια-
κ�πτες ισ�ύ�ς επί ράγας DIN
�ν�µ. έντασης 125 και 160 A
� µήκ�ς ράγας 600 mm για 24
θέσεις κατά DIN

� Ε�άρτηµα ε��πλισµ�ύ για
διακ�πτες ισ�ύ�ς σε
κάθετη τ�π�θέτηση

� κατασκευασµένα για δια-
κ�πτες ισ�ύ�ς Hager �ν�µα-
στικής έντασης απ� 160 έως
630 A
� πρ�σαρµ�σµένα για υλικά
σε σταθερή τ�π�θέτηση µε
ακρ�δέκτες για σύνδεση στην
πλάτη

� Σετ ε��πλισµ�ύ για διακ�-
πτες ισ�ύ�ς σε �ρι��ντια
τ�π�θέτηση

� κατασκευασµένα για
διακ�πτες ισ�ύ�ς Hager �ν�-
µαστικής έντασης απ� 125 έως
630 A
� πρ�σαρµ�σµένα για υλικά
σε σταθερή τ�π�θέτηση µε
ακρ�δέκτες για σύνδεση απ�
την πλάτη
� διατίθενται σε πλάτ�ς 
600 mm

� Σετ ε��πλισµ�ύ για
διακ�πτες !�ρτί�υ

� κατασκευασµένα για διακ�-
πτες ��ρτί�υ Hager �ν�µα-
στικής έντασης απ� 125 έως
630 A
� διατίθενται σε πλάτ�ς 
600 mm

� Μετώπη για �ργανα
µέτρησης

� κατασκευασµένη για τ�π�-
θέτηση �ργάνων µέτρησης
διαστάσεων 72x72 και των
αντίστ�ι�ων µεταγωγικών
διακ�πτών για τ�υς επ�µε-
ν�υς συνδιασµ�ύς:
- 2 �ργανα + 2 µεταγωγικ�ί
διακ�πτες (L 600 mm)
- 4 �ργανα + 1 µεταγωγικ�ς
διακ�πτης (L600 mm)

� ειδικά σετ για τ�υς τύπ�υς
διακ�πτών µε µαγνητ�θερµική
ρύθµιση για $ελτιστ�π�ίηση
τ�υ �ώρ�υ εγκατάστασης
� διατίθενται σε πλάτ�ς 
600 mm
� συνίσταται η εγκατάσταση
εν�ς διακ�πτη ή περισσ�τέ-
ρων (2 για τα ερµάρια L 600)
στα αντίστ�ι�α αν�ίγµατα της
λαµαρίνες �π�υ υπάρ��υν
πρ�κ�πές µε laser

Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α

� για την �ρθή τ�π�θέτηση
υπάρ��υν σηµεία ανα��ράς
για την µέτρηση των
απ�στάσεων
� γρήγ�ρη τ�π�θέτηση στ�
ερµάρι� µέσω των στηριγµά-
των π�υ διαθέτ�υν ένα σύστη-
µα ασ�αλ�ύς εγκατάστασης
� µετά τη συναρµ�λ�γηση τ�υ
ερµαρί�υ υπάρ�ει αγώγιµη
σύνδεση ανάµεσα σε �λα τα
τµήµατά τ�υ, κάτι π�υ ε�α-
σ�αλί'ει τη συνέ�εια της
γείωσης

� Ράγα DIN για τη στήρι�η
υλικών και ε�αρτηµάτων
διαν�µής
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σύνδεση ανάµεσα σε �λα τα
τµήµατά τ�υ, κάτι π�υ ε�α-
σ�αλί'ει τη συνέ�εια της
γείωσης
� διατίθενται σε πλάτ�ς 500
mm (για τα ερµάρια L685 mm
και για τ� άν�ιγµα L600 των
ερµαρίων L885)

� Αδια!ανείς µετώπες

� πρ�σαρµ�σµένες για την
απ�µ�νωση τ�υ �ώρ�υ
διαν�µής µέσα στ� ερµάρι�,
για την τ�π�θέτηση δια��ρων
υλικών στ� $άθ�ς τ�υ
ερµαρί�υ και την κάλυψή
τ�υς, για τη συµπλήρωση των
κενών τ�υ ερµαρί�υ κ.λπ.

� πλάτες στήρι�ης υλικών

� για την τ�π�θέτηση
δια��ρων υλικών
� κατασκευά'�νται σε δύ�
τύπ�υς:
- πλήρως αδια�ανείς κατα-
σκευασµένες απ� επιψευδαρ-
γυρωµένη λαµαρίνα πά��υς
25/10 π�υ τ�π�θετ�ύνται
απ�κλειστικά στα ερµάρια
$άθ�υς 400 mm µε περικ��λια
και $ίδες µε $άση και κε�αλή,
ρυθµι'�µενες καθ’ ύψ�ς µε
$ήµατα των 25 mm και
ε��διασµένες µε ένα σύστηµα
µεντεσέδων π�υ διευκ�λύνει
την τ�π�θέτησή τ�υς στ�
ερµάρι�
� µετά τη συναρµ�λ�γηση τ�υ
ερµαρί�υ υπάρ�ει αγώγιµη

� Ράγες DIN

� για την τ�π�θέτηση
ε�αρτηµάτων διαν�µής σε
�ρι'�ντια θέση
� ράγα DIN µε ρυθµι'�µεν�
$άθ�ς στην περίπτωση τ�π�-
θέτησης µεγαλύτερων υλικών
και κεκλιµένη για τη διευκ�-

Για τη συµπλήρωση των σετ
ε��πλισµ�ύ διατίθενται και τα
επ�µενα ε�αρτήµατα:

� τεµά�ια στήρι�ης για την
τακτ�π�ίηση των καλωδίων
και την τ�π�θέτηση δια��ρων
υλικών, διαθέσιµα σε πλάτη
250 mm (για τα ερµάρια L435),
500 mm (για τα ερµάρια L685
π�υ τ�π�θετ�ύνται και στ�
άν�ιγµα L600 των ερµαρίων
L885)
� διάτρητα τεµά�ια για την
τ�π�θέτηση στην πλάτη των
ερµαρίων P400

� διατίθενται σε δια��ρετικά
ύψη απ� 50 έως 800 mm
� διατίθενται σε πλάτ�ς 
600 mm
� κατασκευά'�νται, επίσης, µε
$άθ�ς (H300 και 600 mm)  για
την τ�π�θέτηση υλικών µε
�ειρισµ� απ� τ� εσωτερικ�
τ�υ ερµαρί�υ

Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α

λυνση της σύνδεσης των κα-
λωδίων �ταν τ�π�θετηθ�ύν
κλέµενς
� διατίθενται σε πλάτη 500
mm (για τα ερµαρια L685, π�υ
εγκαθίστανται επίσης στ�
άν�ιγµα L600 των ερµαρίων
L885)
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Ερµάρια quadro IP 55 έως 630 Α

Σετ ε��πλισµ�ύ

Ε�άρτηµα ε��πλισµ�ύ για ραγ�ϋλικά Ε�άρτηµα ε��πλισµ�ύ για αυτ�µατ�υς διακ�πτες Hager έως 125 A
επί ράγας

Ε�άρτηµα ε��πλισµ�ύ για αυτ�µατ�υς διακ�πτες Hager απ� 160
έως  630 A σε κάθετη τ�π�θέτηση

Ε�άρτηµα ε��πλισµ�ύ για αυτ�µατ�υς διακ�πτες Hager απ� 160
έως  630 A σε �ρι'�ντια τ�π�θέτηση

Ε�άρτηµα ε��πλισµ�ύ για διακ�πτες ��ρτί�υ Hager απ� 125 έως
630 A

Αδια�ανείς µετώπες

Πλάτες στήρι�ης Ράγα DIN µε ρυθµι'�µεν� ύψ�υς για κλέµενς και µπλ�κ διαν�µής



�δηγ�ς επιλ�γής

2.02

επιτ�ί�ια ερµάρια 
$άθ�ς 260 mm

Ερµάρια επί δαπέδ�υ
$άθ�ς 260 mm
$άθ�ς 400 mm
$άθρ� ύψ�υς 150mm

πλάτ�ς ερµαρί�υ:

685 mm �ωρίς πλαϊνά
700 mm µε πλαϊνά

'εύγ�ς πλευρών $άση πλάτ�ς ερµαρί�υ: 

435 mm �ωρίς πλαϊνά
440 mm µε πλαϊνά

ύψ�ς
ερµαρί�υ

ω�έλιµ�
ύψ�ς

685 mm �ωρίς πλαϊνά
700 mm µε πλαϊνά

510 mm 450 mm
72 θέσεις

FM200 FM400 FM450 - -

660 mm 600 mm
96 θέσεις

FM201 FM401 FM450 - -

810 mm 750 mm
120
θέσεις

FM202 FM402 FM450 - -

960 mm 900 mm
144
θέσεις

FM203 FM403 FM450 - -

1110 mm 1050 mm
168
θέσεις

FM204 FM404 FM450 - -

1710 mm 1500 mm
240
θέσεις

- - - -
FM117 $άθ�υς 400

FM207 $άθ�υς 260
FM217 $άθ�υς 400 (1)

240 θέσεων (DIN)

1860 mm 1650 mm
264
θέσεις

- - - -
FM118 $άθ�υς 400

FM208 $άθ�υς 260
FM218 $άθ�υς 400 (2)

264 θέσεων (DIN)

2010 mm 1800 mm
288
θέσεις

- - - -
FM119 $άθ�υς 400

FM209 $άθ�υς 260
FM219 $άθ�υς 400 (3)

288 θέσεων (DIN)

Σετ σύνδεσης
ερµαρίων σε κάθετ�
συνδυασµ� 

FM630 - -

Σετ σύνδεσης
ερµαρίων σε
�ρι'�ντι� συνδυασµ� 

FM635 - - FM635 FM635

1) Για τη συναρµ�λ�γηση τ�υ συστήµατ�ς ε��πλισµ�ύ πρ�$λέπεται 1 σετ στήρι�ης µε κωδικ� FM477
2) Για τη συναρµ�λ�γηση τ�υ συστήµατ�ς ε��πλισµ�ύ πρ�$λέπεται 1 σετ στήρι�ης µε κωδικ� FM478
3) Για τη συναρµ�λ�γηση τ�υ συστήµατ�ς ε��πλισµ�ύ πρ�$λέπεται 1 σετ στήρι�ης µε κωδικ� FM479



2.03

Σετ τ�π�θέτησης
µπαρών

Π�ρτες

'εύγ�ς πλευρών για ερµάρια 

πλάτ�υς 885 mm 
$άθ�υς 260-400 mm

αδια�ανείς π�ρτες

885 mm �ωρίς πλαϊνά
900 mm µε πλαϊνά

πλάτ�ς
435 mm

πλάτ�ς
685 mm

- - - - FM530

- - - - FM531

- - - - FM532

- - - - FM533

- - - - FM534

FM307 $άθ�υς 260
FM317 $άθ�υς 400 (1)

240 θέσεων (DIN)

FM407 $άθ�υς 260
FM417 $άθ�υς 400

FM427 $άθ�υς 260
FM437 $άθ�υς 400

FM517 FM537

FM308 $άθ�υς 260
FM318 $άθ�υς 400 (2)

264 θέσεων (DIN)

FM408 $άθ�υς 260
FM418 $άθ�υς 400

FM428 $άθ�υς 260
FM438 $άθ�υς 400

FM518 FM538

FM309 $άθ�υς 260
FM319 $άθ�υς 400 (3)

288 θέσεων (DIN)

FM409 $άθ�υς 260
FM419 $άθ�υς 400

FM429 $άθ�υς 260
FM439 $άθ�υς 400

FM519 FM539

- - - -

FM635 - - - -

πλάτ�ς
885 mm

-

-

-

-

-

FM557

FM558

FM559

-

-

πλάτ�ς
885 mm

-

δια�ανείς π�ρτες

-

-

πλάτ�ς
685 mm

-

-

FM540

FM567

FM568

FM541

FM569

-

FM542

-

FM543

FM544

FM547

FM548

FM549

-

-



Ερµάρια

2.04

FM203

FM208

Περιγρα�ή Ύψ�ς
ερµαρί�υ

Ω�έλιµ�
ύψ�ς

Συσκ/σία

510 mm

660 mm

810 mm

960 mm

1110 mm

450 mm

600 mm

750 mm

900 mm

1050 mm

1500 mm

1650 mm 

1800 mm

1500 mm

1650 mm 

1800 mm

1500 mm

1650 mm

1800 mm

1500 mm

1650 mm

1800 mm

1500 mm

1650 mm

1800 mm

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1710 mm

1860 mm

2010 mm

1710 mm

1860 mm

2010 mm

Κωδικ�ς

Επίτ�ι�ια ερµάρια
"άθ�ς 260 mm

πλάτ�ς 685 mm 
πλάτ�ς µε πλαϊνά 700 mm
ω�έλιµ� πλάτ�ς για ραγ�ϋλικά
24 θέσεις

παρέ��νται 4 τεµ. στερέωσης

Επδαπέδια ερµάρια
"άθ�ς 260 mm

πλάτ�ς 685 mm 
πλάτ�ς µε πλαϊνά 700 mm
ω�έλιµ� πλάτ�ς για ραγ�ϋλικά
24 θέσεις

µε $άθρ�, ύψ�υς 150 mm
παρέ��νται 2 τεµ. στερέωσης

πλάτ�ς 885 mm 
πλάτ�ς µε πλαϊνά 900 mm

µε $άθρ�, ύψ�υς 150 mm
παρέ��νται 2 τεµ. στερέωσης

Επδαπέδια ερµάρια
"άθ�ς 400 mm

πλάτ�ς 435 mm 
πλάτ�ς µε πλαϊνά 450 mm
για µπάρες/καλώδια διαν�µής

µε $άθρ�, ύψ�υς 150 mm
παρέ��νται 2 τεµ. στερέωσης

πλάτ�ς 685 mm 
πλάτ�ς µε πλαϊνά 700 mm
ω�έλιµ� πλάτ�ς για ραγ�ϋλικά
24 θέσεις

µε $άθρ�, ύψ�υς 150 mm
παρέ��νται 2 τεµ. στερέωσης

πλάτ�ς 885 mm 
πλάτ�ς µε πλαϊνά 900 mm

µε $άθρ�, ύψ�υς 150 mm
παρέ��νται 2 τεµ. στερέωσης

FM200

FM201

FM202

FM203

FM204

FM207

FM208

FM209

FM307

FM308

FM309

FM117

FM118

FM119

FM217

FM218

FM219

FM317

FM318

FM319

1710 mm

1860 mm

2010 mm

1710 mm

1860 mm

2010 mm

1710 mm

1860 mm

2010 mm

1

1

1

1

1

1

1

1

1

quadro IP 55

Η συναρµ�λ�γηση των
ερµαρίων quadro IP 55 γίνεται
�ρησιµ�π�ιώντας τα επ�µενα
ε�αρτήµατα:

� ερµάρι� επιτ�ί�ι� ή
επιδαπέδι�
� 'εύγ�ς πλαϊνών
� αδια�ανή ή δια�ανή π�ρτα
� ε�αρτήµατα στήρι�ης (µ�ν�
για ερµάρια $άθ�υς 400 mm)

� σετ κάθετ�υ συνδυασµ�ύ
ερµαρίων (µ�ν� για επιτ�ί�ια
ερµάρια)
� $άθρ� (µ�ν� για επιτ�ί�ια
ερµάρια)
� σετ �ρι'�ντι�υ ε��πλισµ�ύ
ερµαρίων.

Τα ε�αρτήµατα αυτά µπ�ρ�ύν
να �ρησιµ�π�ιηθ�ύν σε
π�λλ�ύς συνδυασµ�ύς.

� για τε�νικά �αρακτηριστικά,
�λ. σελ. 2.20



Ε�αρτήµατα

2.05

FM403

FM450

FM479

FM428

Περιγρα�ή �αρακτηριστικά Συσκ/σία

για ερµάρια
ύψ�υς:

για ερµάρια
ύψ�υς:

1 'εύγ

1 'εύγ

1 'εύγ

1 'εύγ

1 'εύγ

1 'εύγ

1 'εύγ

1 'εύγ

1 'εύγ

1 'εύγ

1 'εύγ

1710 mm

1860 mm

2010 mm

1710 mm

1860 mm

2010 mm

1710 mm

1860 mm

2010 mm

για ερµάρια
ύψ�υς:

για ερµάρια
ύψ�υς:

για ερµάρια
ύψ�υς:

Κωδικ�ς

9εύγη πλαϊνών τεµα�ίων για
ερµάρια "άθ�υς 260 mm

για ερµάρια "άθ�υς 400 mm

Βάθρ�
ύψ�ς 150 mm
$άθ�ς 260 mm

�ρησιµ�π�ιείται για στήρι�η
στ� δάπεδ� επίτ�ι�ων
ερµαρίων $άθ�υς 260 mm

Σετ τ�π�θέτησης καλω-
δίων/µπαρών εντ�ς των
ερµαρίων
για ερµάρια $άθ�υς 260 mm

για ερµάρια $άθ�υς 400 mm

επιτρέπει να γίνει µία $άση για
καλώδια/µπάρες πλάτ�υς 170
mm στ� εσωτερικ� των
ερµαρίων πλάτ�υς 885 mm

FM400

FM401

FM402

FM403

FM404

FM407

FM408

FM409

FM417

FM418

FM419

για ερµάρια          685 mm
πλάτ�υς

1

1 σετ

1 σετ

1 σετ

1 σετ

1 σετ

1 σετ

1 σετ

1 σετ

1 σετ

510 mm

660 mm

810 mm

960 mm

1110 mm

1710 mm

1860 mm

2010 mm

1710 mm

1860 mm

2010 mm

FM450

σετ τ�π�θέτησης ε��πλισµ�ύ
για ερµάρια $άθ�υς 400 mm 

�ρησιµ�π�ι�ύνται για την
εγκατάσταση σετ ε��πλισµ�ύ
στ� εσωτερικ� των ερµαρίων
$άθ�υς 400 mm

FM427

FM428

FM429

FM437

FM438

FM439

FM477

FM478

FM479



Π�ρτες και ε�αρτήµατα

2.06

FM568

FM533

FZ451

FZ450

FZ449

FZ597

Περιγρα�ή Για ερµάρια
ύψ�υς:

Κωδικ�ς
πλάτ�ς
435 mm

510 mm

660 mm

810 mm

960 mm

1110 mm

1710 mm

1860 mm

2010 mm

510 mm

660 mm

810 mm

960 mm

1110 mm

1710 mm

1860 mm

2010 mm

FM517

FM518

FM519

Συσκ/σία

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Κωδικ�ς
πλάτ�ς
885 mm

Αδια!ανείς π�ρτες
πλήρεις µε µεντεσέδες και
κλειδιαριά για κλειδί 
n° 1242E 

πλήρεις µε σύστηµα
κλεισίµατ�ς µε $έργα και
τριγωνικ� κλειδί

∆ια!ανείς π�ρτες
πλήρεις µε µεντεσέδες και
κλειδιαριά για κλειδί n° 1242E 

πλήρεις µε σύστηµα
κλεισίµατ�ς µε $έργα και
τριγωνικ� κλειδί

FM557

FM558

FM559

Κωδικ�ς
πλάτ�ς
685 mm

FM530

FM531

FM532

FM533

FM534

FM537

FM538

FM539

FM567

FM568

FM569

FM540

FM541

FM542

FM543

FM544

FM547

FM548

FM549

Κλειδαριά
εναλλακτική της κλειδαριάς µε
κλειδί

για π�ρτες ύψ�υς:
510 mm
660 mm
810 mm
960 mm
1110 mm 

κλειδαριά µε κλειδί n° 1242E
µε 2 κλειδιά, για ανταλλακτικ�

κλειδαριά σ�ήµατ�ς τετραγώ-
ν�υ, 7 mm, επι�ρωµιωµένη µε
1 κλειδί

κλειδαριά σ�ήµατ�ς τριγών�υ,
7 mm, επι�ρωµιωµένη µε 1
κλειδί

κλειδαριά σ�ήµατ�ς πεταλ�ύ-
δας, 3 mm, µε 1 κλειδί

1

1

1

1

FZ597

FZ451

FZ450

FZ449

Περιγρα�ή �αρακτηριστικά Κωδικ�ςΣυσκ/σία
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FM630

FM653

FC670

FZ794

FM640

Περιγρα�ή �αρακτηριστικά Συσκ/σία Κωδικ�ς

Θήκη
αυτ�κ�λλητ� για µέγεθ�ς A4

µέγεθ�ς A4 1 FZ794

Σετ τεµα�ίων στήρι�ης
επί τ�ί��υ (ανταλλακτικά)
για τη στερέωση τ�υ
επιτ�ί�ι�υ ερµαρί�υ
α�ήν�ντας και την πιθαν�τητα
να συνδεθεί και δεύτερ�
ερµάρι�

1 'εύγ�ς FM640

Σετ σύνδεσης για
συνδυασµ�ύς ερµαρίων:

� Σετ σύνδεσης για κάθετ�υς
συνδυασµ�ύς επιτ�ί�ιων
ερµαρίων P 260 mm

� Σετ σύνδεσης για
�ρι'�ντι�υς συνδυασµ�ύς
επιτ�ί�ιων και επιδαπέδιων
ερµαρίων P 260 και P 400 mm

απ�τελείται απ�:
� 4 $ίδες M12
� 4 περικ��λια M12
� 4 ρ�δέλες

απ�τελείται απ�:
� 12 $ίδες M6
� 6 περικ��λια M6

1 σετ

1 σετ

FM630

FM635

9εύγ�ς κρίκων ανύψωσης

απ�τελείται απ� δύ� κρίκ�υς
µε περικ��λια για τη στερέωση
στ� ερµάρι�

σπείρωµα M 12
µέγιστ� (max) ��ρτί� 250 kg

1 'εύγ�ς FM653

9εύγ�ς !ιαλλών σπρέϋ  
για τ� $άψιµ� τ�υ ερµαρί�υ
και τ�υ $άθρ�υ

απ�τελείται απ�:
� 1 �ρώµα RAL 9002, λευκ�
� 1 �ρώµα RAL 7042, γκρι

1 'εύγ�ς FC670

FM635



Συστήµατα διαν�µής
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Μπάρες διαν�µής

�ι µπάρες διαν�µής για τ�
quadro IP 55 επιτρέπ�υν
διά��ρ�υς νέ�υς τύπ�υς
εγκατάστασης, $ελτιών�ντας
ταυτ��ρ�να την π�ι�τητα της
εργασίας. Τα νέα συστήµατα
διαν�µής $ελτιών�υν τη

συνεργασία τ�υ ερµαρί�υ µε
τ� διακ�πτη ισ�ύ�ς και τα
ραγ�ϋλικά, παρέ��ντας
ταυτ��ρ�να τη σωστή ευελι�ία
στην εγκατάσταση και διαν�µή
της ηλεκτρικής ενέργειας στ�
εσωτερικ� εν�ς ερµαρί�υ
�αµηλής τάσης.

Τα συστήµατα διαν�µής
επιτρέπ�υν την εγκατάσταση
µπαρών σε τ�π�θέτηση πλάγια
ή µετωπική, µε δυνατ�τητα
κάθετης ή �ρι'�ντιας
συναρµ�λ�γησης.
Τα συστήµατα διαν�µής
µπ�ρ�ύν να δε�θ�ύν �άλκινες

µπάρες πά��υς 5 mm, µε 
δυνατ�τητα µετα��ράς
ρεύµατ�ς �ν�µαστικής
έντασης 630 A.
Παρακάτω παρ�υσιά'�νται
συστήµατα µπαρών σε
δια��ρετικές τ�π�θετήσεις
µέσα σε ερµάρια quadro IP 55.



Συστήµατα διαν�µής
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στηρίγµατα µπαρών 2x (3�+N) 1 UC817

σετ 4 διάτρητων µπαρών 1 UC842
M6 32x5 L1000

διάτρητες µπάρες 1 UC843
M6 32x5 L1750

διάτρητες µπάρες 1 UC844
M10 50x5 L1750

$άσεις µπαρών διαν�µής 1 FN970

στηρίγµατα µπαρών 400-630 A 1 UC840

καλύµµατα πρ�στασίας L375 mm 1 UC846
για µετωπικές µπάρες 400-630 A

σετ 4 διάτρητων µπαρών 1 UC842
M6 32x5 L1000

διάτρητες µπάρες 1 UC843
M6 32x5 L1750

διάτρητες µπάρες 1 UC844
M10 50x5 L1750

Σύστηµα κάθετων µπαρών σε
πλάγια τ�π�θέτηση - 400 Α /
630 A - 39 kA

απ�τελείται απ� τετραπ�λικά
στηρίγµατα µπαρών για δύ�
παράλληλες µπάρες( ή
στηρίγµατα) ανά �άση σε
πλάγια τ�π�θέτηση και
�άλκινες διάτρητες µπάρες
�ρθ�γωνικής διατ�µής πά-
��υς 5 mm. Τ� σύστηµα εγκα-
θίσταται κάθετα στ� εσωτε-
ρικ� των ερµαρίων L435, P400
και στηρί'εται στην πλάτη µέ-
σω των αντίστ�ι�ων τεµα�ίων

Η εγκατάσταση τ�υ πρ�στα-
τευτικ�ύ καλύµµατ�ς γίνεται
απλά µε ένα κ�ύµπωµα.

Σύστηµα κάθετων µπαρών σε
µετωπική τ�π�θέτηση - 400 Α /
630 A - 35 kA

απ�τελείται απ� τετραπ�λικά
στηρίγµατα µπαρών για µία
µπάρα ανά �άση σε πλάγια
τ�π�θέτηση και �άλκινες
διάτρητες µπάρες �ρθ�γωνι-
κής διατ�µής πά��υς 5 mm
και πρ�στατευτικ� κάλυµµα.
Τ� σύστηµα εγκαθίσταται κά-
θετα στ� εσωτερικ� των
ερµαρίων L435, P400 και στη-
ρί'εται στην πλάτη µέσω των
αντίστ�ι�ων τεµα�ίων π�υ
παρέ��νται

Περιγρα�ή �αρακτηριστικά Συσκ/σία Κωδικ�ς

UC817 + UC844 + FN970

∆ια��ρετικά συστήµατα
διαν�µής επιτρέπ�υν την
ηλεκτρική διαν�µή στ�
εσωτερικ� εν�ς quadro IP 55:
� σύστηµα µπαρών των 250 A
και 400 A, για �ρι'�ντια και
κάθετη τ�π�θέτηση
� σύστηµα µπαρών των 630 A,

για κάθετη τ�π�θέτηση
� εύκαµπτες µπάρες �αλκ�ύ,
για τη σύνδεση µετα�ύ τ�υ
γενικ�ύ διακ�πτη και τ�υ συ-
στήµατ�ς διαν�µής έως 630 A 
� �άλκινες µπάρες µε κ��λι�-
τ�µηµένες �πές για τη διαν�-
µή της ισ�ύ�ς στ� εσωτερικ�

τ�υ ερµαρί�υ έως 630 A
� σύστηµα γρήγ�ρης
καλωδίωσης για την
τρ���δ�σία �λων των δι-, τρι-
και τετραπ�λικών ραγ�ϋλικών

� για τε�νικά �αρακτηριστικά,
�λ. σελ. 2.21 έως 2.23 

UC840 + UC844 + UC846

Πίνακας επιλ�γής των συστηµάτων διαν�µής µε µπάρες για τ� quadro IP 55

Γενικ�ς διακ�πτης: Σύστηµα µπαρών:
Αυτ�µ. δ/της H ∆/της ��ρτ. Icc max Τ�π�θέτηση Κωδικ�ς
Μη αυτ. δ/της H HA των µπαρών

250 A 250 A Icc ≤ 12 kA κάθ. - �ρι'. UC831

250 A 250 A Icc ≤ 25 kA κάθετη UC830

400 A 400 A Icc ≤ 12 kA κάθ. - �ρι'. UC841

630 A 630 A Icc ≤ 35 kA κάθετη UC840

630 A 630 A Icc ≤ 39 kA κάθετη UC817
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UC831 + UC832

UC831 + UC832

UC841 + UC842

UC841 + UC842

στήριγµα κάθετ�/�ρι'�ντι� 1 UC841
400 A για κλιµακωτή τ�π�θέτηση

κάλυµµα πρ�στασίας για 1 UC836
κάθετ�/�ρι'�ντι� σύστηµα 
µπαρών 250/400 A
διαστάσεις 1000x250x3 mm

σετ 4 διάτρητων µπαρών 1 UC832
M6 20x5 L1000, 250 A

διάτρητες µπάρες 1 UC833
M6 20x5 L1750, 250 A

σετ 4 διάτρητων µπαρών 1 UC842
M6 32x5 L1000, 400 A

διάτρητες µπάρες 1 UC843
M6 32x5 L1750, 400 A

διάτρητες µπάρες 1 UC963
M10 25x5 L1750, 250 A

στήριγµα κάθετ�/�ρι'�ντι� 1 UC831
250 Α για κλιµακωτή τ�π�θέτηση

στηρίγµατα για κάλυµµα 1 UC835
πρ�στασίας UC836

κάλυµµα πρ�στασίας για 1 UC836
κάθετ�/�ρι'�ντι� σύστηµα 
250/400 Α

σετ 4 διάτρητων µπαρών 1 UC832
M6 20x5 L1000, 250 A

διάτρητες µπάρες 1 UC833
M6 20x5 L1750, 250 A

στήριγµα π�λλαπλών 1 UC988
�ρήσεων L250

Σύστηµα �ρι��ντιων/κάθετων
µπαρών -  400 A - 12 kA 

απ�τελείται απ� τετραπ�λικά
στηρίγµατα µπαρών σε $αθµί-
δες (κλιµακωτή τ�π�θέτηση)
για µία µπάρα ανά �άση, �άλ-
κινες διάτρητες µπάρες �ρθ�-
γωνικής διατ�µής πά��υς 5
mm και πρ�στατευτικ� κάλυµ-
µα. Τ� σύστηµα εγκαθίσταται
µε τις επ�µενες δυνατ�τητες:
� σε κάθετη τ�π�θέτηση στ�
εσωτερικ� των ερµαρίων L885,
$άθ�υς 400 mm στ� αντίστ�ι-
�� άν�ιγµα L170 mm στηρι'�-
µεν� στην πλάτη τ�υ ερµαρί�υ
µέσω των τεµα�ίων π�υ παρέ-
��νται
� σε κάθετη τ�π�θέτηση στ�
εσωτερικ� των ερµαρίων L435,
$άθ�υς 400 mm στ� αντίστ�ι-
�� άν�ιγµα L170 mm στηρι'�-
µεν� στην πλάτη τ�υ ερµαρί�υ
µέσω των τεµα�ίων π�υ παρέ-
��νται ή στην εσωτερική πλευ-
ρά των πλαϊνών µέσω διάτρη-
των τεµα�ίων
� σε �ρι'�ντια θέση στ�
εσωτερικ� των ερµαρίων L685,
L885 και στ� άν�ιγµα L600 των
ερµαρίων L885 στηρι'�µεν�
στην πλάτη των ερµαρίων
$άθ�υς 260 mm και στα ε�αρ-
τήµατα στερέωσης των ερµα-
ρίων $άθ�υς 400 mm µέσω
των τεµα�ίων π�υ παρέ��νται.

Σύστηµα �ρι��ντιων/κάθετων
µπαρών - 250 Α - 12 kA

απ�τελείται απ� τετραπ�λικά
στηρίγµατα µπαρών σε $αθµί-
δες (κλιµακωτή τ�π�θέτηση)
για µία µπάρα ανά �άση, �άλ-
κινες διάτρητες µπάρες �ρθ�-
γωνικής διατ�µής πά��υς 5
mm και πρ�στατευτικ� κάλυµ-
µα. Τ� σύστηµα εγκαθίσταται
µε τις επ�µενες δυνατ�τητες:
� σε κάθετη τ�π�θέτηση στ�
εσωτερικ� των ερµαρίων L885,
($άθ�υς 260, 400 mm) στ�
αντίστ�ι�� άν�ιγµα L170 mm
στηρι'�µεν� στην πλάτη τ�υ
ερµαρί�υ µέσω των τεµα�ίων
π�υ παρέ��νται ($άθ�υς 260
mm) ή τεµα�ίων π�λλαπλών
�ρήσεων L250 ($άθ�υς
400mm)
� σε �ρι'�ντια τ�π�θέτηση
στ� εσωτερικ� των ερµαρίων
L685, L885 και στ� άν�ιγµα
L600 των ερµαρίων L885 στη-
ρι'�µεν� στην πλάτη των ερ-
µαρίων $άθ�υς 260 mm και
στα ε�αρτήµατα στερέωσης
των ερµαρίων $άθ�υς 400 mm
µέσω των τεµα�ίων π�υ παρέ-
��νται.

Περιγρα�ή �αρακτηριστικά Συσκ/σία Κωδικ�ς

Τ� σύστηµα καταλαµ$άνει
κάθετ� �ώρ� 200 mm.
Η εγκατάσταση τ�υ πρ�στα-
τευτικ�ύ καλύµµατ�ς γίνεται
µε τ� ε�άρτηµα µε κωδικ�
UC835 (2 ανά στήριγµα).

Τ� σύστηµα καταλαµ$άνει
κάθετ� �ώρ� 300 mm.
Η εγκατάσταση τ�υ πρ�στα-
τευτικ�ύ καλύµµατ�ς γίνεται
απλά �ωρίς κανένα ε�άρτηµα 
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UC972

UC830 +UC834 +UC832

UM92Y

UC851

UC963-UC844

στηρίγµατα µπαρών πλάγιας 1 UC830
τ�π�θέτησης 250 A

κάλυµµα πρ�στασίας L1000 mm 1 UC834
για σύστηµα µπαρών κάθετης
τ�π�θέτησης 250 A

σετ 4 διάτρητων µπαρών 1 UC832
M6 20x5 L1000, 250 A

διάτρητες µπάρες 1 UC833
M6 20x5 L1750, 250 A

εύκαµπτη µπάρα 20x2 1 UM92X
160A - L2000

εύκαµπτη µπάρα 20x3 1 UM92Y
260A - L2000

εύκαµπτη µπάρα  32x4 1 UM92Z
400A - L2000

εύκαµπτη µπάρα  32x6 1                                      UM92W
630A - L2000

διάτρητη µπάρα  M6 20x5 L1750 1 UC833

διάτρητη µπάρα  M6 32x5- L1750 1 UC843

διάτρητη µπάρα 1 UC844
M10 50x5 - L1750 - 630 A

$ίδα M6 x12 µε ρ�δέλα 50 UC851

$ίδα M8 x30 µε ρ�δέλα 50 UC853

$ίδα M10 x30 µε ρ�δέλα 50 UC855

µπάρα σύνδεσης γείωσης L500 1 UC972

συνδετήρες γείωσης για µπάρα διατ�µής 12x6

συνδετήρες για 20 K96A
καλώδια διατ�µής 1,5-25 mm�

συνδετήρες για 20 K96C
καλώδια διατ�µής 2,5-35 mm�

συνδετήρες για 20 K96D
καλώδια διατ�µής 16-50 mm�

συνδετήρες για 20 K96F
καλώδια διατ�µής 25-70 mm�

Σύστηµα κάθετων µπαρών 
250 A πλάγιας τ�π�θέτησης -
25 kA

απ�τελείται απ� τετραπ�λικά
στηρίγµατα σε $αθµίδες (για
κλιµακωτή τ�π�θέτηση) µίας
µπάρας ανά �άση, �άλκινες
µπάρες �ρθ�γωνικής διατ�µής
διάτρητες µε σπείρωµα, πά-
��υς 5 mm και  κάλυµµα πρ�-
στασίας. Τ� σύστηµα τ�π�θε-
τείται στ� εσωτερικ� των ερ-
µαρίων L685, L885 και στ�
άν�ιγµα L600 τ�υ ερµαρί�υ
L885 σε κάθετη διάτα�η στ�
αριστερ� πλευρ� και στηρί'ε-
ται στην πλάτη των ερµαρίων
$άθ�υς 260 mm και στ� αρι-
στερ� απ� τα ε�αρτήµατα
στήρι�ης των ερµαρίων
$άθ�υς 400 mm

Εύκαµπτες µπάρες �αλκ�ύ

Μπάρες �αλκ�ύ

Βίδες

Μπάρα σύνδεσης γείωσης
12x6

Περιγρα�ή �αρακτηριστικά Συσκ/σία Κωδικ�ς
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Σετ ε��πλισµ�ύ

Τα ερµάρια quadro IP 55
µπ�ρ�ύν να ε��πλισθ�ύν µε
µία σειρά ε�αρτηµάτων για την
τ�π�θέτηση διακ�πτών ισ�ύ�ς
και ��ρτί�υ, ραγ�ϋλικών και
άλλων υλικών π�υ επιτρέπ�υν
την πραγµατ�π�ίηση ερµαρίων
διαν�µής έως 630Α µε
δια��ρετικές λύσεις για την
εγκατάσταση.

Τα ε�αρτήµατα ε��πλισµ�ύ
απ�τελ�ύνται απ� µετώπη,
απ� πλάτη στήρι�ης ή ράγα
DIN και απ� τις απαραίτητες
$ίδες στήρι�ης. Ένας µ�ν�
κωδικ�ς καθ�ρί'ει �λα τα επί
µέρ�υς ε�αρτήµατα απλ�π�ιώ-
ντας την επιλ�γή και τη δια-
�είρηση.

Τα ε�αρτήµατα ε��πλισµ�ύ
έ��υν σ�εδιασθεί για τη µε-
γαλύτερη τα�ύτητα και ευκ�-
λία τ�π�θέτησης. ∆ιαθέτ�υν
µετώπες και πλάτες στήρι�ης
ήδη διάτρητες για τα αντίστ�ι-
�α υλικά π�υ τ�π�θετ�ύνται
σε πρ�καθ�ρισµένες θέσεις
�ωρίς καµία ανάγκη ρύθµισης
ή πρ�σαρµ�γής.

Η σειρά περιλαµ$άνει:
� ε�αρτήµατα ε��πλισµ�ύ για
ραγ�ϋλικά
� ε�αρτήµατα ε��πλισµ�ύ για
αυτ�µατ�υς διακ�πτες ισ�ύ�ς
� ε�αρτήµατα ε��πλισµ�ύ για
διακ�πτες ��ρτί�υ
� µετώπες για �ργανα
µέτρησης
� αδια�ανείς µετώπες
� ράγες DIN
� εσωτερικές µετώπες
� δια�ωριστικές µετώπες



Ε�αρτήµατα ε��πλισµ�ύ αυτ�µατων διακ�πτών ισ�ύ�ς 125 A
έως 630 A
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400 mm

Ε�άρτηµα ε��πλισµ�ύ 
για διακ�πτες 400 A (1)

κάθετη τ�π�θέτηση πλάτ�ς, 600 mm 1 UC041

Περιγρα�ή �αρακτηριστικά Ύψ�ς Συσκ/σία Κωδικ�ς

UC050πλάτ�ς, 600 mm 1600 mm

Ε�άρτηµα ε��πλισµ�ύ 
για διακ�πτες 630 A (1)

κάθετη τ�π�θέτηση

UC047µήκ�ς,  600 mm 1200 mm�ρι'�ντια εγκατάσταση

UC054πλάτ�ς, 600 mm 1400 mm�ρι'�ντια τ�π�θέτηση

(1) Νέ�ι αυτ�µατ�ι διακ�πτες
ισ�ύ�ς

UC041

UC050

UC047
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Περιγρα�ή �αρακτηριστικά Ύψ�ς Συσκ/σία Κωδικ�ς

150 mm 
200 mm
300 mm
450 mm
600 mm

*1500 mm
*1650 mm
*1800 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

πλάτ�ς, 500 mm

πλάτ�ς, 500 mm

* µ�ν� για quadro IP 55
$άθ�υς 400 mm

πλάτ�ς, 500 mm

Ράγα DIN ρυθµι��µεν�υ
"άθ�υς, κεκλιµένη κατά
20°για τ�π�θέτηση
κλεµµ�σειράς κ.ά.

Πλάτη στήρι�ης
για ε��πλισµ� εκτ�ς
ράγας

πλήρης µε ε�αρτήµατα
στήρι�ης

2

1
1
1
1
1
1
1
1

Τεµά�ι� �ρι��ντι�υ
δια�ωρισµ�ύ

µ�ν� για quadro IP 55
$άθ�υς 260, 400 mm

1

UC260

UC288

FN690

UT89C

πλάτ�ς, 2000 mmΡάγα DIN διάτρητη 
ύψ�ς 15 mm
για κάθετη τ�π�θέτηση
κλεµµών
� τ�π�θετείται σε στηρίγµατα
π�λλαπλών �ρήσεων ή
διάτρητες πλάκες στήρι�ης

10

UC951

A099B

FM482
FM483
FM484
FM485
FM486
FM487
FM488
FM489

UC980

για ερµάρια $άθ�υς :

400 mm*

για ερµάρια µήκ�υς :

300 mm**

400 mm

700 mm*

για κατασκευή µήκ�υς 400 mm
$άθ�υς

400 mm

∆ιάτρητες πλάκες στήρι�ης

* µ�ν� για ερµάρια quadro 
IP 55   L685-885/P400

** για µπάρες µήκ�υς 1000 mm

4

4

4

4

4

FN 690

UT 89A

UT 89B

UT 89C

UT 81AN

µήκ�ς :

125 mm*

250 mm**

500 mm

Στήριγµα π�λλαπλών �ρήσεων
για την στήρι�η των καλωδίων
και την τ�π�θέτηση κλεµών
ράγας DIN σε κάθετη διάτα�η

* µ�ν� για ερµάρια L885/P260
quadro IP 55

** µ�ν� για ερµάρια L435/P400
quadro IP 55 L885/P400

2

2

2

UC288

UC988

UC289

UC951

A099B



Αδια�ανείς µετώπες και ε�αρτήµατα
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Περιγρα�ή �αρακτηριστικά Ύψ�ς Συσκ/σία

πλάτ�ς, 600 mm 1

1

1

1

1

1

1

50 mm

150 mm

200 mm

300 mm

400 mm

600 mm

800 mm

Κωδικ�ς

UC231

UC232

UC233

UC234

UC235

UC236

UC237

9εύγ�ς µεντεσέδων για
µετώπες

1 UC268

Αδια!ανείς µετώπες,
σταθερές

µπ�ρ�ύν να �ρησιµ�π�ιηθ�ύν
µε:
� ράγες DIN µε ρυθµι'�µεν�
$άθ�ς
� πλάκες στήρι�ης 
διαθέτ�υν πρ�τ�π�θετηµένες
$ίδες για τη στήρι�ή τ�υς

UC232

πλάτ�ς, 600 mm 300 mm 1 FN623

600 mm 1 FN625

Αδια!ανείς µετώπες σε
�αµηλ� ύψ�ς, σταθερές

µπ�ρ�ύν να �ρησιµ�π�ιηθ�ύν
µε πλάκες στήρι�ης

διαθέτ�υν πρ�τ�π�θετηµένες
$ίδες για τη στήρι�ή τ�υς

FN623

UC268



Ε�αρτήµατα ε��πλισµ�ύ για ραγ�ϋλικά
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Περιγρα�ή

Ε�αρτήµατα ε��πλισµ�ύ για
ραγ�ϋλικά

Yρησιµ�π�ι�ύνται για την
τ�π�θέτηση ραγ�ϋλικών σε
ράγες DIN σε σειρές των 24
θέσεων.

Απ�τελ�ύνται απ�:
� µετώπη σταθερή µε άν�ιγµα
24  θέσεων για ραγ�ϋλικά και
$ίδες στήρι�ης πρ�συναρ-
µ�λ�γηµένες
� ράγα DIN πρ�τ�π�θετηµένη
σε στηρίγµατα π�υ διαθέτ�υν
σύστηµα για την εύκ�λη και
τα�εία τ�π�θέτηση στ�
ερµάρι�

�αρακτηριστικά Συσκ/σίαΎψ�ς Κωδικ�ς

2

2

150 mm

200 mm

UC201

UC205

Ε�αρτήµατα ε��πλισµ�ύ για
ραγ�ϋλικά

πλάτ�ς, 600 mm
για µία σειρά 24 θέσ.

1

1

UC300

UC301

για �ργανα µέτρησης 72x72 πλάτ�ς, 600 mm 
για 4 �ργανα +1 µεταγωγικ�
διακ�πτη

πλάτ�ς, 600 mm 
για 2 �ργανα + 2 µεταγωγικ�ύς
διακ�πτεςUC300

200 mm

200 mm

Ε�άρτηµα ε��πλισµ�ύ για �ργανα µέτρησης

UC201

UC205



Ε�αρτήµατα
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UC990

UC991

Περιγρα�ή �αρακτηριστικά Κωδικ�ςΣυσκ/σία

UC990

UC991

JP002

25

25

Πα�ιµάδια ασ!αλείας M6  

Βίδες M6 x 12  

10

JE003

JE00312Αυτ�κ�λλητη ετικέτα απ�τελείται απ�:
� δια�ανή αυτ�κ�λλητη
ετικέτα
� κενή επιγρα�ή πλάτ�υς 24
θέσεων

Καλύµµατα ραγών P02410των 24 θέσεων DIN 17,5x45 mm 
�ρώµατ�ς RAL 7035 

10 UC912

�ρι��ντι� κανάλι
πλήρες µε κάλυµµα

πλάτ�ς 30 mm x ύψ�ς 80 mm

µήκ�ς 500 mm

2 UC916Κάθετ� κανάλι
πλήρες µε κάλυµµα

πλάτ�ς 60 mm x ύψ�ς 80 mm

µήκ�ς 2 m

6 UC915Στηρίγµατα καναλιών
για �ρι'�ντια και κάθετα
κανάλια

UC915 UC916

Ε�αρτήµατα καλωδίωσης

P024

UC912

JP 002
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Εκπεµπ�µενη θερµική ισ�ύς
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Εκπεµπ�µενη θερµική ισ�ύς απ� τα ερµάρια quadro IP 55

Στ�ν πίνακα 7 τ�υ καν�νισµ�ύ CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1)
�αίνεται � απ�λ�γισµ�ς των ελέγ�ων και δ�κιµών π�υ
εκτελ�ύνται στα ερµάρια διαν�µής Y.Τ. τύπ�υ AS (ερµάρια της
σειράς) και ΑNS (ερµάρια εκτ�ς σειράς).

Ένα απ� τα �αρακτηριστικά π�υ ε�ετά'�νται είναι � έλεγ��ς των
�ρίων $ρα�υκυκλώµατ�ς για να $ε$αιωθεί �τι δε θα υπερ$�ύν
τις µέγιστες θερµ�κρασίες για τ�υς διά��ρ�υς τύπ�υς
ερµαρίων π�υ είναι στ�ν πίνακα 3 τ�υ καν�νισµ�ύ.

� καν�νισµ�ς CEI EN 60439-1 πρ�$λέπει �τι για τα ερµάρια
τύπ�υ ANS � έλεγ��ς των �ρίων θερµ�κρασίας µπ�ρεί να
συντελεσθεί µε παρεµ$�λή των τιµών των ερµαρίων της σειράς
(AS) π�υ πέτυ�αν στη δ�κιµή. 

Η µέθ�δ�ς της παρεµ$�λής π�υ πρ�$λέπεται απ� τ�ν καν�νισµ�
π�υ δηµ�σιεύθηκε στ� IEC 890 αντιστ�ι�εί στ�ν καν�νισµ� CEI
17-43 “Μέθ�δ�ς για τ�ν καθ�ρισµ� της υπερθέρµανσης, µέσω
παρεµ$�λής, για τις διατά�εις πρ�στασίας και �ειρισµ�ύ Y.Τ.
(ερµάρια Y.Τ.) εκτ�ς σειράς (ANS)”.

Για διευκ�λυνση τ�υ ελέγ��υ των �ρίων της υπερθέρµανσης η
Hager έ�ει ετ�ιµάσει µία σειρά πινάκων π�υ ανα�έρ�νται στις
τιµές της µέγιστης εκπεµπ�µενης ισ�ύ�ς Pmax (W) �λων των
ερµαρίων π�υ κατασκευά'ει.

Αυτές �ι τιµές έ��υν καθ�ρισθεί κατά τρ�π� ώστε να επιτυγ�ά-
νεται στα άνω µέρη τ�υ ερµαρί�υ η τιµή της αύ�ησης της θερ-
µ�κρασίας π�υ καθ�ρί'�νται στ�ν πίνακα 3 τ�υ καν�νισµ�ύ CEI
EN 60439-1 για ερµάρια µε πρ�σ$άσιµα ε�ωτερικά καλύµµατα
(30K για τις µεταλικές επι�άνειες και 40K για τις µ�νωµένες).

�ι τιµές της µέγιστης εκπεµπ�µενης θερµικής ισ�ύ�ς των ερµα-
ρίων π�υ ανα�έρ�νται στ�υς πίνακες ισ�ύ�υν για τις συνθήκες
τ�π�θέτησης τ�υ δεδ�µέν�υ ερµαρί�υ και τις τιµές αύ�ησης
της θερµ�κρασίας στ� µέσ� ύψ�ς ∆t 0,5 και στ� ανώτερ� τµήµα
τ�υ ερµαρί�υ ∆t 1,0.

Για την περίπτωση �ρι'�ντι�υ συνδυασµ�ύ ερµαρίων �ι τιµές
της εκπεµπ�µενης θερµικής ισ�ύ�ς, ισ�ύ�υν σα να  ήταν ένα
ερµάρι�. Για την περίπτωση κάθετ�υ συνδυασµ�ύ δύ� ερµα-
ρίων, �ι τιµές της εκπεµπ�µενης θερµικής ισ�ύ�ς πρέπει να
µειών�νται κατά 15% ενώ για 3 ή περισσ�τερα ερµάρια �ι τιµές
πρέπει να µειών�νται 15%για τα πλαϊνά και 30% για τ� κεντρικ�
ερµάρι�.

Μεταλλικά ερµάρια IP 55

Κωδικ�ς ∆ιαστάσεις (mm) Τ�π�θέτηση ∆t 0,5 (K) ∆t 1,0 (K) P max (W)

FM200 510 x 685 x 260 επίτ�ι�� 26,1 30 103

FM201 660 x 685 x 260 επίτ�ι�� 24,1 30 108

FM202 810 x 685 x 260 επίτ�ι�� 22,2 30 114

FM203 960 x 685 x 260 επίτ�ι�� 21,5 30 128

FM204 1110 x 685 x 260 επίτ�ι�� 20,9 30 142

FM207 1710 x 685 x 260 επί δαπέδ�υ 19,6 30 197

FM208 1860 x 685 x 260 επί δαπέδ�υ 19,3 30 213

FM209 2010 x 685 x 260 επί δαπέδ�υ 19,1 30 231

FM307 1710 x 885 x 260 επί δαπέδ�υ 20,3 30 260

FM308 1860 x 885 x 260 επί δαπέδ�υ 20 30 279

FM309 2010 x 885 x 260 επί δαπέδ�υ 19,7 30 300

FM117 1710 x 435 x 400 επί δαπέδ�υ 19,5 30 177

FM118 1860 x 435 x 400 επί δαπέδ�υ 19,2 30 197

FM119 2010 x 435 x 400 επί δαπέδ�υ 19,1 30 212

FM217 1710 x 685 x 400 επί δαπέδ�υ 20,8 30 270

FM218 1860 x 685 x 400 επί δαπέδ�υ 20,5 30 288

FM219 2010 x 685 x 400 επί δαπέδ�υ 20,2 30 310

FM317 1710 x 885 x 400 επί δαπέδ�υ 21,6 30 342

FM318 1860 x 885 x 400 επί δαπέδ�υ 21,2 30 360

FM319 2010 x 885 x 400 επί δαπέδ�υ 20,9 30 376

Για παράδειγµα, σε ένα ερµάρι� quadro IP 55 επί δαπέδ�υ µε κωδικ� FM308 (διαστάσεων 1860 x 885 x 260) τα υλικά  π�υ θα
τ�π�θετηθ�ύν δεν πρέπει να εκπέµπ�υν θερµ�τητα µεγαλύτερη απ� 279W, και η εσωτερική θερµ�κρασία τ�υ ερµαρί�υ δεν πρέπει
να αυ�άνει περισσ�τερ� απ� 20oC στ� µέσ� τ�υ ερµαρί�υ (930mm απ� τ� έδα��ς) ή 30oC στ� άνω µέρ�ς τ�υ (1860mm απ� τ�
έδα��ς).
�ι παραπάνω τιµές πρέπει να λαµ$άν�νται υπ’ �ψη για την άνετη τ�π�θέτηση των υλικών σε έναν πίνακα και τ� σωστ� αερισµ� τ�υ.



Συµπερι��ρά σε $ρα�υκύκλωµα
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Έλεγ��ς της συµπερι!�ράς
των ερµαρίων quadro σε
"ρα�υκύκλωµα

Στ�ν πίνακα 7 τ�υ καν�νισµ�ύ
CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1)
�αίνεται � απ�λ�γισµ�ς των
ελέγ�ων και δ�κιµών π�υ
εκτελ�ύνται στα ερµάρια δια-
ν�µής Y.Τ. τύπ�υ AS (ερµάρια
της σειράς) και ΑNS (ερµάρια
εκτ�ς σειράς).
Ένα απ� τα �αρακτηριστικά
π�υ ε�ετά'�νται είναι � έλεγ-
��ς της συµπερι��ράς σε
$ρα�υκύκλωµα για τα δια��-
ρετικά µέρη των ερµαρίων
(πλαίσι�, µπάρες, στηρίγµατα,
συνδέσεις, ε��πλισµ�ς κ.λπ.)
και �ι 'ηµιές π�υ $λάπτ�υν τη
λειτ�υργία ή δηµι�υργ�ύν
επικίνδυνες συνθήκες για τ�υς
�ρήστες.
� καν�νισµ�ς CEI EN 60439-1
πρ�διαγρά�ει �τι για τα ερµά-
ρια τύπ�υ ΑS � έλεγ��ς σε
$ρα�υκύκλωµα µπ�ρεί να γίνει
µέσω δ�κιµής τ�υ τύπ�υ και
για τα ANS µε παρεµ$�λή στις
τιµές π�υ πρ�έκυψαν απ� τα

ερµάρια της σειράς AS π�υ
πέτυ�αν στις δ�κιµές τ�υ
τύπ�υ.
Η µέθ�δ�ς της παρεµ$�λής
π�υ  πρ�$λέπεται απ� τ�ν κα-
ν�νισµ� π�υ δηµ�σιεύθηκε
στ� IEC 890 αντιστ�ι�εί στ�ν
καν�νισµ� CEI 17-43 “Μέθ�-
δ�ς για τ�ν καθ�ρισµ� της
υπερθέρµανσης, µέσω παρεµ-
$�λής, για τις διατά�εις πρ�-
στασίας και �ειρισµ�ύ Y.Τ.
(ερµάρια Y.Τ.) εκτ�ς σειράς
(ANS)”.
� καν�νισµ�ς CEI EN 60439-1
πρ�διαγρά�ει επίσης �τι �
έλεγ��ς σε $ρα�υκύκλωµα
µπ�ρεί να µη γίνει για �λα τα
µέρη τ�υ ερµαρί�υ τα �π�ία
έ��υν ήδη υπ�$ληθεί σε δ�κι-
µές τ�υ διαθέσιµ�υ τύπ�υ για
τις υ�ιστάµενες συνθήκες στ�
ερµάρι�.
Για τη διευκ�λυνση τ�υ ελέγ-
��υ των ερµαρίων της, η Hager
πρ�έ$η σε δ�κιµές τ�υ τύπ�υ
σε ερµάρια ε��πλισµένα µε
υλικά, συστήµατα µπαρών δια-
ν�µής και σύνδεσης για να ε�α-
κρι$ώσει τη µέγιστη τιµή τ�υ

ρεύµατ�ς $ρα�υκυκλώµατ�ς
π�υ µπ�ρ�ύν να αντέ��υν τα
ερµάρια �ωρίς να υπ�στ�ύν
'ηµιές και να δηµι�υργήσ�υν
συνθήκες κινδύν�υ.
^εκινώντας απ� τα απ�τελέ-
σµατα των δ�κιµών  τ�υ τύπ�υ
�ι επ�µεν�ι πίνακες έγιναν µε
παρεµ$�λή, σύµ�ωνα µε τις
πρ�διαγρα�ές τ�υ καν�νισµ�ύ
CEI 17-52. Σε συνάρτηση µε
τ�ν τύπ� τ�υ συστήµστ�ς µπα-
ρών π�υ �ρησιµ�π�ιήθηκε, τη
διατ�µή των µπαρών και την
τιµή τ�υ αναµεν�µεν�υ ρεύµα-
τ�ς $ρα�υ�υκλώµατ�ς �αίνε-
ται η µέγιστη απ�σταση µετα�ύ
των στηριγµάτων των µπαρών.

Για τ�ν έλεγ�� της συµπερι��-
ράς των ερµαρίων σε $ρα�υκύ-
κλωµα, πρέπει να ε�αρµ�'�-
νται �ι τιµές τ�υ µέγιστ�υ
ρεύµατ�ς $ρα�υκυκλώµατ�ς
π�υ �αίν�νται στις ανα��ρές
των δ�κιµών ή στ�ν πίνακα και
να �ρησιµ�π�ιηθ�ύν τα συστή-
µατα µπαρών διαν�µής π�υ
�αίν�νται στ�ν αντίστ�ι��
πίνακα.

σειρά κωδικ�ί µέγιστ� ρεύµα 
$ρα�υκυκλώµατ�ς
kA

quadro IP 55 FM 200 - FM 315 35

Τιµές τ�υ ρεύµατ�ς "ρα�υκυκλώµατ�ς στα ερµάρια Hager

Στηρίγµατα µπαρών �ν�µασ. N° µπαρ. ∆ιατ�µή Συµπερι��ρά σε $ρα�υκύκλωµα
κωδικ�ς ρεύµα ανά µπαρών µέγιστη απ�σταση µετα�ύ στηριγµάτων σε συνάρτηση

�άση l x s τ�υ ρεύµατ�ς $ρα�υκυκλώµατ�ς

A mm mm

quadr� 6,5kA 8kA 12kA 20kA 23kA 25kA 35kA 39kA
IP55

In ≤ 250 A

Icc ≤ 25 kA

250 1 20 x 5 300

UC830

In ≤ 250 A

Icc ≤ 12 kA

160           1              15 x 5 550 425          250

250 1 20 x 5 625 500 250

UC831

Συστήµατα µπαρών
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Στηρίγµατα µπαρών �ν�µασ. N° µπαρ ∆ιατ�µή Συµπερι��ρά σε $ρα�υκύκλωµα
κωδικ�ς ρεύµα ανά µπαρών µέγιστη απ�σταση µετα�ύ στηριγµάτων σε συνάρτηση

�άση l x s τ�υ ρεύµατ�ς $ρα�υκυκλώµατ�ς

A mm mm

quadro 6,5kA 8kA 12kA 20kA 23kA 25kA 30kA 35kA 39kA
IP55

In ≤ 400 A

Icc ≤ 12 kA 160 1 15 x 5 675 550 300

250 1 20 x 5 800 650 350

400 1 32 x 5 1000 825 400

UC841

In ≤ 630 A

Icc ≤ 35 kA

400 1 32 x 5 375

630 1 50 x 5
375

UC840

In ≤ 630 A

Icc ≤ 39 kA 300 1 25 x 5 1000 525 250 200

400 1 30 x 5 1000 575 275 200

32 x 5

500 1 40 x 5 1000 650 325 250

600 1 50 x 5 1000 725 350 275 200

UC817

Συστήµατα µπαρών

Για παράδειγµα, τα στηρίγµατα των µπαρών διατ�µής 32 x 5, �ν�µαστικής έντασης 400 Α πρέπει να απέ��υν µετα�ύ τ�υς έως
1000 mm �ταν τ� ρεύµα $ρα�υκυκλώµατ�ς είναι 6,5kA ενώ πρέπει να απέ��υν έως 400 mm για ρεύµα $ρα�υκυκλώµατ�ς 12 kA. 
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Στηρίγµατα µπαρών �ν�µασ. N° µπαρ ∆ιατ�µή Συµπερι��ρά σε $ρα�υκύκλωµα
κωδικ�ς ρεύµα ανά �άση µπαρών µέγιστη απ�σταση µετα�ύ στηριγµάτων σε συνάρτηση

l x s τ�υ ρεύµατ�ς $ρα�υκυκλώµατ�ς

A mm mm

quadro 6,5kA 8kA 12kA 20kA 23kA 25kA 35kA 39kA
IP55

In ≤ 250 A

Icc ≤ 25 kA

250 1 20 x 5 300 150

UC830

In ≤ 250 A

Icc ≤ 12 kA

160 1 15 x 5 550 425 250

250 1 20 x 5 625 500 250

UC831

In ≤ 400 A

Icc ≤ 12 kA
160 1 15 x 5 675 550 300

250 1 20 x 5 800 650 350

400 1 32 x 5 1000 825 400

UC841

In ≤ 400 A

Icc ≤ 20 kA
160 1 15 x 5 450 450 450 300

250 1 20 x 5 450 450 450 300

400 1 32 x 5 450 450 450 300

Συστήµατα µπαρών


