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WKE Rapid-Box | Р30|Р60|Р90 | Розподільчі та з’єднувальні коробки
Rapid-Box |

· Високий рівень
захисту: IP66/IP67

· IK 09· Стійкість до УФВ· Низьке димоутворення

· Нерозрізні провідники
перетином до 50 мм²

  
 

· Невиступаючі гвинти
та кришка 

· Патентована техніка з’єднань, 
що не потребує контролю

 
 

· Необов’язкове
підключення до 
зовн.заземлення

· Дуже міцний корпус зі
спеціального 
дюропласту

· Захищений
відвід

· Клас захисту II

· Цільне силіконове
ущільнення

• 2 виконання: 
 - стандартне, сертифіковане 

у відповідності до EN 61 439
- зі збереженням працездатності 
при пожежі Р30/Р60/Р90, сертифіковане
у відповідності до EN 61 439 та 
випробуване МРА у відповідності до
DIN 4102-2 та EN 1363-2

 

 

· Швидкий монтаж через
зовнішні кріплення

 

· Різне
оснащення

• Для нерозрізних мідних про-
відників перетином до 50 мм²

• Патентована техніка з’єднань, що 
не потребує контролю

• Наружна установка у відповідності 
до EN 61439-2

• Оснащення: клеми для підключення 
провідників перетином 16 мм² або 50 мм²  

• Оснащення: 7 різних гермовводів для 
провідників діаметром від 9-14 мм
до 32-34 мм

Стандартне

Збереження
працездатності
при пожежі

Розподільчі та з’єднувальні коробки
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Захищений відвід (кабель або розетка)
від магістрального кабелю

Rapid-Box може бути встановлений на стелі, стінах або кабельних трасах.
Точки кріплення розташовані ззовні корпусу, тому при монтажі не має необхідності його відкривати.
Кришка та гвинти не випадають - це велика перевага, особливо при роботі на драбині або над головою.
Rapid-Box сертифікований у Європі: КРУ відповідає EN 61439 та за вогнестійкістю - EN 1363

Rapid-Box 2,5²-16² KV 1 x S
1-полюсний, попередньо змонтований відвід, захищений автоматичним 
вимикачем на 10 А, клеми на 16 мм² з Iн.=63 А.
Діапазон перетинів для нерозрізних провідників 2,5 мм²-16 мм², 
для розрізних - 2,5 мм²-10 мм².
Ущільнення для вводу кабелів діаметром 9-14 мм.

                                               
Rapid-Box 2,5-16² STV 1 x 3-polig
1-полюсний, попередньо змонтований відвід, захищений автоматичним 
вимикачем на 10 А, підключений до 3-полюсної розетки типу СЕЕ, 
встановленій на кришці.
Клеми на 16 мм² з Iн.=63 А.
Діапазон перетинів для нерозрізних провідників 2,5 мм²-16 мм², 
для розрізних - 2,5 мм²-10 мм².
Ущільнення для вводу кабелів діаметром 9-14 мм.

Rapid-Box 2,5-16² STV 2 x 3-polig
Два 1-полюсних, попередньо змонтованих відводи, захищених двома
автоматичними вимикачами на 10 А, підключені до двох 3-полюсних
розеток типу СЕЕ, встановлених на кришці.
Клеми на 16 мм² з Iн.=63 А.
Діапазон перетинів для нерозрізних провідників 2,5 мм²-16 мм², 
для розрізних - 2,5 мм²-10 мм².
Ущільнення для вводу кабелів діаметром 9-14 мм.

  

Rapid-Box 2,5-16² STV 1 x 5-polig
Три 1-полюсних, попередньо змонтованих відводи, захищених трьома 
автоматичними вимикачами на 10 А, підключені до 5-полюсної
розетки типу СЕЕ, встановленої на кришці.
Клеми на 16 мм² з Iн.=63 А.
Діапазон перетинів для нерозрізних провідників 2,5 мм²-16 мм², 
для розрізних - 2,5 мм²-10 мм².
Ущільнення для вводу кабелів діаметром 9-14 мм.
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