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Quadros de Distribuição KV
até 63 A
• 3 a 54 módulos
• Índice de proteção IP 54-65
Quadros de Distribuição KV

• Classe II de isolamento, 쓑
• Em conformidade com a norma IEC 60670-24 / DIN 43871
• Cor cinzento, RAL 7035
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

136 - 158

Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

159 - 177

Resistentes a intempéries, adequados para a instalação no exterior

178 - 186

Entrada de tubos através de membranas elásticas integradas

187 - 191

Quadros para equipamento de corte e proteção com espaço adicional
para instalação de equipamento elétrico não acessível
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

192 - 195

Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

196 - 199

Caixas vazias

200 - 201

Caixas para contador KWH

202 - 204

Acessórios

205 - 211

Informação técnica

212 - 219

Mais informações técnicas podem ser encontrados na internet
www.hensel-electric.de/pt -> Produtos
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Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

Solução

compacta e intuitiva, com otimização visual através da cobertura de
entrada de cabos
Compartimento integrado para acessórios - tudo fica no devido lugar
Calhas DIN com batente para colocação correta do dispositivo de instalação
Parafusos em aço inoxidável V2A
Com ligadores plug-in FIXCONNECT para T/N
Ligação para condutores de cobre
Quadros de distribuição KV com o máximo de 4 bornes de neutro seccionáveis
(independentes ou juntos). Deste modo é possível instalar vários disjuntores diferenciais, usando apenas um ligador de neutro.
12 a 54 módulos: fornecidos com máscaras para ocultar módulos não utilizados
3 a 9 módulos: com máscaras integradas que podem ser recortadas
Material: poliestireno
Comportamento ao fogo: teste de fio incandescente em conformidade com
IEC 60695-2-11: 750 °C, retardador de chama, autoextinguível
Cor: cinzento, RAL 7035
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Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 9103
3 módulos 1 x 3 x 18 mm
1

197

PE

92
N

54

72
50

3xø7-16 mm

3xø7-16 mm

Quadros de Distribuição KV

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

102

46

fila
T/N, quantidade x secção 1 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®,
para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a
informação técnica
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
Por

Ui = 400 V a.c.
Pde = 10 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV 8103
3 módulos 1 x 3 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

102

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

Ui = 400 V a.c.
Pde = 10 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

54
46

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

197

Ligadores

92
72
50

3xø7-16 mm

3xø7-16 mm

3 a 9 módulos: com máscaras integradas que podem
ser recortadas
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Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 1503
3 módulos 1 x 3 x 18 mm
1

Quadros de Distribuição KV

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

102

197

PE

92
N

54

46

fila
T/N, quantidade x secção 1 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®,
para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a
informação técnica
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
Por

72
50

3xø7-16 mm

3xø7-16 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 10 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV 1603
3 módulos 1 x 3 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

102

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 10 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

54
46

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

197

Ligadores

92
72
50

3xø7-16 mm

3xø7-16 mm

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 9104
4,5 módulos: 1 x 4,5 x 18 mm
1

228

111
N

93

81
50

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 12 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV 8104
4,5 módulos: 1 x 4,5 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

126

Ligadores

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

Ui = 400 V a.c.
Pde = 12 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

111

228

93
81
46

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

50

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

3 a 9 módulos: com máscaras integradas que podem
ser recortadas
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Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

126
PE
46

fila
T/N, quantidade x secção 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®,
para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a
informação técnica
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
Por

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 1504
4,5 módulos: 1 x 4,5 x 18 mm
1

Quadros de Distribuição KV

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

126

228

PE

111
N

93

81
46

fila
T/N, quantidade x secção 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®,
para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a
informação técnica
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
Por

50

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 12 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV 1604
4,5 módulos: 1 x 4,5 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

126

Ligadores

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 12 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

111

228

93
81
46

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

50

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 9106
6 módulos: 1 x 6 x 18 mm
1

238

N

93

108

50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 13 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV 8106
6 módulos: 1 x 6 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

146

Ligadores

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

Ui = 400 V a.c.
Pde = 13 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

111

238

93
108
46

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

3 a 9 módulos: com máscaras integradas que podem
ser recortadas
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Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

111

146
PE

46

fila
T/N, quantidade x secção 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®,
para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte
a informação técnica
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
Por

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 1506
6 módulos: 1 x 6 x 18 mm
1

Quadros de Distribuição KV

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

111

146

238

PE

N

93

108
46

fila
T/N, quantidade x secção 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®,
para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a
informação técnica
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
Por

50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 13 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV 1606
6 módulos: 1 x 6 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

146

Ligadores

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

142 | www.hensel-electric.de/pt

Ui = 400 V a.c.
Pde = 13 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

111

238

93
108
46

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 9109
9 módulos 1 x 9 x 18 mm
1

N

PE

93

162
50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 16 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV 8109
9 módulos 1 x 9 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

200

Ligadores

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

Ui = 400 V a.c.
Pde = 16 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

111
93

238
46

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

162
50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

3 a 9 módulos: com máscaras integradas que podem
ser recortadas
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Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

111

200

238
46

fila
T/N, quantidade x secção 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características
técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
Por

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 1509
9 módulos 1 x 9 x 18 mm
1

Quadros de Distribuição KV

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

111

200
N

PE

238
46

fila
T/N, quantidade x secção 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu, tecnologia de
ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas da tecnologia
de ligadores consulte a informação técnica
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
Por

93

162
50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 16 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV 1609
9 módulos 1 x 9 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

200

Ligadores

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 16 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

111
93

238
46

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

162
50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 9112
12 módulos: 1 x 12 x 18 mm
1

Potência dissipada admissível

333

PE N

93

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 26 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 21 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

KV 8112
12 módulos: 1 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

129

295

Ligadores

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

Profundidade de instalação
variável através da montagem de calhas DIN em
diferentes níveis

Ui = 400 V a.c.
Pde = 26 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 21 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

93
46

333

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Fornecidos com máscaras
para ocultar módulos não
utilizados
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Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

129

295

46

fila
T/N, quantidade x secção 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 2 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
Por

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 1512
12 módulos: 1 x 12 x 18 mm
1

Quadros de Distribuição KV

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

129

295

333

PE N

93
46

fila
T/N, quantidade x secção 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas
da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 2 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
Por

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 26 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 21 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

KV 1612
12 módulos: 1 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

129

295

Ligadores

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 26 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 21 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

93
46

333

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 9118
18 módulos: 1 x 18 x 18 mm

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

333

403

129

PE N

93

324

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Ui = 400 V a.c.
Pde = 33 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV 8118
18 módulos: 1 x 18 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

129

403

Ligadores

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

Profundidade de instalação
variável através da montagem de calhas DIN em
diferentes níveis

Ui = 400 V a.c.
Pde = 33 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

93
46

333

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

324

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Fornecidos com máscaras
para ocultar módulos não
utilizados
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fila
T/N, quantidade x secção 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características
técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 2 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
Por

46

1

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 1518
18 módulos: 1 x 18 x 18 mm
fila
T/N, quantidade x secção 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas
da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 2 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

Quadros de Distribuição KV

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

333

Por

403

129

PE N

93
46

1

324

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Ui = 400 V a.c.
Pde = 33 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV 1618
18 módulos: 1 x 18 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

129

403

Ligadores

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 33 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

93
46

333

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

324

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 9224
24 módulos: 2 x 12 x 18 mm
2

295

129

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

93

46

458

PE
N

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 31 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 25 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

KV 8224
24 módulos: 2 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N
2

filas

295

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

Profundidade de instalação
variável através da montagem de calhas DIN em
diferentes níveis

Ui = 400 V a.c.
Pde = 31 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 25 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

93

46

458

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

129

Ligadores

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Fornecidos com máscaras
para ocultar módulos não
utilizados
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Quadros de Distribuição KV

filas
T/N, quantidade x secção 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
Por

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 2524
24 módulos: 2 x 12 x 18 mm
2

filas
T/N, quantidade x secção 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas
da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

295

129

Quadros de Distribuição KV

Por

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

93

46

458

PE
N

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 31 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 25 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

KV 2624
24 módulos: 2 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N
2

filas

295

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 31 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 25 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

93

46

458

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

129

Ligadores

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 9236
36 módulos: 2 x 18 x 18 mm
2

403

129

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

93

46

483

PE
N

324

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Ui = 400 V a.c.
Pde = 38 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV 8236
36 módulos: 2 x 18 x 18 mm
Sem ligadores T/N
2

filas

403

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

Profundidade de instalação
variável através da montagem de calhas DIN em
diferentes níveis

Ui = 400 V a.c.
Pde = 38 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

93

46

483

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

129

Ligadores

324

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Fornecidos com máscaras
para ocultar módulos não
utilizados
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Quadros de Distribuição KV

filas
T/N, quantidade x secção 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
Por

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 2536
36 módulos: 2 x 18 x 18 mm
2

filas
T/N, quantidade x secção 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas
da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

403

129

Quadros de Distribuição KV

Por

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

93

46

483

PE
N

324

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Ui = 400 V a.c.
Pde = 38 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV 2636
36 módulos: 2 x 18 x 18 mm
Sem ligadores T/N
2

filas

403

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 38 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

93

46

483

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

129

Ligadores

324

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 9336
36 módulos: 3 x 12 x 18 mm
3

295

129

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

93

46

583

PE
N

216

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 35 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 28 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

KV 8336
36 módulos: 3 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N
3

filas

295

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

Profundidade de instalação
variável através da montagem de calhas DIN em
diferentes níveis

Ui = 400 V a.c.
Pde = 35 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 28 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

93

46

583

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

129

Ligadores

216

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Fornecidos com máscaras
para ocultar módulos não
utilizados
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Quadros de Distribuição KV

filas
T/N, quantidade x secção 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas
da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
Por

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 3536
36 módulos: 3 x 12 x 18 mm
3

filas
T/N, quantidade x secção 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características
técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

295

129

Quadros de Distribuição KV

Por

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

93

46

583

PE
N

216

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 35 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 28 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

KV 3636
36 módulos: 3 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N
3

filas

295

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 35 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 28 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

93

46

583

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

129

Ligadores

216

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 9448
48 módulos: 4 x 12 x 18 mm
4

129

295

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

93

46

708

PE
N

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 43 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 34 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

KV 8448
48 módulos: 4 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N
4

filas

129

295

Ligadores

93

46

708

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

216

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

Profundidade de instalação
variável através da montagem de calhas DIN em
diferentes níveis

Ui = 400 V a.c.
Pde = 43 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 34 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Fornecidos com máscaras
para ocultar módulos não
utilizados
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Quadros de Distribuição KV

filas
T/N, quantidade x secção 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas
da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
Por

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 4548
48 módulos: 4 x 12 x 18 mm
4

filas
T/N, quantidade x secção 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

129

295

Quadros de Distribuição KV

Por

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

93

46

708

PE
N

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 43 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 34 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

KV 4648
48 módulos: 4 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N
4

filas

129

295

Ligadores

93

46

708

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

216

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 43 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 34 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 9354
54 módulos 3 x 18 x 18 mm
3

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

129

403

93

46

630

PE
N

324

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Ui = 400 V a.c.
Pde = 50 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

KV 8354
54 módulos 3 x 18 x 18 mm
Sem ligadores T/N
3

filas

129

403

Ligadores

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

Ui = 400 V a.c.
Pde = 50 watts, em
conformidade com a EN 6067024

93

46

630

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

324

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Profundidade de instalação
variável através da montagem de calhas DIN em
diferentes níveis

Fornecidos com máscaras
para ocultar módulos não
utilizados
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Quadros de Distribuição KV

filas
T/N, quantidade x secção 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
Por

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 3554
54 módulos 3 x 18 x 18 mm
3

filas
T/N, quantidade x secção 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas
da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

Quadros de Distribuição KV

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

129

403

Por

93

46

630

PE
N

324

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Ui = 400 V a.c.
Pde = 50 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

KV 3654
54 módulos 3 x 18 x 18 mm
Sem ligadores T/N
3

filas

129

403

Ligadores

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

Ui = 400 V a.c.
Pde = 50 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

93

46

630

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

324

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
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Quadros de Distribuição KV

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

Solução

compacta e intuitiva, com otimização visual através da cobertura de
entrada de cabos
Compartimento integrado para acessórios - tudo fica no devido lugar
Calhas DIN com batente para colocação correta do dispositivo de instalação
Parafusos em aço inoxidável V2A
Com ligadores plug-in FIXCONNECT para T/N
Ligação para condutores de cobre
Quadros de distribuição KV com o máximo de 4 bornes seccionáveis num ligador
permitem instalar vários disjuntores diferênciais sem esforço e sem acessórios
adicionais.
12 a 54 módulos: fornecidos com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Material: poliestireno
Comportamento ao fogo: teste de fio incandescente em conformidade com
IEC 60695-2-11: 750 °C, retardador de chama, autoextinguível
Cor: cinzento, RAL 7035
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Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KV 7103
3 módulos 1 x 3 x 18 mm
fila

102

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

PE

197

métricas pré-marcadas: 2x M20 no topo, 2x M20 na base
Por T/N, quantidade x secção 1 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Quadros de Distribuição KV

Entradas

54

46

1

92
N

72
50

2x M20

2x M20

Ui = 400 V a.c.
Pde = 10 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV 6103
3 módulos 1 x 3 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

102

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 10 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

54
46

métricas pré-marcadas: 2x M20 no topo, 2x M20 na base
Ligadores T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados

197

Entradas

92
72
50

2x M20

2x M20

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KV 7104
4,5 módulos: 1 x 4,5 x 18 mm
fila

126

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

PE

111
N

93

81
50

2xM20
1xM25/32

2xM20
1xM25/32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 12 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV 6104
4,5 módulos: 1 x 4,5 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

126

Entradas

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

Ui = 400 V a.c.
Pde = 12 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

111

228

93
81
46

métricas pré-marcadas: 2x M20 e 1x M25/32 no topo,
2x M20 e 1x M25/32 na base
Ligadores T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados

50

2xM20
1xM25/32

2xM20
1xM25/32

3 a 9 módulos: com máscaras integradas que podem
ser recortadas
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Quadros de Distribuição KV

métricas pré-marcadas: 2x M20 e 1x M25/32 no topo,
2x M20 e 1x M25/32 na base
Por T/N, quantidade x secção 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas
da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados

228

Entradas

46

1

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KV 7106
6 módulos: 1 x 6 x 18 mm
fila

Quadros de Distribuição KV

PE

238

métricas pré-marcadas: 2x M20/25 e 1x M25/32 no topo,
2x M20/25 e 1x M25/32 na base
Por T/N, quantidade x secção 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características
técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

111

146

Entradas

N

93

108
46

1

50

2xM20/25
1xM25/32

2xM20/25
1xM25/32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 13 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV 6106
6 módulos: 1 x 6 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

146

Entradas

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 13 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

111

238

93
108
46

métricas pré-marcadas: 2x M20/25 e 1x M25/32 no topo,
2x M20/25 e 1x M25/32 na base
Ligadores T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados

50

2xM20/25
1xM25/32

2xM20/25
1xM25/32

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KV 7109
9 módulos 1 x 9 x 18 mm
fila

N

PE

93

162
50

4xM20/25
1xM25/32

4xM20/25
1xM25/32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 16 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV 6109
9 módulos 1 x 9 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

200

Entradas

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

Ui = 400 V a.c.
Pde = 16 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

111
93

238
46

métricas pré-marcadas: 4x M20/25 e 1x M25/32 no topo,
4x M20/25 e 1x M25/32 na base
Ligadores T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados

162
50

4xM20/25
1xM25/32

4xM20/25
1xM25/32

3 a 9 módulos: com máscaras integradas que podem
ser recortadas
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métricas pré-marcadas: 4x M20/25 e 1x M25/32 no topo,
4x M20/25 e 1x M25/32 na base
Por T/N, quantidade x secção 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

111

200

Entradas

238
46

1

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KV 9112 M
12 módulos: 1 x 12 x 18 mm
1

Quadros de Distribuição KV

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

129

295

333

PE N

93
46

fila
T/N, quantidade x secção 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características
técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 2 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Por

216

50

4xM20
2xM20/25
1xM32

4xM20
2xM20/25
1xM32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 26 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 21 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

KV 8112 M
12 módulos: 1 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

129

295

Ligadores

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 26 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 21 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

93
46

333

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no
topo, 4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base

216

50

4xM20
2xM20/25
1xM32

4xM20
2xM20/25
1xM32

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KV 1512 M
12 módulos: 1 x 12 x 18 mm
1

Potência dissipada admissível

333

PE N

93

216

50

4xM20
2xM20/25
1xM32

4xM20
2xM20/25
1xM32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 26 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 21 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

KV 1612 M
12 módulos: 1 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

129

295

Ligadores

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

Profundidade de instalação
variável através da montagem de calhas DIN em
diferentes níveis

Ui = 400 V a.c.
Pde = 26 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 21 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

93
46

333

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base

216

50

4xM20
2xM20/25
1xM32

4xM20
2xM20/25
1xM32

Fornecidos com máscaras
para ocultar módulos não
utilizados
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Quadros de Distribuição KV

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

129

295

46

fila
T/N, quantidade x secção 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas
da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 2 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base
Por

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KV 9118 M
18 módulos: 1 x 18 x 18 mm
fila
T/N, quantidade x secção 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas
da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 2 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Quadros de Distribuição KV

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

333

Por

403

129

PE N

93
46

1

324

50
12xM20
2xM20/25
1xM32

12xM20
2xM20/25
1xM32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 33 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV 8118 M
18 módulos: 1 x 18 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

129

403

Ligadores

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 33 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

93
46

333

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base

324

50
12xM20
2xM20/25
1xM32

12xM20
2xM20/25
1xM32

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KV 1518 M
18 módulos: 1 x 18 x 18 mm

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

333

403

129

PE N

93

324

50
12xM20
2xM20/25
1xM32

12xM20
2xM20/25
1xM32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 33 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV 1618 M
18 módulos: 1 x 18 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

129

403

Ligadores

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

Profundidade de instalação
variável através da montagem de calhas DIN em
diferentes níveis

Ui = 400 V a.c.
Pde = 33 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

93
46

333

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base

324

50
12xM20
2xM20/25
1xM32

12xM20
2xM20/25
1xM32

Fornecidos com máscaras
para ocultar módulos não
utilizados
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fila
T/N, quantidade x secção 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas
da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 2 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base
Por

46

1

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KV 9224 M
24 módulos: 2 x 12 x 18 mm
2

filas
T/N, quantidade x secção 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas
da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados

295

129

Quadros de Distribuição KV

Por

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

93

46

458

PE
N

216

50

4xM20
2xM20/25
1xM32

4xM20
2xM20/25
1xM32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 31 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 25 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

KV 8224 M
24 módulos: 2 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N
2

filas

295

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 31 watts,
em conformidade com a EN
60670-24
Pzul = 25 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

93

46

458

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base

129

Ligadores

216

50

4xM20
2xM20/25
1xM32

4xM20
2xM20/25
1xM32

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KV 2524 M
24 módulos: 2 x 12 x 18 mm
2

295

129

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

93

46

458

PE
N

216

50

4xM20
2xM20/25
1xM32

4xM20
2xM20/25
1xM32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 31 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 25 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

KV 2624 M
24 módulos: 2 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N
2

filas

295

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

Profundidade de instalação
variável através da montagem de calhas DIN em
diferentes níveis

Ui = 400 V a.c.
Pde = 31 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 25 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

93

46

458

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base

129

Ligadores

216

50

4xM20
2xM20/25
1xM32

4xM20
2xM20/25
1xM32

Fornecidos com máscaras
para ocultar módulos não
utilizados
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Quadros de Distribuição KV

filas
T/N, quantidade x secção 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas
da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base
Por

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KV 9236 M
36 módulos: 2 x 18 x 18 mm
2

filas
T/N, quantidade x secção 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas
da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados

403

129

Quadros de Distribuição KV

Por

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

93

46

483

PE
N

324

50
12xM20
2xM20/25
1xM32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 38 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

12xM20
2xM20/25
1xM32

KV 8236 M
36 módulos: 2 x 18 x 18 mm
Sem ligadores T/N
2

filas

403

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 38 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

93

46

483

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base

129

Ligadores

324

50
12xM20
2xM20/25
1xM32

12xM20
2xM20/25
1xM32

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KV 2536 M
36 módulos: 2 x 18 x 18 mm
2

403

129

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

93

46

483

PE
N

324

50
12xM20
2xM20/25
1xM32

12xM20
2xM20/25
1xM32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 38 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV 2636 M
36 módulos: 2 x 18 x 18 mm
Sem ligadores T/N
2

filas

403

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

Profundidade de instalação
variável através da montagem de calhas DIN em
diferentes níveis

Ui = 400 V a.c.
Pde = 38 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

93

46

483

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base

129

Ligadores

324

50
12xM20
2xM20/25
1xM32

12xM20
2xM20/25
1xM32

Fornecidos com máscaras
para ocultar módulos não
utilizados
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filas
T/N, quantidade x secção 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas
da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base
Por

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KV 9336 M
36 módulos: 3 x 12 x 18 mm
3

filas
T/N, quantidade x secção 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados

295

129

Quadros de Distribuição KV

Por

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

93

46

583

PE
N

216

50
4xM20
2xM20/25
1xM32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 35 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 28 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

4xM20
2xM20/25
1xM32

KV 8336 M
36 módulos: 3 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N
3

filas

295

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 35 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 28 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

93

46

583

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base

129

Ligadores

216

50
4xM20
2xM20/25
1xM32

4xM20
2xM20/25
1xM32

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KV 3536 M
36 módulos: 3 x 12 x 18 mm
3

295

129

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

93

46

583

PE
N

216

50
4xM20
2xM20/25
1xM32

4xM20
2xM20/25
1xM32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 35 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 28 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

KV 3636 M
36 módulos: 3 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N
3

filas

295

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

Profundidade de instalação
variável através da montagem de calhas DIN em
diferentes níveis

Ui = 400 V a.c.
Pde = 35 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 28 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

93

46

583

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base

129

Ligadores

216

50
4xM20
2xM20/25
1xM32

4xM20
2xM20/25
1xM32

Fornecidos com máscaras
para ocultar módulos não
utilizados
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filas
T/N, quantidade x secção 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base
Por

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KV 9448 M
48 módulos: 4 x 12 x 18 mm
4

filas
T/N, quantidade x secção 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base

129

295

Quadros de Distribuição KV

Por

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

93

46

708

PE
N

216

50

4xM20
2xM20/25
1xM32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 43 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 34 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

4xM20
2xM20/25
1xM32

KV 8448 M
48 módulos: 4 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N
4

filas

129

295

Ligadores

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 43 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 34 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

93

46

708

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base

216

50

4xM20
2xM20/25
1xM32

4xM20
2xM20/25
1xM32

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KV 4548 M
48 módulos: 4 x 12 x 18 mm
4

129

295

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

93

46

708

PE
N

216

50

4xM20
2xM20/25
1xM32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 43 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 34 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

4xM20
2xM20/25
1xM32

KV 4648 M
48 módulos: 4 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N
4

filas

129

295

Ligadores

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

Profundidade de instalação
variável através da montagem de calhas DIN em
diferentes níveis

Ui = 400 V a.c.
Pde = 43 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 34 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

93

46

708

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base

216

50

4xM20
2xM20/25
1xM32

4xM20
2xM20/25
1xM32

Fornecidos com máscaras
para ocultar módulos não
utilizados
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filas
T/N, quantidade x secção 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas
da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base
Por

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KV 9354 M
54 módulos 3 x 18 x 18 mm
3

filas
T/N, quantidade x secção 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Quadros de Distribuição KV

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

129

403

Por

93

46

630

PE
N

324

50

12xM20
2xM20/25
1xM32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 50 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

12xM20
2xM20/25
1xM32

KV 8354 M
54 módulos 3 x 18 x 18 mm
Sem ligadores T/N
3

filas

129

403

Ligadores

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 50 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

93

46

630

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base

324

50

12xM20
2xM20/25
1xM32

12xM20
2xM20/25
1xM32

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KV 3554 M
54 módulos 3 x 18 x 18 mm
3

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

129

403

93

46

630

PE
N

324

50

12xM20
2xM20/25
1xM32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 50 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

12xM20
2xM20/25
1xM32

KV 3654 M
54 módulos 3 x 18 x 18 mm
Sem ligadores T/N
3

filas

129

403

Ligadores

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

Profundidade de instalação
variável através da montagem de calhas DIN em
diferentes níveis

Ui = 400 V a.c.
Pde = 50 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

93

46

630

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base

324

50

12xM20
2xM20/25
1xM32

12xM20
2xM20/25
1xM32

Fornecidos com máscaras
para ocultar módulos não
utilizados
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filas
T/N, quantidade x secção 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas
da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base
Por

Quadros de Distribuição KV

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Resistentes a intempéries, adequados para a instalação no exterior

Solução

compacta e intuitiva, com otimização visual através da cobertura de
entrada de cabos
Compartimento integrado para acessórios - tudo fica no devido lugar
Calhas DIN com batente para colocação correta do dispositivo de instalação
Parafusos em aço inoxidável V2A
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas
Com ligadores rápidos FIXCONNECT para T/N
Ligação para condutores de cobre
Quadros de distribuição KV com o máximo de 4 bornes seccionáveis num ligador
permitem instalar vários disjuntores diferênciais sem esforço e sem acessórios
adicionais.
12 a 54 módulos: fornecidos com máscaras para ocultar módulos não utilizados
3 a 9 módulos: com máscaras integradas que podem ser recortadas
Material: policarbonato
Comportamento ao fogo: teste de fio incandescente em conformidade com
IEC 60695-2-11: 960 °C, retardador de chama, autoextinguível
Cor: cinzento, RAL 7035
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Quadros de distribuição KV
Resistentes a intempéries, adequados para a instalação no exterior

Os quadros são adequados para a instalação no exterior, em ambiente adverso.
Os materiais utilizados são resistentes aos efeitos dos raios UV de modo a que a resistência mecânica
dos quadros se mantenha mesmo durante uma prolongada exposição aos UV.
A exposição direta solar e a dissipação do calor pode originar um sobreaquecimento no
interior do quadro. As baixas temperaturas no exterior, por exemplo -5ºC, também afetam
o funcionamento dos equipamentos instalados no quadro. Por esse motivo, as inﬂuências
climáticas nos equipamentos instalados devem ser tidas em consideração.

De modo a manter a temperatura ideal de funcionamento dos equipamentos instalados assim como
para a prevenção da condensação, medidas adicionais como ventilação e/ou aquecimento podem ser
necessárias (ter em conta o índice de proteção).
Como aparece a água condensada em quadros com
elevado índice de proteção?

O problema da formação de condensação nas instalações eléctricas apenas ocorre em caixas
com grau de protecção ≥ IP 54 uma vez que o ajuste da temperatura que é efectuado do interior para o exterior é demasiado baixo devido à alta densidade da caixa e respectivo material.

Sistema ligado.

A temperatura interior é superior à temperatura
exterior devido à dissipação de energia dos
dispositivos incorporados.

Sistema ligado.

O ar morno no interior da caixa tende a acumular
humidade. Este entra a partir do exterior através do
vedante dado que as caixas não são impermeáveis
aos gases.
A temperatura interior é reduzida através do arrefecimento do sistema, por exemplo, desligando as
cargas. O ar mais fresco emite humidade que é
recolhida como água condensada nas superfícies
das alhetas de arrefecimento.

Sistema desligado.

Quais são as áreas em que
há ocorrência de condensação?

Formação de condensação em
instalações no interior:

Formação de condensação em
instalações exteriores, protegidas contra
inﬂuências meteorológicas ou instalações exteriores não protegidas:

Em áreas onde são esperados níveis
elevados de humidade no ar e grandes ﬂutuações de temperatura, por
exemplo, em lavandarias, cozinhas,
garagens, etc.

Aqui a condensação pode ser formada
dependendo das condições meteorológicas, humidade do ar elevada, sol
directo e diferenças de temperatura em
comparação com a parede.
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O topo dos quadros de distribuição deve estar protegido pela tampa de cobertura para proteção contra
chuva, gelo e neve. Para além disso, deve-se ter em consideração os impactos químicos, ao selecionar
o local de instalação do quadro, isto para além do índice de IP e dos efeitos climáticos.

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Resistentes a intempéries, adequados para a instalação no exterior

KV PC 9103
3 módulos 1 x 3 x 18 mm
1

Quadros de Distribuição KV

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

102

197

PE

54

46

fila
T/N, quantidade x secção 1 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características
técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Por

92
N

72
50

2x M20

2x M20

Ui = 400 V a.c.
Pde = 10 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV PC 6103
3 módulos 1 x 3 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

102

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
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Ui = 400 V a.c.
Ui = 1000 V d.c.
Pde = 10 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

54
46

métricas pré-marcadas: 2x M20 no topo, 2x M20 na base
Ligadores T/N a encomendar separadamente
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados

197

Entradas

92
72
50

2x M20

2x M20

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Resistentes a intempéries, adequados para a instalação no exterior

KV PC 9104
4,5 módulos: 1 x 4,5 x 18 mm
1

228

111
N

93

81
50

2xM20
1xM25/32

2xM20
1xM25/32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 12 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV PC 6104
4,5 módulos: 1 x 4,5 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

126

Entradas

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

111

228

93
81
46

métricas pré-marcadas: 2x M20 e 1x M25/32 no topo,
2x M20 e 1x M25/32 na base
Ligadores T/N a encomendar separadamente
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados

50

2xM20
1xM25/32

2xM20
1xM25/32

Ui = 400 V a.c.
Ui = 1000 V d.c.
Pde = 12 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

3 a 9 módulos: com máscaras integradas que podem
ser recortadas
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Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

126
PE
46

fila
T/N, quantidade x secção 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas
da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Por

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Resistentes a intempéries, adequados para a instalação no exterior

KV PC 8104
4,5 módulos: 1 x 4,5 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

126

Quadros de Distribuição KV

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

228

93
81
46

T/N a encomendar separadamente
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Paredes lisas

111

Ligadores

50

Ui = 400 V a.c.
Ui = 1000 V d.c.
Pde = 12 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV PC 9106
6 módulos: 1 x 6 x 18 mm
fila
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 13 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

PE

238

métricas pré-marcadas: 2x M20/25 e 1x M25/32 no topo,
2x M20/25 e 1x M25/32 na base
Por T/N, quantidade x secção 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

111

146

Entradas

N

93

108
46

1

50

2xM20/25
1xM25/32

2xM20/25
1xM25/32

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Resistentes a intempéries, adequados para a instalação no exterior

KV PC 6106
6 módulos: 1 x 6 x 18 mm
Sem ligadores T/N
fila

111

146

Entradas

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

238

93
108
46

métricas pré-marcadas: 2x M20/25 e 1x M25/32 no topo,
2x M20/25 e 1x M25/32 na base
Ligadores T/N a encomendar separadamente
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados

50

2xM20/25
1xM25/32

2xM20/25
1xM25/32

Ui = 400 V a.c.
Ui = 1000 V d.c.
Pde = 13 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV PC 9109
9 módulos 1 x 9 x 18 mm
1

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

111

200
N

PE

238
46

fila
T/N, quantidade x secção 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características
técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Por

93

162
50

4xM20/25
1xM25/32

4xM20/25
1xM25/32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 16 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

3 a 9 módulos: com máscaras integradas que podem
ser recortadas
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Quadros de Distribuição KV

1

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Resistentes a intempéries, adequados para a instalação no exterior

KV PC 6109
9 módulos 1 x 9 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

200

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

111
93

238
46

métricas pré-marcadas: 4x M20/25 e 1x M25/32 no topo,
4x M20/25 e 1x M25/32 na base
Ligadores T/N a encomendar separadamente
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados

Quadros de Distribuição KV

Entradas

162
50

4xM20/25
1xM25/32

4xM20/25
1xM25/32

Ui = 400 V a.c.
Ui = 1000 V d.c.
Pde = 16 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

KV PC 8109
9 módulos 1 x 9 x 18 mm
Sem ligadores T/N
1

fila

200

Ligadores

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
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Ui = 400 V a.c.
Ui = 1000 V d.c.
Pde = 16 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

111
93

238
46

T/N a encomendar separadamente
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com tampa transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Paredes lisas

162
50

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Resistentes a intempéries, adequados para a instalação no exterior

KV PC 9112
12 módulos: 1 x 12 x 18 mm
fila

129

295

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

PE N

93

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 26 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 21 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

KV PC 9224
24 módulos: 2 x 12 x 18 mm
2

filas

295

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

Profundidade de instalação
variável através da montagem de calhas DIN em
diferentes níveis

PE
N

93

46

458

de cabos através de membranas elásticas integradas
Por T/N, quantidade x secção 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Ligações laterais da caixa podem ser efetuadas através de furação

129

Entrada

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 31 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 25 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

Fornecidos com máscaras
para ocultar módulos não
utilizados
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de cabos através de membranas elásticas integradas
Por T/N, quantidade x secção 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 2 potenciais diferentes
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Ligações laterais da caixa podem ser efetuadas através de furação

333

Entrada

46

1

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Resistentes a intempéries, adequados para a instalação no exterior

KV PC 9336
36 módulos: 3 x 12 x 18 mm
3

filas

295

Quadros de Distribuição KV

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

PE
N

93

46

583

de cabos através de membranas elásticas integradas
Por T/N, quantidade x secção 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características
técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Ligações laterais da caixa podem ser efetuadas através de furação

129

Entrada

216

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 35 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 28 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

KV PC 9448
48 módulos: 4 x 12 x 18 mm
4

filas

129

295

Entrada

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 43 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 34 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

PE
N

93

46

708

de cabos através de membranas elásticas integradas
Por T/N, quantidade x secção 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características
técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Ligações laterais da caixa podem ser efetuadas através de furação

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Quadros de Distribuição KV

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de tubos através de membranas elásticas integradas

Compartimento

integrado para acessórios - tudo fica no devido lugar
em aço inoxidável V2A
Entrada de tubos através de membranas elásticas integradas
Com ligadores rápidos FIXCONNECT para T/N
Ligação para condutores de cobre
Quadros de distribuição KV com o máximo de 4 bornes seccionáveis num ligador
permitem instalar vários disjuntores diferênciais sem esforço e sem acessórios
adicionais.
12 a 54 módulos: fornecidos com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Material: poliestireno
Comportamento ao fogo: teste de fio incandescente em conformidade com
IEC 60695-2-11: 750 °C, retardador de chama, autoextinguível
Cor: cinzento, RAL 7035
Parafusos
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Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de tubos através de membranas elásticas

KV 1712
12 módulos: 1 x 12 x 18 mm
1

Quadros de Distribuição KV

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

129

295

333

PE N

93
46

fila
T/N, quantidade x secção 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 2 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Com membranas elásticas para tubos
Por

216

50
x

conduit: 8 x Ø M16/20,
1 x Ø M25/32
elastic membranes:
6 x 9-18 mm

x

Ui = 400 V a.c.
Pde = 26 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 21 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

KV 1718
18 módulos: 1 x 18 x 18 mm
fila
T/N, quantidade x secção 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características
técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 2 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Com membranas elásticas para tubos
Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 33 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

333

Por

403

129

PE N

93
46

1

324

conduit: 8 x Ø M16/20,
1 x Ø M25/32
elastic membranes:
6 x 9-18 mm
knockouts: 8 x M20

50
x

x

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de tubos através de membranas elásticas

KV 2724
24 módulos: 2 x 12 x 18 mm
2

295

129
93

46

458

PE
N

216

50
x

conduit: 8 x Ø M16/20,
1 x Ø M25/32
elastic membranes:
6 x 9-18 mm

Quadros de Distribuição KV

filas
T/N, quantidade x secção 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características
técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Com membranas elásticas para tubos
Por

x

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

Ui = 400 V a.c.
Pde = 31 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 25 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

KV 2736
36 módulos: 2 x 18 x 18 mm
2

filas
T/N, quantidade x secção 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Com membranas elásticas para tubos

403

129

Por

93

46

483

PE
N

324

conduit: 8 x Ø M16/20,
1 x Ø M25/32
elastic membranes:
6 x 9-18 mm
knockouts: 8 x M20

50
x

x

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

Profundidade de instalação
variável através da montagem de calhas DIN em
diferentes níveis

Ui = 400 V a.c.
Pde = 38 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

Fornecidos com máscaras
para ocultar módulos não
utilizados
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Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de tubos através de membranas elásticas

KV 3736
36 módulos: 3 x 12 x 18 mm
3

filas
T/N, quantidade x secção 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Com membranas elásticas para tubos

295

129

Quadros de Distribuição KV

Por

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

93

46

583

PE
N

216

50
x

conduit: 8 x Ø M16/20,
1 x Ø M25/32
elastic membranes:
6 x 9-18 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 35 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 28 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

x

KV 3754
54 módulos 3 x 18 x 18 mm
3

filas
T/N, quantidade x secção 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características
técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Com membranas elásticas para tubos
Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 50 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

129

403

Por

93

46

630

PE
N

324

conduit: 8 x Ø M16/20,
1 x Ø M25/32
elastic membranes:
6 x 9-18 mm
knockouts: 8 x M20

50
x

x

Quadros de distribuição KV
Quadros para equipamento de corte e proteção
Entrada de tubos através de membranas elásticas

KV 4748
48 módulos: 4 x 12 x 18 mm
4

129

295

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

Profundidade de instalação
variável através da montagem de calhas DIN em
diferentes níveis

Ui = 400 V a.c.
Pde = 43 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 34 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

93

46

708

PE
N

216

conduit: 8 x Ø M16/20,
1 x Ø M25/32
elastic membranes:
6 x 9-18 mm

50
x

x

Fornecidos com máscaras
para ocultar módulos não
utilizados
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filas
T/N, quantidade x secção 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
tecnologia de ligador rápido FIXCONNECT®, para características
técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Com membranas elásticas para tubos
Por

Quadros de Distribuição KV

Quadros de distribuição KV
Quadros de distribuição com espaço adicional
para instalação de equipamento eléctrico não acessível.
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

Possibilidade

de electrificação prévia no quadrista com blocos de ligadores
possível instalar no mesmo quadro os dispositivos normais de uma instalação
(tamanhos de acordo com a norma DIN 43880) e dispositivos não controláveis
pelo operador
Solução compacta e intuitiva, com otimização visual através da cobertura de
entrada de cabos
Compartimento integrado para acessórios - tudo fica no devido lugar
Calhas DIN com batente para colocação correta do dispositivo de instalação
Parafusos em aço inoxidável V2A
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
12 a 36 módulos: máscaras incluídas para cobertura de aberturas não utilizadas
Comportamento ao fogo: teste de fio incandescente em conformidade com
IEC 60695-2-11: 750 °C, retardador de chama, autoextinguível
Cor: cinzento, RAL 7035
É
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Quadros de distribuição KV
Quadros de distribuição com espaço adicional
para instalação de equipamento eléctrico não acessível
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 9220
12 módulos: 1 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

295

129

273
240

72

46

458

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com espaço adicional para instalação de equipamentos
não manobravéis pelo utilizador
Inclui uma calha DIN com 273 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

216

50
93

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 26 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 21 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

KV 9230
18 módulos: 1 x 18 x 18 mm
Sem ligadores T/N
403

129

381
350

72

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

Ui = 400 V a.c.
Pde = 33 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

46

483

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com espaço adicional para instalação de equipamentos não
manobravéis pelo utilizador
Inclui uma calha DIN com 381 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

150

fila

Ligadores

1

324

50
93

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Fornecidos com máscaras
para ocultar módulos não
utilizados
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fila

Ligadores

150

1

Quadros de distribuição KV
Quadros de distribuição com espaço adicional
para instalação de equipamento eléctrico não acessível
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 9330
24 módulos: 2 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N
filas

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

295

129

273
240

72

46
125

583

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com espaço adicional para instalação de equipamentos
não manobravéis pelo utilizador
Inclui uma calha DIN com 273 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

Quadros de Distribuição KV

Ligadores

125

2

216

50
93

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
Pde = 31 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 25 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

KV 9440
36 módulos: 3 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N
filas

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível
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Ui = 400 V a.c.
Pde = 35 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 28 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

295

129

273
240

72

125

708

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com espaço adicional para instalação de equipamentos
não manobravéis pelo utilizador
Inclui uma calha DIN com 273 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

125

Ligadores

46
125

3

216

50
93

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Quadros de distribuição KV
Quadros de distribuição com espaço adicional
para instalação de equipamento eléctrico não acessível
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 9350
36 módulos: 2 x 18 x 18 mm
Sem ligadores T/N
filas

Ui = 400 V a.c.
Pde = 38 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

129

381
350

72

150
324

50
93

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Fornecidos com máscaras
para ocultar módulos não
utilizados
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Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

403

630

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com espaço adicional para instalação de equipamentos
não manobravéis pelo utilizador
Inclui uma calha DIN com 381 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

150

Ligadores

46

2

Quadros de Distribuição KV

Quadros de distribuição KV
Quadros de distribuição com espaço adicional
para instalação de equipamento eléctrico não acessível.
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

Possibilidade

de electrificação prévia no quadrista com blocos de ligadores
possível instalar no mesmo quadro os dispositivos normais de uma instalação
(tamanhos de acordo com a norma DIN 43880) e dispositivos não controláveis
pelo operador
Solução compacta e intuitiva, com otimização visual através da cobertura de
entrada de cabos
Compartimento integrado para acessórios - tudo fica no devido lugar
Calhas DIN com batente para colocação correta do dispositivo de instalação
Parafusos em aço inoxidável V2A
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas
12 a 36 módulos: máscaras incluídas para cobertura de aberturas não utilizadas
Comportamento ao fogo: teste de fio incandescente em conformidade com
IEC 60695-2-11: 750 °C, retardador de chama, autoextinguível
Cor: cinzento, RAL 7035
É
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Quadros de distribuição KV
Quadros de distribuição com espaço adicional
para instalação de equipamento eléctrico não acessível.
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KV 9220 M
12 módulos: 1 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N
fila

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com espaço adicional para instalação de equipamentos
não manobravéis pelo utilizador
Inclui uma calha DIN com 273 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base

Potência dissipada admissível

129

273
240

72

46
216

50
93

4xM20
2xM20/25
1xM32

4xM20
2xM20/25
1xM32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 26 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 21 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

KV 9230 M
18 módulos: 1 x 18 x 18 mm
Sem ligadores T/N
403

129

381
350

72

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

46

483

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com espaço adicional para instalação de equipamentos não manobravéis
pelo utilizador
Inclui uma calha DIN com 381 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base

150

fila

Ligadores

1

324

50
93

12xM20
2xM20/25
1xM32

12xM20
2xM20/25
1xM32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 33 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

Fornecidos com máscaras
para ocultar módulos não
utilizados
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Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

295

458

Ligadores

150

1

Quadros de distribuição KV
Quadros de distribuição com espaço adicional
para instalação de equipamento eléctrico não acessível.
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KV 9330 M
24 módulos: 2 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N
filas

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

295

129

273
240

72

46
125

583

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com espaço adicional para instalação de equipamentos
não manobravéis pelo utilizador
Inclui uma calha DIN com 273 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base

Quadros de Distribuição KV

Ligadores

125

2

216

50
93

4xM20
2xM20/25
1xM32

4xM20
2xM20/25
1xM32

Ui = 400 V a.c.
Pde = 31 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 25 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

KV 9440 M
36 módulos: 3 x 12 x 18 mm
Sem ligadores T/N
filas

Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia
Potência dissipada admissível

198 | www.hensel-electric.de/pt

Ui = 400 V a.c.
Pde = 35 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24
Pzul = 28 watts a 30 K, em
conformidade com a DIN 43871

295

129

273
240

72

125

708

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com espaço adicional para instalação de equipamentos
não manobravéis pelo utilizador
Inclui uma calha DIN com 273 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
4x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base

125

Ligadores

46
125

3

216

50
93

4xM20
2xM20/25
1xM32

4xM20
2xM20/25
1xM32

Quadros de distribuição KV
Quadros de distribuição com espaço adicional
para instalação de equipamento eléctrico não acessível.
Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas

KV 9350 M
36 módulos: 2 x 18 x 18 mm
Sem ligadores T/N
filas

Ui = 400 V a.c.
Pde = 38 watts,
em conformidade com a
EN 60670-24

129

381
350

72

150
324

50
93

12xM20
2xM20/25
1xM32

12xM20
2xM20/25
1xM32

Fornecidos com máscaras
para ocultar módulos não
utilizados
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Tensão nominal de isolamento
Capacidade de dissipação de
energia

403

630

T/N a encomendar separadamente
Para a instalação de equipamento em calha DIN, de 35 mm de largura
Com espaço adicional para instalação de equipamentos
não manobravéis pelo utilizador
Inclui uma calha DIN com 381 mm de largura
Com porta transparente
Consultar a secção acessórios para fechaduras e conjuntos de selagem
Com cobertura para entrada de cabos
Com máscaras para ocultar módulos não utilizados
Entradas métricas pré-marcadas: 12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 no topo,
12x M20, 2x M20/25 e 1x M32 na base

150

Ligadores

46

2

Quadros de Distribuição KV

Quadros de distribuição KV
Caixas vazias
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

Solução

compacta e intuitiva, com otimização visual através da cobertura de
entrada de cabos
Calhas DIN com batente para colocação correta do dispositivo de instalação
entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
Parafusos em aço inoxidável V2A
Comportamento ao fogo: teste de fio incandescente em conformidade com
IEC 60695-2-11: 750 °C, retardador de chama, autoextinguível
Cor: cinzento, RAL 7035
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Quadros de distribuição KV
Caixas vazias
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 9331
Índice de proteção: IP 65
Para

a instalação de equipamento em calha DIN ou platine
máx. de instalação 160 mm
Capacidade de dissipação de energia térmica;
consultar diagrama no índice de dados técnicos
Com tampa transparente
Fecho com abertura por ferramenta
Selável
Com cobertura para entrada de cabos
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

295

182

Capacidade de dissipação de
energia a Δ = 40 K
Capacidade de dissipação de
energia relativa em watts por K

Ui = 1000 V a.c.
IK 08 (5 Joules)
platine ou calha DIN = 9,2 kg
tampa = 3,2 kg
Pde= 63 W

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Pde = 1,575 watts por K
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Tensão nominal de isolamento
Força de impacto
Carga estática

583

Profundidade

Quadros de Distribuição KV

Quadros de distribuição KV
Caixas para contador KWH
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

Solução

compacta e intuitiva, com otimização visual através da cobertura de
entrada de cabos
Calhas DIN com batente para colocação correta do dispositivo de instalação
Selável
Parafusos em aço inoxidável V2A
Comportamento ao fogo: teste de fio incandescente em conformidade com
IEC 60695-2-11: 750 °C, retardador de chama, autoextinguível
Cor: cinzento, RAL 7035
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Quadros de distribuição KV
Caixas para contador KWH
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 9337
Utilizar em áreas sem contador,
após consulta ao fornecedor local de energia eléctrica
Índice de proteção: IP 65
Com

295
249
220

182
162

15

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

KV 9338
Utilizar em áreas sem contador,
após consulta ao fornecedor local de energia eléctrica
Índice de proteção: IP 54
Com

platine e parafusos para fixação do contador KWH
máx. de instalação 154 mm
Com janela de abrir na tampa, para fácil acesso ao contador, selável
Para contadores bi-horários, temporizadores, etc
Dimensões padrão de abertura: 140 x 310 mm
Para operação manual ou com ferramenta
Para aluquete (gancho Ø máx. 6 mm)
Com calha DIN adicional
Comprimento da calha DIN 172 mm
Com tampa transparente
Fecho com abertura por ferramenta
Selável
Com cobertura para entrada de cabos
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

295
249
220

182
154

23

583
358
310

Profundidade

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
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104
60

583

50 / 80 mm

platine e parafusos para fixação do contador KWH
máx. de instalação 162 mm
Com janela de abrir e tampa de protecção para 12 módulos (12 x 18 mm)
Com calha DIN incorporada
Com tampa transparente
Fecho com abertura por ferramenta
Selável
Com cobertura para entrada de cabos
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas
Profundidade

Quadros de distribuição KV
Caixas para contador KWH
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

KV 9339
Utilizar em áreas sem contador,
após consulta ao fornecedor local de energia eléctrica
Índice de proteção: IP 65
Com

platine e parafusos para fixação do contador KWH
máx. de instalação 162 mm
Com calha DIN adicional
Comprimento da calha DIN 172 mm
Com tampa transparente
Fecho com abertura por ferramenta
Selável
Com cobertura para entrada de cabos
Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas

295

Quadros de Distribuição KV

182
162

583

Profundidade

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
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Quadros de distribuição KV
Acessórios

União de quadros

206

Retenção de cabos

206

Ligadores

207 - 208

Placas de identiﬁcação

208

Coberturas de entrada de cabos

209

Fechaduras

210

Selagem

210

Máscaras

210

Placa de ﬁxação

211
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Quadros de distribuição KV
Acessórios

EVS 16
Acessório para união de quadros
Índice

de proteção: IP 54
união lateral de quadros KV e KG
Passa-cabos para Ø até 19 mm
Para orifício de passagem Pg 16 Ø 23 mm
Para

Comprimento

15 mm

AVS 16
Quadros de Distribuição KV

Acessório roscado para união de quadros
Índice

de proteção: IP 65
união lateral de quadros KV e KG
Passa-cabos para Ø até 15 mm
Para orifício de passagem Pg 16 Ø 23 mm
Para

Comprimento

21,5 mm

KHR 01
Anilhas para retenção de cabos
Diâmetro do cabo 6,5 - 14 mm
Kit

com 10 x 6 anilhas de retenção
unidades para diâmetro do cabo 6,5 - 10 mm
30 unidades para diâmetro do cabo 10 - 14 mm
30

KHR 02
Anilhas para retenção de cabos
Diâmetro do cabo 10 - 16 mm
Kit

com 10 x 6 anilhas de retenção
unidades para diâmetro do cabo 10 - 14 mm
30 unidades para diâmetro do cabo 13 - 16 mm
30

Sistema de retenção de
cabos

206 | www.hensel-electric.de/pt

Quadros de distribuição KV
Acessórios

KV FC 03
Ligador T/N
Por T/N, quantidade x secção 1 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu
Para

quadros de distribuição de 3 módulos
de ligador rápido FIXCONNECT®, para características
técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Corrente admissível: 101 A
Tecnologia

Tensão nominal de isolamento

Ui = 690 V a.c.

KV FC 04
Quadros de Distribuição KV

Ligador T/N
Por T/N, quantidade x secção 2 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu
Para

quadros de distribuição de 4.5 módulos
de ligador rápido FIXCONNECT®, para características
técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Corrente admissível: 101 A
Tecnologia

Tensão nominal de isolamento

Ui = 690 V a.c.

KV FC 06
Ligador T/N
Por T/N, quantidade x secção 2 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu
Para

quadros de distribuição de 6 módulos
de ligador rápido FIXCONNECT®, para características
técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Corrente admissível: 101 A
Tecnologia

Tensão nominal de isolamento

Ui = 690 V a.c.

KV FC 09
Ligador T/N
Por T/N, quantidade x secção 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
Para

quadros de distribuição de 9 módulos
de ligador rápido FIXCONNECT®, para características
técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Corrente admissível: 101 A
Tecnologia

Tensão nominal de isolamento

Ui = 690 V a.c.

KV FC 12
Ligador T/N
Por T/N, quantidade x secção 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
Para

quadros de distribuição de 12 módulos por fila e quadros vazios KV
de ligador rápido FIXCONNECT®, para características
técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 2 potenciais diferentes
Corrente admissível: 75 A
Tecnologia

Tensão nominal de isolamento

Ui = 690 V a.c.

Tecnologia de ligador rápido

FIXCONNECT®
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KV FC 18
Ligador T/N
Por T/N, quantidade x secção 4 x 25 mm², 16 x 4 mm², Cu
Para

quadros de distribuição de 18 módulos por fila
de ligador rápido FIXCONNECT®, para características
técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 2 potenciais diferentes
Corrente admissível: 75 A
Tecnologia

Tensão nominal de isolamento

Ui = 690 V a.c.

Quadros de Distribuição KV

KV FC 24
Ligador T/N
Por T/N, quantidade x secção 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
Para

quadros de distribuição de 12 módulos por fila e quadros vazios KV
de ligador rápido FIXCONNECT®, para características
técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Corrente admissível: 75 A
Tecnologia

Tensão nominal de isolamento

Ui = 690 V a.c.

KV FC 36
Ligador T/N
Por T/N, quantidade x secção 8 x 25 mm², 32 x 4 mm², Cu
Para

quadros de distribuição de 18 módulos por fila
de ligador rápido FIXCONNECT®, para características
técnicas da tecnologia de ligadores consulte a informação técnica
Separação de neutro para até 4 potenciais diferentes
Corrente admissível: 75 A
Tecnologia

Tensão nominal de isolamento

Ui = 690 V a.c.

FC BS 5
Placas de identificação FIXCONNECT
Conjunto de 5 unidades
Placas

de identificação para os ligadores plug-in FIXCONNECT,
não aplicável aos ligadores 2x25 + 4x4 mm²
Para encaixe de etiquetas ou marcação através de caneta de feltro

FC BS 6
Placas de identificação FIXCONNECT
Conjunto de 5 unidades
Placas
Para

de identificação para os ligadores 2x25 + 4x4 mm²
encaixe de etiquetas ou marcação através de caneta de feltro

Opção de identificação dos
circuitos do ligador rápido

FIXCONNECT®
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KV EB 03
Cobertura de entrada de cabos
Para
Para

quadros de distribuição de 3 módulos
substituição (o quadro já inclui uma cobertura de entrada de cabos)

KV EB 04
Cobertura de entrada de cabos
Para
Para

quadros de distribuição de 4.5 módulos
substituição (o quadro já inclui uma cobertura de entrada de cabos)

Quadros de Distribuição KV

KV EB 06
Cobertura de entrada de cabos
Para
Para

quadros de distribuição de 6 módulos
substituição (o quadro já inclui uma cobertura de entrada de cabos)

KV EB 09
Cobertura de entrada de cabos
Para

quadros de distribuição de 9 módulos
KV 9325, KV 9363
Para substituição (o quadro já inclui uma cobertura de entrada de cabos)
Para

KV EB 12
Cobertura de entrada de cabos
Para

quadros de distribuição de 12 módulos por fila
encomendar adicionalmente apenas se pretender cobertura de cabos em cima e em baixo
(o quadro já inclui uma cobertura de entrada de cabo)

A

KV EB 18
Cobertura de entrada de cabos
Para

quadros de distribuição de 18 módulos por fila
encomendar adicionalmente apenas se pretender cobertura de cabos em cima e em baixo
(o quadro já inclui uma cobertura de entrada de cabo)

A

KV EB 26
Cobertura de entrada de cabos
para

quadros de distribuição KV 0112, KV 0212, KV 0124, KV 0224, KV 0136, KV 0236
encomendar adicionalmente apenas se pretender cobertura de cabos em cima e em baixo
(o quadro já inclui uma cobertura de entrada de cabo)

A

Solução compacta e intuitiva, com otimização visual
através da cobertura de
entrada de cabos
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KV ES 1
Fechadura de embutir
Para quadros de distribuição de 12 a 54 módulos
Com

perfil semi-cilíndrico
prevenir a remoção da parte superior da base da caixa
deverá ser utilizado o dispositivo de selagem KV PL 2

Para

KV ES 2
Chaves de reserva
Quadros de Distribuição KV

Para
2

fechaduras de embutir KV ES 1 ou KV ES 3
unidades

KV ES 3
Fechadura de embutir
Para quadros de distribuição de 3 a 9 módulos
Para

KV 9325, KV 9363
perfil semi-cilíndrico
Para prevenir a remoção da parte superior da base da caixa
deverá ser utilizado o dispositivo de selagem KV PL 3
Com

KV PL 2
Selagem
Para quadros de distribuição de 12 a 54 módulos
Permite

a selagem do acesso ao interior do quadro
(a porta pode ser selada sem necessidade de qualquer acessório)

KV PL 3
Selagem
Para quadros de distribuição de 3 a 9 módulos
Para

KV 9325, KV 9363
a selagem do acesso ao interior do quadro
(a porta pode ser selada sem necessidade de qualquer acessório)

Permite

AS 12
Máscara
12 módulos
12

x 18 mm, divisíveis de 9 em 9 mm
ocultar módulos não utilizados, para material com espessura até 3 mm

Para

AS 18
Máscara
18 módulos
18

x 18 mm, divisível a cada 9mm
ocultar módulos não utilizados, para material com espessura até 3 mm

Para

Selagem do acesso ao
interior do quadro
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Máscaras para cobertura
de módulos não utilizados

Quadros de distribuição KV
Acessórios

KV BP 04
Placa de fixação
Para

a fixação na parede, em tubos ou em postes
a fixação pelo exterior nos quadros KV xx04 e KV PC xx04
Kit de montagem composto por placa em aço inoxidável,
abas de fixação e parafusos
Possível ligação de tubos na horizontal ou na vertical
Para a fixação do tubo / poste são necessárias cintas de fixação
e acessórios adicionais

120
100

40 mm

KV BP 09
Placa de fixação
Para

a fixação na parede, em tubos ou em postes
a fixação pelo exterior nos quadros KV xx09 e KV PC xx09
Kit de montagem composto por placa em aço inoxidável,
abas de fixação e parafusos
Possível ligação de tubos na horizontal ou na vertical
Para a fixação do tubo / poste são necessárias cintas de fixação
e acessórios adicionais

195
100

Diâmetro

19

242
219
194

Permite

40 mm
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Diâmetro

19

233
210

Permite
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Informação técnica

Dimensões detalhadas em mm

213

Dimensões de montagem

214

União de quadros

215

Ligadores
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Informação técnica
Dimensões detalhadas em mm

182
160

105

Ø 4,5

Quadros de Distribuição KV

540
440
405

83,5

105

295
245

KV 9331

= espaço útil para instalação
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Informação técnica
Dimensões de montagem

Montagem saliente com parafusos até 4,5 mm de diâmetro

200

132
160

Quadros de
distribuição KV
3 x 12 módulos

Quadros de
distribuição KV
4 x 12 módulos

295

295

125

125

583

458

51

125

262
280

295

210
51

125

387
405

Quadros de
distribuição KV
2 x 12 módulos

137
155

32

32

32

107

295

333

238

238

122

228

90
32

197

146

86

Quadros de
distribuição KV
12 módulos

Quadros de
distribuição KV
9 módulos

125

210

512
530

126

102

51

125

51

210

Quadros de
distribuição KV
2 x 18 módulos

403

51

320

630

483

137
155
51

150

287
305

403

403

210

Quadros de
distribuição KV
3 x 18 módulos

150
437
455

Quadros de
distribuição KV
18 módulos

333

150

320
51

Quadros de Distribuição KV

Quadros de
distribuição KV
6 módulos

708

Quadros de
distribuição KV
4.5 módulos

132

Quadros de
distribuição KV
3 módulos

320

Rodando a calha 180º, a profundidade debaixo da tampa de proteção pode
ser aumentada para 59mm. Não são necessários componentes adicionais.

59

50

40

O módulo para cobertura da entrada de cabos para
quadros KV IP 54 e IP 65 de 12 a 54 módulos pode
ser montado na parte superior ou na parte inferior.

40
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Informação técnica
União de quadros

Os quadros de distribuição KV podem ser unidos lateralmente como indicado abaixo:
- Com índice de proteção IP65 através do acessório roscado de união de quadros AVS 16
- Com índice de proteção IP54 através do acessório de união de quadros EVS 16

Quadros de distribuição
KV
4.5 módulos

Quadros de distribuição
KV
6 módulos

Quadros de distribuição
KV
9 módulos

Os quadros de distribuição, caixas de contador e quadros vazios KV podem ser unidos lateralmente como indicado abaixo:
- Com índice de proteção IP65 através do acessório roscado de união de quadros AVS 16
- Com índice de proteção IP54 através do acessório de união de quadros EVS 16

Quadros de
distribuição KV
12 módulos

Quadros de
distribuição
estanques KV
18 módulos

Quadros de
distribuição KV
2x12 módulos,
KV 9220,
KV 9220 M

Quadros de
distribuição
estanques KV
2 x 18 módulos,
KV 9230,
KV 9230 M

Quadros de
distribuição KV
3x12 módulos,
KV 9330,
KV 9330 M

Caixas de
contador KWH
KV 9338
KV 9337

Quadros de
distribuição
estanques KV
3 x 18 módulos,
KV 9350
KV 9350 M

Quadros
vazios KV
4x12 módulos
KV 9440,
KV 9440 M

Quadros
vazios KV
4x12 módulos
KV 9440
KV 9440 M

Quadros de
distribuição KV
12 módulos

Quadros de
distribuição
estanques KV
18 módulos
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Quadros de distribuição
KV
3 módulos

Quadros de distribuição KV
Informação técnica
Ligadores

Ligadores FIXCONNECT® T/N
Capacidade nominal de ligação de ligadores T/N
Secções correspondentes/Cobre
Unidade de aperto

número
máx.

de - até máx.

número
máx.

de - até máx.

1
1
1
3
3
4
4

25 mm2, s
16 mm2, s
10 mm2, sol
6 mm2, sol
4 mm2, sol
2.5 mm2, sol
1.5 mm2, sol

1
1
1
1
1
1
1

25 mm2, f
16 mm2, f
10 mm2, f
6 mm2, f
4 mm2, f
2.5 mm2, f
1.5 mm2, f

1

1.5 - 4 mm2, sol

1

1.5 - 4 mm2, f

Quadros de Distribuição KV

ligador de parafuso 25 mm²
binário de aperto 2 Nm

}

Testado como ligador
para vários condutores
de secções iguais,
para utilização num
único circuito

ligador plug-in 4 mm²

Sem ponteira; unidade de aperto tem que
ser aberta com ferramenta quando o
condutor é inserido.

Corrente admissível do dispositivo de ligação: 75 A
Todos os ligadores possuem proteção contra auto-desaperto.
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Informação técnica
Ligadores

Ligadores e número de condutores a ligar
Ligador de Terra (T) para condutores de cobre
Número de módulos

Ligador T
até 4 mm2

até 25 mm2

4.5
6

4x4 mm2

1x25 mm2

4x4 mm2

2x25 mm2

8x4 mm2

2x25 mm2

12x4 mm2

2x25 mm2

16x4 mm2

4x25 mm2

24x4 mm2

6x25 mm2

32x4 mm2

8x25 mm2

Quadros de Distribuição KV

3

9

12

18
24
36 (3 ﬁlas)
48
36 (2 ﬁlas)
54

Ligador de Neutro (N) para condutores de cobre
Número de módulos

Ligador N
2

2

até 4 mm

até 25 mm

jumper
plug-in

3

4.5
6

4x4 mm2

1x25 mm2

4x4 mm2

2x25 mm2

8x4 mm2

2x25 mm2

12x4 mm2

2x25 mm2

16x4 mm2

4x25 mm2

24x4 mm2

6x25 mm2

32x4 mm2

8x25 mm2

9

12

18
24
36 (3 ﬁlas)
48
36 (2 ﬁlas)
54
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Normas

Os quadros de distribuição KV estão em conformidade com as seguintes normas e regulamentos:
- DIN EN 60670-24: Regras particulares de invólucros para aparelhagem de protecção e aparelhagem semelhante
com uma potência dissipada
- DIN 43880 Dispositivos para instalações eléctricas,
Invólocros e dimensões de montagem
- IEC 60999 DIN EN 60999, Dispositivos de ligação
Requisitos de segurança para módulos de aperto, com/sem parafusos, de condutores de cobre

Tabela 4: Dissipação admissível por quadro de distribuição
Tabela 4:

Tamanho

10 K

15 K

20 K

25 K

30 K

1 ﬁla

5,5 W

9,0 W

12,5 W

16,5 W

21,0 W

2 ﬁlas

6,5 W

11,0 W

15,0 W

20,0 W

25,0 W

3 ﬁlas

7,0 W

12,0 W

17,0 W

22,0 W

28,0 W

4 ﬁlas

8,5 W

14,5 W

20,5 W

27,0 W

34,0 W

Caixas vazias KV 9331: aumento de temperatura (Δ) através da dissipação de energia de dispositivos elétricos

KV 9331: 63 W

Dissipação admissível Pzul para quadros de distribuição de
montagem saliente com sobreaquecimento ΔT

40 K
rise [K]
[K]
AumentoTemperature
de temperatura

Quadros de Distribuição KV

- EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1
Índices de proteção fornecidos por invólucros (código IP)

35 K
30 K
25 K
20 K
15 K
10 K
5K
0K
0W

5W

10 W

15 W

20 W

25 W

30 W

35 W

40 W

Power
dissipationde
Pdeenergia
[W]
Capacidade
de dissipação
Pde [W]
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45 W

50 W

55 W

60 W

65 W
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Informação técnica
Condições operacionais e de utilização

Quadros de
distribuição
KV

Caixas para
contador KWH

Caixas vazias
KG ... / KV ...

Quadros de distribuição KV
Policarbonato PC
Entrada de
cabos
ESM ...,
EVS 16

Quadros de
distribuição
KV PC

Acessório
roscado para
união de quadros
AVS 16

Índice de proteção IP 54/65:
Adequados para instalação no interior ou em exteriores protegidos
contra os agentes climáticos:
Deverá ser prestada atenção nos efeitos que os agentes climáticos
provocam nos equipamentos instalados como por exemplo temperaturas elevadas ou negativas e/ou formação de condensação.
Consultar a informação técnica dos equipamentos

Adequados para a instalação no
exterior, ambientes agressivos.
O material foi testado para a resistência aos raios UV pelo Instituto de Plásticos e é adequado para
instalações no exterior sujeitas
aos raios UV. Os efeitos climáticos
nos equipamentos instalados
deverão ser tidos em conta.

Temperatura ambiente
- Valor médio
durante 24 horas
- Valor máximo
- Valor mínimo

+ 35 °C
+ 40 °C
− 5 °C

+ 35 °C
+ 40 °C
0 °C

−
+ 60 °C
− 25 °C

+ 35 °C
+ 40 °C
− 25 °C

+ 35 °C
+ 40 °C
− 5 °C

+ 55 °C
+ 70 °C
− 25 °C

Humidade relativa
- período curto

50% a 40 °C
100% a 25 °C

50% a 40 °C

−
−

-

−
−

−
−

Protecção contra
o fogo
em caso de falhasinterna

Requisitos colocados nos dispositivos elétricos por standards e normas:

Âmbito de utilização

Resistência ao fogo
- Teste de ﬁo
incandescente
IEC 60695-2-11
- UL Subject 94

Requisitos mínimos
- Teste de ﬁo incandescente conforme a norma IEC 60 695-2-11:
- 650° C para quadros e bucins
- 850° C para condutores

750 °C
V-2
retardador de
chama
auto-extinguível

750 °C
V-2
retardador de
chama
auto-extinguível

750 °C
V-2
retardador de
chama
auto-extinguível

750 °C
−
retardador de
chama
auto-extinguível

960 °C
V-2
retardador de
chama
auto-extinguível

750 °C
V-2
retardador de
chama
auto-extinguível

Grau de protecção
contra
carga mecânica

IK 08 (5 Joules)

IK 08 (5 Joules)

IK 08 (5 Joules)

–

IK 08 (5 Joules)

–

Comportamento tóxico

sem halogéneo
sem silicone

sem halogéneo
sem silicone

sem halogéneo
sem silicone

sem halogéneo
sem silicone

sem halogéneo
sem silicone

sem halogéneo
sem silicone

“Sem halogéneo” em conformidade com a norma IEC 754-2 “Métodos de teste comuns para cabos Determinação do montante de gás ácido de halogéneo”.
Para propriedades do material consulte os Informação Técnica
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Poliestireno PS

