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8HS jaotuskilbi konstruktsiooni kirjeldus
8HS sarja lehtmetallkomponentide funktsionaalsed osad on:
• 8HS raam – erinevate montaažiplaatide fikseerimiseks;
• 8HS montaažiplaadid – elektriseadmete fikseerimiseks;

8HS sarja jaotuskilbid on mõeldud
kasutamiseks jaotusvõrkudes, ehitusja tööstussektoris, infrastruktuuris ja
ühiskondlikes hoonetes pea-, jaotusvõi juhtimiskilpidena.
Tegemist on moodulsüsteemiga,
mis hõlmab endas kahe erineva
sügavusega ja laiusega 2,02 meetri
kõrguseid jaotuskilpe. Jaotuskilbid
on mõeldud statsionaarseks
paigaldamiseks põrandale.
8HS võimaldab:
• Valmistada kuni 1600 A pea- ja jaotuskilpe
• Modulaarset raamkonstruktsiooni

• 8HS uksed ja seinad – ohutustehniliste funktsioonide täitmiseks ja seadmete fikseerimiseks.

Tehnilised andmed
Nimisagedus (f) 50/60 Hz
Nimitalitluspinge (Un) 690 V a.c.
Nimivool (In) 1600 A
Enimalt lubatav lühiajaline vool (lcw) 55 kA
Enimalt lubatav löökvool (Ipk) 120 kA
IP-kaitseaste (EN 60529) IP20 – IP54
Kaitseklass I
Juhistikusüsteem 3/N/PE
Mõõdud (mm)
kõrgus 2020 mm
laius 300, 500 mm
sügavus 400, 600 mm
sokli kõrgus 100 mm või 200 mm
Sisemise eraldamise moodused 2 – 4
Funktsionaalühikud kohtkindlad
EMC-keskkond A või B
IK-kood (EN 62262) IK08 (IP54), IK09 (IP20)
Paigaldusviis pinnapealne, põrandal seisev

8HS jaotuskilbi
karkass:
1 – katus/põhi
2 – tagasein
3 – nurgakinnitus
4 – nurgapost
5 – sokkel

• Lihtsat paigaldust, kasutust ja hooldust
• Kõrget elektrivarustuskindlust ja talituspersonali ohutust
• Kaabliühendusi on võimalik teostada nii ülevalt kui alt

Moodulsüsteem
8HS jaotuskilpide puhul on tegemist modulaarsete toodetega. Kõrgusdetailide muutumise samm on 45 mm, mis
võimaldab valmistada mitmekülgseid elektrikilpe vastavalt tellija soovidele.

Sisemine puutekindlus
8HS sarja kilpides on kasutatud sisemise puutekindluse IP20 saavutamiseks kinnitatud puutekatteid, mis välistavad
kilpi kasutava või hooldava isiku juhuslikku kokkupuudet pinge all olevate voolujuhtivate osadega. Vahelaed
takistavad ka võimalike lahtiste osade, abivahendite või tööriistade kukkumist pinge all olevate seadmete vahele, mis
põhjustaksid lühiseid.

Ehitus ja paigaldus
Jaotuskilpide detailid on valmistatud kõrge korrosioonikindluse tagamiseks kuumtsingitud teraslehest, mille
paksus ulatub erinevate detailide puhul 1,5 mm-st 2,0 mm-ni. Uksed on kaetud pulbervärviga (ränihall RAL 7035).
Elektriaparatuur paigal-datakse kilbis kas montaažplaatidele või paigaldusliistudele. Kaabliühendusi on võimalik
teostada nii ülevalt kui alt. Kaabliühenduste hõlbustamiseks on sokli esipaneel eemaldatav.
Põrandal seisev kilp fikseeritakse ankrupoltidega.

Vastavus standarditele
Standardid ja direktiivid millele toode vastab: EN 61439-1, EN 61439-2, EN 61439-3, EN 60529, EN 62262, EN
50581; madalpinge direktiiv (LVD) 2006/95/EC, elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv (EMCD) 2004/108/EC,
Direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (RoHS) 2011/65/EU.
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