
  Protecció mitjançant magnetotèrmic, estanquitat, Dimensions reDuïDes, Facilitat i raPiDesa D’instal·lació i manteniment, 
major seguretat Per aïllament,gran qualitat D’instal·lació, rePartiment De càrregues entre Fases.

accessoris Per als DiFerents sistemes D’enllumenat

accessori mini: fins a dos cables de 16 mm²

accessori meDium: fins a dos cables de 20 mm²

accessori maXi: fins a dos cables de 25 mm²

material d’embolcall:    policarbonat
Dimensions:                  280x54x102 mm.
tipus de protecció:       interruptor magnetotèrmic
grau de protecció:        IP 44 amb AC mèdium segons norma EN 60529
                                        IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002
marcat ce

SERTSEM CF-200 MAG

terminal auXiliar

minimaXi meDium

COMPONENTS

La sèrie 200 de caixes de derivació i protecció d’enllumenat públic té un disseny innovador amb raïls Din que permeten configurar diferents solucions.
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Caixa estanca de protecció i derivació per a enllumenat públic, amb embolcall fabricat 
en policarbonat.

La protecció a punt de llum es realitza mitjançant una base de magnetotèrmic.

Disposa de dos borns per a la derivació o sortida a punt de llum amb una admissió màxima 
de 6 mm² cada un.

A l’interior disposa de dos raïls DIN. En el superior allotja un magnetotèrmic i en l’inferior 
una regleta tipus SERTSEM proveïda de 4 borns d’entrada/sortida amb una admissió màxima 
de 2 cables de 16 mm², que dona la possibilitat de repartir la càrrega elèctrica entre les fases 
mitjançant el seu cablejat amb terminals fas-ton.

Hi ha l’opció d’instal·lar-hi una regleta DIN tipus Sertsem proveïda de 3 borns amb una 
admissió màxima de 2x16 mm² per connectar la presa de terra i/o el doble nivell/flux.

       doble aïllament
       classe II

la connexió es realitza fora del bàcul/columna, a més pot ser instal·la en 
façanes i pals.

rigidesa dielèctrica UNE 21.095-73

certificats obtinguts en organismes homologats per l’ENAC.

NORMA ISO 9001:2008

aïllament:

instal·lació:

seguretat:

certificació:

qualitat:


