Вогнетривкі розподільні
коробки

Збереження
функціональності у
випадку пожежі

E30

E60

E90

Тому що життєво важливо
Технічне обладнання зі збереженням функціональності життєво важливо в місцях, де
характерно велике скупчення людей, таких
як: аеропорти, лікарні, урядові установи
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і промислові підприємства. Високоякісні
вогнетривкі розподільні коробки Ensto
Vulcano призначені для забезпечення
живучості вогнетривких кабельних ліній.
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Лікарні

Торгівельні комплекси

Вокзали та станції метрополітену

Хімічна промисловість

Готелі та ресторани

Аеропорти
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У випадку пожежі функціонування має
зберігатися впродовж 30-90 хвилин.
Вимога застосування електроустановок
зі збереженням функціонування —
невід’ємна частина будівельних норм.
Норми вимагають, щоб подання електроживлення забезпечувалося впродовж
певного періоду часу, навіть при під час
пожежі.
Аварійне освітлення, системи витягу диму та системи пожежної
сигналізації повинні залишатися працездатними протягом, щонайменше, 30, 60 або 90 хвилин, в залежності від вимог, щоб люди
могли залишити будівлю, а рятувальні служби могли працювати.
Компоненти системи мають бути: пилета вологостійкими, стійкими до високих температур, корозії , витримувати механічні
навантаження, пройти необхідні електричні іспити та мають бути
атестовані на відповідність стандарту EN 60670. Згідно DIN 4102-12
для задоволення вимог з протипожежного захисту, системи електроустановок повинні зберігати функціональність протягом 30, 60
або 90 хвилин і витримувати температури до 1000ºC.
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Межі вогнестійкості :
Збереження функціонування
для безпечної евакуації і порятунку людей

Збереження функціонування
для ефективного гасіння пожежі

30 хвилин

90 хвилин

Будівлі, для яких необхідно забезпечити можливість
швидкої евакуації, збереження функціонування
повинне гарантуватися, для наступного устаткування:

Для підтримки дій з пожежогасіння важливо,
щоб технічне устаткування в достатній мірі
забезпечувалося електроенергією, навіть протягом
до 90 хвилин після виникнення пожежі. До цього
устаткування відносяться :
• Системи підвищення тиску води для систем
пожежогасіння;
• Механічні системи димовидалення і
димозатримуючі клапани;
• Ліфти для пожежних бригад

•
•
•
•
•

Систем аварійного освітлення;
Пожежозахищені ліфти;
Систем пожежної сигналізації;
Системи сповіщення і сигналізації;
Систем димовидалення

© ENSTO 2016
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Іспит на вогнестійкість
відповідно до DIN 4102-12
Мета випробувань — підтвердження правильної роботи електричної системи і того,
що життєво важливі системи, такі як системи
аварійного освітлення і системи пожежної
сигналізації залишаться працездатними
достатньо довго, щоб можна було організувати порятунок людей на випадок пожежі.

Німецький стандарт DIN 4102-12 вимагає,
щоб уся система кабельних лотків, приладдя і кабелів були випробувані в печі
впродовж 30, 60 або 90 хвилин при температурі 1000 0C.

Встановлення перед випробуванням на вогнестійкість
Вогнестійкі кабелі й проводи встановлюються на стелі, вертикально і горизонтально на стінах, причому кожна лінія повинна мати кабельну
розподільну коробку з клемами. Кінці кожного кабелю протягуються крізь стінку печі, а потім приєднуються до тестової електричної
мережі ззовні.

Випробування на вогнестійкість
Після завершення встановлення піч закривають та розпалюють. За кілька хвилин температура підвищується відповідно до попередньо
визначеної кривої підвищення температури згідно EN1363-1.

Пластмасові розподільні коробки розплавляються за кілька хвилин. Незабаром після цього кабелі охоплюються реальним полум’ям.
Керамічні клеми забезпечують постійне протікання струму.
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Випробування триває до 90 хвилин.

Пальники перекриваються. Температура сягає 1000°C.

Після випробування

Згідно DIN 4102-12 випробування вважається успішним, якщо ланцюг не розмикається протягом фіксованого періоду часу, що
дорівнює 30, 60 чи 90 хвилин.

Не дивлячись на те, що пластмасовий корпус розплавився,
електричний контакт неушкоджений

© ENSTO 2016

Металевий корпус та керамічні клеми лишились у гарному стані
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Переваги застосування
нашого рішення
Ми пропонуємо високоякісні вогнетривкі розподільчі
коробки, виготовлені з термопластику та сталі. Наші
рішення розроблені для застосування у відповідальних промислових системах, де потрібна стійкість до
зовнішніх чинників. Номенклатура продукції включає

розподільні коробки, виготовлені з пластмаси і металу,
спеціально призначені для стійких кабельних систем.
Ми також виготовляємо власні термостійкі керамічні
клеми.

Заощадження часу –
простота встановлення
• Усе монтується на заводі виробнику
• Клемна рейка, простота монтажу/демонтажу
• Швидкоз’ємні гвинти кришки

• Керамічні клеми з високою
термостійкістю
°C

• Контактна група клеми виготовлена із
спеціального сплаву з дуже високою
температурою плавлення
• Клеми Ensto

• Розподільчі клеми
• Керамічні 1-полюсні розподільчі клеми
• Можливість під’єднання до 4 провідників
• Простота розширення в майбутньому –
з’єднувальні позиції можна залишати в якості
резервних для використання в майбутньому

Компактні розміри
• Займає менше місця в місці встановлення
• Стильне рішення для великої кількості
застосувань
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Ми подумали про найдрібніші деталі –
для забезпечення ефективного монтажу

Клемну рейку можна
демонтувати простим
вивертанням гвинтів

Швидкоз’ємні
гвинти кришки
Кришку прикріплено
до основи

У комплект включено
анкерні гвинти для
монтажу на стіні /
стелі

Розподільчі клеми

Клеми встановлено
на заводі

Прохідні втулки встановлено
на заводі

Широкий діапазон поперечних
перерізів для проводів
Монтажну скобу встановлено на заводі

При використанні виробів виробництва Ensto Vulcano: все
змонтовано на заводі виробнику
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При використанні виробів інших постачальників: за принципом
”зроби сам”
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Пластмасові розподільні
коробки Ensto Vulcano
Огнестойкие распределительные коробки Ensto
Vulcano выполнены из не содержащего галогенов
термопласта, установлены керамические клеммы.
Сертифицированы E30, E60, E90 в соответствии с
DIN 4102-12 и ГОСТ 53316. Степень защиты IP65.
Короткий опис пластмасових розподільних коробок
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Еластичний термопластик, що не містить галогенів
Компактні
Доступні двох розмірів
Кабельні входи і монтажні скоби встановлено на заводі
До комплекту включено анкерні гвинти для монтажу на стіні/стелі
Клемна рейка для простого монтажу/демонтажу
Швидкоз’ємні гвинти кришки
Кришка і гвинти кришки оснащені ущільнювачами отворів
Для запобігання втрати кришки її прикріплено до основи
Може поставлятися з одиничними клемними колодками або із
розподільними клемами

K4J

Стандарти
Коробки для побутових потреб і
подібні їм вироби
Фіксовані електросистеми
Клемні колодки для мідних дротів
Сполучні пристрої для побутових
потреб
Вогнестійкість електричних кабельних
систем

Основа корпусу
Кришка
Гвинти для кришки
Тримач кришки
Монтаж пластина
Анкерні гвинти для монтажу на стіні/стелі
Клемна рейка
Монтажні гвинти клемної рейки
Керамічні клеми
PE клема(клеми)
Гумові ущільнювачі

EN 60670-1:2005
EN 60670-22:2006
EN 60947-7-1:2009
EN 60998-2-1:2004
DIN 4102-12

Технічні відомості
Клас захисту
Діапазон перерізів дротів
Номінальний діапазон сили струму
Номінальна напруга ізоляції
Температура навколишнього
середовища (мін.)
Температура навколишнього
повітря(макс.)
Температура навколишнього
повітря(впродовж 24 ч.)
Клас вогнестійкості

Склад комплекту виробу
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Відповідність стандартам

IP65
Cu 1.5 – 16 мм²
41 – 76 A
750 В
-25 °C
+40 °C
+35 °C
E30 – E90

Матеріал
Корпус
Гвинти
Прокладення

Поліпропілен
Полікарбонат
PUR(поліуретан)

Механічні характеристики
Кабельні входь
Колір

Гумові втулки і заглушки
RAL 2003 помаранчевий

Розмір корпусу Поперечний Кількість
переріз
контактів
(мм2)

Кількість точок
підключення /
клему

Гумові втулки
Поперечний
переріз клеми
заземлення
(мм2)

Заглушки

FPT1010PP46

100 x 100 x 50

1.5 - 6

4

2

16

8 x M25

FPT1010PP46.4

100 x 100 x 50

1.5 - 6

4

4

16

8 x M25

FPT1815PP416

175 x 150 x 80

2.5 - 16

4

2

35

FPT1815PP416.4

175 x 150 x 80

2.5 - 16

4

4

35

Код виробу

FPT1010PP46
10

FPT1010PP46.4

Склад
комплекту
(шт.)

Вага
(кг)

GTIN-13

2 x M25

8

0.290

6438100180782

2 x M25

8

0.307

6438100180799

2 x M32 + 2 x M40

2 x M25 + 6 x M32

6

0.745

6438100180805

2 x M32 + 2 x M40

2 x M25 + 6 x M32

6

0.900

6438100180812

FPT1815PP46

FPT1815PP46.4
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Сталеві розподільні
коробки Ensto Vulcano
Сталеві вогнетривкі розподільні коробки Ensto Vulcano
виготовлені з м’якої сталі, забарвленої поліефірною
емаллю. Вони відповідають класу захисту IP65 і класу
ударостійкості IK09. Коробки оснащені керамічними
клемами.
Короткий опис сталевих розподільних коробок
•
•
•
•
•

Доступні трьох розмірів
Кабельні входи і монтажні скоби встановлено на заводі
До комплекту включено анкерні гвинти для монтажу на стіні/стелі
Клемна рейка для простого монтажу/демонтажу
Може поставлятися з єдиними клемними колодками або із
сполучними клемами

Відповідність стандартам

Коробки для побутових потреб і т. п.
Фіксовані електросистеми
Клемні колодки для мідних дротів
Сполучні пристрої для побутових
потреб
Вогнестійкість електричних кабельних
систем

Склад комплекту виробу
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основа кришки
Кришка
Гвинти кришки з прокладками і закладними гайками
Анкерні гвинти для монтажу на стіні/стелі
Клемна рейка
Монтажні гвинти клемної рейки
Керамічні клеми
PE клема(клеми)
Гумові ущільнювачі
Приладдя для заземлення кришки

K4J

Стандарти

EN 60670-1:2005
EN 60670-22:2006
EN 60947-7-1:2009
EN 60998-2-1:2004
DIN 4102-12

Технічні відомості
Клас захисту
Ударна міцність
Діапазон поперечних перерізів
Номінальний діапазон сили струму
Номінальна напруга ізоляції
Температура навколишнього
повітря(мін.)
Температура навколишнього
повітря(макс.)
Температура навколишнього
повітря(впродовж 24 ч.)
Вогнестійкість

IP65
IK09
Cu 1.5 – 16 мм²
41 – 76 A
750 В
-25 °C
+40 °C
+35 °C
E30 – E90

Матеріал
М’яка сталь, вкрита
поліефірною емаллю
Сталь
PUR(поліуретан)

Корпус
Гвинти
Прокладка

Механічні характеристики
Кабельні входи
Колір
Код виробу

Розмір корпусу Поперечний
переріз
(мм2)

Кількість
контактів

Кількість точокПоперечний
підключення переріз клеми
заземлення
(мм2)

Гумові втулки і заглушки
RAL 2003 помаранчевий

Гумові втулки

Заглушки

Склад
комплекту
(шт.)

Вага
(кг)

GTIN-13

FPT1515FE46

150 x 150 x 80

1.5 - 6

4

2

16

4 x M25

4 x M25

1

1.430

6438100180829

FPT1515FE46.4

150 x 150 x 80

1.5 - 6

4

4

16

4 x M25

4 x M25

1

1.455

6438100180836

FPT2215FE416

220 x 150 x 80

2.5 - 16

4

2

35

4 x M32

2 x M32 + 4 x M25

1

1.965

6438100180843

FPT2215FE416.4

220 x 150 x 80

2.5 - 16

4

4

35

4 x M32

2 x M32 + 4 x M25

1

2.115

6438100180850

FPT2222FE416

220 x 220 x 100

2.5 - 16

4

2

35

2 x M32 + 2 x M40

4 x M25 + 2 x M32 + 2 x M40

1

2.600

6438100180867

FPT2222FE416.4

220 x 220 x 100

2.5 - 16

4

4

35

2 x M32 + 2 x M40

4 x M25 + 2 x M32 + 2 x M40

1

2.750

6438100180874

FPT1515FE46
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FPT1515FE46.4

FPT2215FE416

FPT2222FE416.4
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Габаритні креслення
Розміри в мм [дюймах]

FPT1010PP46.4
52 [2]
53.5 [2.1]

52 [2]
53.5 [2.1]

FPT1010PP46

91 [3.6] (inside)
70 [2.8]
50 [2]

91 [3.6] (inside)
70 [2.8]
50 [2]

70 [2.8]
91 [3.6] (inside)

100 [3.9]

]
.2
[3

]
.2
[3

70 [2.8]
91 [3.6] (inside)

3 [0.1]

.3

.3

100 [3.9]
119 [4.7]
135 [5.3]

100 [3.9]
119 [4.7]
135 [5.3]

FPT1815PP416
79.5 [3.1]
81.5 [3.2]

79.5 [3.1]
81.5 [3.2]

FPT1815PP416.4

165.7 [6.5] (inside)
140 [5.5]
130 [5.1]
120 [4.7]
60 [2.4]

165.7 [6.5] (inside)
140 [5.5]
130 [5.1]
120 [4.7]
60 [2.4]

]

.9

[5

150 [5.9]

80 [3.2]
118 [4.6]
140.7 [5.5] (inside)

3 [0.1]

0

]

.9

[5

150 [5.9]

15

0

.3]
8 [0

15

.3]
8 [0

3 [0.1]

80 [3.2]
118 [4.6]
140.7 [5.5] (inside)

100 [3.9]

80

.3]
8 [0

80

.3]
8 [0

3 [0.1]

175 [6.9]
189 [7.4]
205 [8.1]

175 [6.9]
189 [7.4]
205 [8.1]

FPT1515FE46.4

FPT1515FE46

150 [5.9]

150 [5.9]

130 [5.1]
Opening

95 [3.7]
80 [3.2]

100 [3.9]

130 [5.1]
Opening

95 [3.7]
80 [3.2]

100 [3.9]

179 [7]
196 [7.7]

]

.2

150 [5.9]
130 [5.1]
Opening

[5

179 [7]
196 [7.7]

5

1.
13

2]

.
[5

150 [5.9]
130 [5.1]
Opening

5
1.

13
11 [0.4]

11 [0.4]
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Габаритні креслення
Розміри в мм [дюймах]

FPT2215FE416.4
95 [3.7]
80 [3.2]

95 [3.7]
80 [3.2]

FPT2215FE416

220 [8.7]
200 [7.9]
Opening

249 [9.8]
266 [10.5]

115 [4.5]
100 [3.9]

115 [4.5]
100 [3.9]

FTP2222FE416.4

220 [8.7]
200 [7.9]
Opening

249 [9.8]
266 [10.5]

220 [8.7]

200 [7.9]
Opening

170 [6.7]

]
.1
[9

]

0

.1

23

[9

200 [7.9]
Opening

0

220 [8.7]

23

11 [0.4]

220 [8.7]
200 [7.9]
Opening

170 [6.7]

11 [0.4]

150 [5.9]

249 [9.8]
266 [10.5]

FTP2222FE416
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[7.

100 [3.9]

5

18

130 [5.1]
Opening

3]

11 [0.4]

130 [5.1]
Opening

[7.

18

150 [5.9]

3]

5

100 [3.9]

11 [0.4]

220 [8.7]
200 [7.9]
Opening
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Працездатність Ensto
Vulcano в умовах пожежі
Встановіть коробки у вогонь.
А вони все одно виконають свою функцію.
На випадок пожежі у громадському місці, щонайперше завдання —
евакуація людей у безпечне місце. Пацієнтів переміщують з лікарень, пасажирів виводять з аеропортів і вокзалів, а території
промислових підприємств звільняються від працівників.
Ensto Vulcano, одні з найбільш надійних розподільних коробок для
вогнетривких ланцюгів та забезпечують працівникам рятувальних служб час для виконання цієї найважливішої роботи по
евакуації людей. Коробки Ensto Vulcano можуть забезпечити до 90
цінних для рятування життя людей хвилин, підтримуючи електропостачання, працездатність систем аварійного освітлення
і систем підтримки тиску води.
Спираючись на багаторічний досвід Ensto у виготовленні корпусів для небезпечних середовищ, розподільні коробки Ensto Vulcano
надають архітекторам та проектувальникам нові можливості
за для забезпечення того, що їх будівлі відповідатимуть директивам і стандартам. Ці коробки максимально безпечні.

Вони продовжують працювати в середині вогню
при температурі вище 1000 градусів
Коробки Ensto Vulcano призначені для застосування у вогнестійких кабельних мережах електропроводки. «Нам потрібний виріб
для забезпечення пожежної безпеки в умовах екстремальної експлуатації» говорить Ріітта Сіік (Riitta Seeck), бренд-менеджер
продукції Ensto. «А Ensto — єдиний скандинавський виробник, що
пропонує такий виріб».
Керамічні клеми Ensto Vulcano настільки витривалі, що можуть
знову використовуватися після дії тисячоградусного полум’я.
Коли температура досягає 10000 C, пластмасові корпуси розплавляються, але клеми Ensto із спеціального мідного сплаву всередині керамічного корпусу зберігають свою форму і продовжують функціонувати.
Вироби відповідають німецькому стандарту DIN 4102-12 і зберігають протікання електроструму впродовж періодів тривалістю до 90 хвилин для збереження електропостачання, наприклад, систем аварійного освітлення і систем підкачки води.

Ще швидший монтаж
Серія Vulcano це абсолютно нові можливості монтажу. «Як правило,» -говорить Р. Сіік,- «вироби такого типу поставляються
подібно до дитячих конструкторів — у вигляді окремих деталей,
зсипаним в поліетиленовий пакет. Клеми Ensto Vulcano поставляються вже встановленими у свої корпуси; єдиними окремими
деталями є анкерні гвинти».
Розподільні клеми — ще одна додаткова перевага при монтажі.
До одного вхідного провідника можливо приєднати три вихідні
проводи, при чому кожен з них кріпиться в окремому відділенні.
«Це позбавляє від необхідності поміщати декілька провідників під
один гвинт,» пояснює Р. Сіік.

Тому що життя - це важливо
Давньоримські міфи говорять, що бог вогню Вулкан зробив шолом
для Плутона, тризубець для Нептуна і лати для Ахіллеса і Енея. У
міфах говориться, що він навчив людей куванню і поліровці металів. І він безумовно був би задоволений тим, що компанія Ensto
випустила розподільні коробки з легендарною вогнестійкістю,
гідні імені Вулкана.
Оскільки життя - це важливо, продукція Ensto Vulcano знайде своє
місце скрізь, де збираються люди і наявність устаткування зі збереженням функціонування є критичною.
Автор: Скотт Дієл (Scott Diel)
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Юридична інформація
Інформація, яку наведено в цій брошурі, відповідає знанням компанії Ensto і вважається правильною і достовірною. Ми залишаємо за собою право на
внесення змін в технічні характеристики, матеріали та методи виготовлення без додаткового повідомлення. Майте на увазі, що ви повинні виконати
незалежну оцінку придатності кожного виробу для передбачуваного застосування. Ensto не дає жодних гарантій щодо будь-якої окремої якості або
експлуатаційної характеристики. Наша відповідальність щодо продукції викладена в документі ”Orgalime S 2000. Загальні умови поставки механічних,
електричних та електронних виробів”. Вироби повинні встановлюватися тільки компетентною особою, що володіє знаннями, обумовленими національними нормами. Ensto не несе відповідальність за своїх дистриб’юторів або за будь-яке неправильне застосування, неправильне встановлення або
порушення національних норм техніки безпеки або інших національних нормативних актів.
Авторське право Ensto Oy 2016, Ensto ™

Фотография: Тейму Паппанен (Teemu Paappanen), изображение пожара, 2015
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