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Водонепроникні розподільчі шафи IP65

Досягай цілей
з Ensto Modulo

Міцні шафи для найсуворіших
середовищ
Ensto Modulo – це цілком нова лінія довговічних і інноваційних розподільчих шаф. Ensto
Modulo захищає електричне обладнання від
зовнішніх факторів ризику, серед яких пил,
вода, волога, удари та незаконне втручання
у роботу. Завдяки їхньому високому ступеню
захисту і ударостійкості, шафи Ensto Modulo
здатні витримувати найсуворіші середовища
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і підходять для найбільш вимогливих варіантів монтажу.
Компанія Ensto має великий досвід у створенні рішень по корпусам для багатьох призначень і сегментів. Нижче наведені деякі приклади застосувань, у яких частіше всього
використовуються шафи Ensto Modulo.
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Інформація для користувача

Переваги
Економічна ефективність та простота

Видатні технічні характеристики

Елегантний і гнучкий дизайн

Сертифіковані та випробувані у VDE
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Розподільчі шафи Ensto Modulo
Ensto Modulo являє собою корпус розподільчої панелі для низьковольтних
комутаційних та управляючих збірок
з довершеною стильною й інноваційною формою, що досягає найвищого
рівня якості та дизайну.

Будучи випробуваним добре відомим Інститутом випробування та сертифікації (VDE), виріб задовольняє вимогам IEC 62208:2011, 2-е видання, DIN EN
62208:2012; EN 62208:2011.
Встановлене на завісах димчасто-сіре вікно забезпечує винятковий захист від ультрафіолетового світла і
кут відкриття до 180°. Корпус Ensto Modulo має багато
місця для різноманітних метричних заглушок для електромонтажу. Можливість розміщення DIN-рейок у двох
позиціях по висоті та монтаж рейки за допомогою лише
одного гвинта роблять монтаж простим і зручним.

Стислий опис Ensto Modulo:
•
•
•
•
•

Доступні корпуси 9 розмірів, ємністю від 4 до 54 модулів
Встановлені на заводі DIN-рейки, шини
заземлення та нейтралі
Виготовлені на заводі метричні заглушки розміром від M20 до M40
Знімне шасі DIN-рейки для моделей з двома або більше рядами
Запломбовані гвинти в
чотирьох точках для простого монтажу

Технічна інформація
IP65

Ступінь захисту
Ударостійкість
(-25 °C ... +40 °C)

IK08 (5 J)
UL94 HB

Ступінь автоматичного
пожежогасіння
Клас захисту
Випробування на обгоряння
проводів
Температура експлуатації
(порожні коробки)
Максимальна напруга
(порожні коробки)
Шини заземлення та нейтралі

II
650 °C
-25 °C ... +70 °C
1000 V AC / 1500 V DC
500 V / 125A

Корпус
ABS

Матеріал
Стійкість до УФ-опромінення
(ISO 4892-2 мет. A)
Колір

500 hour
Grey, RAL 7035

Вікно
Polycarbonate

Матеріал
Стійкість
до УФ-опромінення
(ISO4892-2 мет. A)

Колір

1000 hour
Transparent,
smoke grey

Для застосування на відкритому повітрі
настійно рекомендуємо використовувати
корпус із полікарбонату,
доступний по запиту.

Halogen
free
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Застосовані у якості стандартних метричні заглушки роблять свердлення
на/за межами майданчика застарілим. Компанія Ensto має широку множину пластмасових збільшувачів та
зменшувачів.

Вікно встановлене на завісах. Це означає, що напрям відкриття можна
змінювати швидко і безпечно.

Дверцята можуть бути обладнані замком з ключем (MODKL3) або трикутними замками (MODKL2).

Шини заземлення та нейтралі подвійної висоти, з перетином 12 x 6,5 мм
встановлені на заводі.

З’єднання шаф не становить труднощів. Створення каналу для проводів
можливе за допомогою з’єднувального комплекту для горизонтального (MODB25M) або вертикального
(MODB40M) монтажу.

У високих шафах IP можливе утворення конденсованої води внаслідок різниці температур. Подумайте
над застосуванням вентиляційного
пристрою або дренажу (BVD22 або
DWP1).

Внутрішні завіси для великих шаф
(MODHI2) дозволяють висіти всій
двері. Дивіться малюнок прикладу на
сторінці 4.
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DIN-рейки можуть встановлюватися
у двох позиціях по висоті. Для закріплення необхідний тільки один гвинт.
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Розподільчі шафи Ensto Modulo, ABS
Код виробу

Опис

Розміри (мм)
Ширина

Висота

Глибина

Вага (кг)

Кількість
комплекту (шт.)

GTIN-13

MODAB41PN

Розподільча шафа, 4 модулі

166

231

113

0.722

1

6438100196226

MODAB61PN

Розподільча шафа, 6 модулів

202

231

113

0.762

1

6438100196233

MODAB81PN

Розподільча шафа, 8 модулів

238

231

118

0.929

1

6438100196240

MODAB121PN

Розподільча шафа, 12 модулів

310

246

148

1.415

1

6438100196257

MODAB181PN

Розподільча шафа, 18 модулів

418

286

148

1.879

1

6438100196264

MODAB242PN

Розподільча шафа, 24 модулі

310

436

148

2.357

1

6438100196271

MODAB362PN

Розподільча шафа, 36 модулів

418

436

148

2.918

1

6438100196288

MODAB363PN

Розподільча шафа, 36 модулів

310

586

148

3.098

1

6438100196295

MODAB543PN

Розподільча шафа, 54 модулі

418

586

148

3.949

1

6438100196301

MODAB41PN

MODAB121PN

MODAB242PN

MODAB543PN

Приладдя
Код виробу

Опис

Вага (кг)

Розмір
комплекту (шт.)

MODHI2
MODKL2

GTIN-13

Внутрішня завіса основної рами

0.005

10

6438100197094

Блокувальний трикутник, 2 деталі з ключем

0.018

1

6438100197100

MODKL3

Замок з секретом з ключем

0.038

1

6438100197117

MODB25M

Вставки з'єднувальної муфти 25M

0.017

1

6438100197124

MODB40M

Вставки з'єднувальної муфти 40M

0.025

1

6438100197131

MODKL1

Стандартний замок

0.012

10

6438100197148

MODHI1

Завіса, запасна частина

0.002

12

6438100197155

Запасні частини
Код виробу

Розміри (мм)

Опис
Ширина

Висота

Вага (кг)
Глибина

Розмір
комплекту (шт.)

GTIN-13

MODD041

Прозорі двері 4 модулі

170

150

30

0.092

1

6438100197759

MODD061

Розподільча шафа, 6 модулів

200

150

30

0.115

1

6438100197766

MODD081

Розподільча шафа, 8 модулів

240

150

30

0.129

1

6438100197773

MODD121

Розподільча шафа, 12 модулів

310

170

30

0.202

1

6438100197780

MODD181

Розподільча шафа, 18 модулів

420

170

30

0.249

1

6438100197797

MODD242

Розподільча шафа, 24 модулі

310

320

30

0.375

1

6438100197803

MODD362

Розподільча шафа, 36 модулів

420

320

30

0.526

1

6438100197810

MODD363

Розподільча шафа, 36 модулів

310

470

30

0.556

1

6438100197827

MODD543

Розподільча шафа, 54 модулі

420

470

30

0.742

1

6438100197834

MODHI2
6

MODKL3

MODB25M

MODKL1
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Габаритні креслення

Розміри у мм

MODAB41PN

MODAB61PN

MODAB81PN

MODAB121PN

MODAB181PN

MODAB242PN

MODAB362PN

MODAB363PN

MODAB543PN

Передбачене правом повідомлення
Наведена у цій брошурі інформація виповідає поточному рівню знань компанії Ensto і вважається правильною й такою, що заслуговує довіри. Ми
залишаємо за собою право на внесення змін у технічні умови, матеріали та методи виробництва без наступного повідомлення. Обов’язково виконайте
незалежну оцінку придатності кожного виробу для призначеного застосування. Компанія Ensto не надає ніяких гарантій щодо будь-яких конкретних
якостей або технічних характеристик. Наші зобов’язання щодо виробів викладені у документі «Orgalime S 2000 Загальні умови постачання механічних,
електричних та електронних виробів». Вироби повинні встановлюватися тільки компетентними особами, що мають рівень знань, визначений національним
законодавством. Компанія Ensto не несе відповідальності за дії її дистриб’юторів або за неправильне застосування, неправильний монтаж або нехтування
національними правилами техніки безпеки або іншими національними нормами.
Авторське право Ensto Oy 2016, Ensto ™
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Факти

Cleantech

Ensto – це компанія сімейного та міжнародного бізнесу, яка спеціалізується на розробці, виробництві та просуванні на ринку електричних
систем і приладдя для розповсюдження електроенергії, а також виробів електротехнічного призначення. Ми прагнемо до стабільного
розвитку і наша мета – бути провідною у світі
компанією у галузі підвищення ефективності та
розповсюдження «зеленої» електроенергії. Наші
товари, які виробляються у семи різних країнах,
є дружніми до навколишнього середовища,
енергоефективними і залишають мінімальний
«вуглецевий слід».

•
•
•
•
•

Терміном Cleantech (від «clean technology» – «чиста технологія») характеризують всі ті продукти,
послуги, процеси і технології, які сприяють запобіганню або зменшенню шкідливого впливу на
довкілля. Підхід Cleantech орієнтований на вищу
якість, ефективність та рентабельність. Ensto та
інші фінські компанії вже є світовими лідерами у
кількох провідних секторах «чистих технологій».

Торгові представництва
Виробництво у 7 країнах
Науково-дослідницькі
роботи у 5 країнах
Продажі до 100 країн

ПРАТ «Енсто Україна»
вул. Полярна, 12-А
04201, Київ, Україна
тел./факс (044) 581 37 92/93/94
www.ensto.ua

Заснована у 1958 році.
1600 людей у Європі, Азії та Америці.
Локальна присутність у 20 країнах.
Оборот 263 мільйонів євро.
Головні офіси розташовані у Фінляндії.
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