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Разпределителен блок 
Distribloc 63 A
IEC/EN 60947-7-1
IEC/EN 61439-2 
Описание
b Distribloc 63 A е четириполюсен разпределителен блок за монтаж върху
DIN шина.
b Изходящите линии се свързват отпред, без винтове с пружинни клеми.
Натискът за свързване на кабелите не зависи от оператора. 
b Пружинният натиск се адаптира в зависимост от сечението на
проводника. То не зависи от оператора.

Предимства
b Много бързо свързване.
b Лесно балансиране на фазите.
b Бързо и удобно свързване при нужда от модификации в таблото.
b Компактният размер на разпределителния блок позволява монтажа му
на DIN шина заедно с другата модулна апаратура.

Основни характеристики
Кат.
номер                  

За свързване отгоре 04040

За свързване отдолу 04041
В съответствие с IEC/EN 60947-7-1
Степен на защита IP20
Номинално изолационно напрежение(Ui) 500 V AC
Номинално напрежение (Ue) 440 V AC
Устойчивост на импулсно напрежение 
(Uimp)

6 kV

Устойчивост на токове на късо
съединение

До изключвателната
възможност на прекъсвачите
за защита на изходящи линии
на Schneider Electric, дори
когато са с каскадиране

Работна температура 40°C
Номинален ток при 40°C (In) 63 A
Работна честота 50/60 Hz
Ширина в модули от 9 mm  8

Захранване
b Четири полюсни тунелни клеми с винтово
свързване.
b Тунелните клеми са разположени така, че
да улесняват подвеждането на кабелите и
завиването с винтове.
b По един кабел на точка за свързване:
v Гъвкави кабели от 4 до 16 mm²

v Твърди кабели от 6 до 25 mm².

Разпределение
b 3 изходящи линии, свързани с гъвкави или
твърди кабели със сечение от 1 до 6 mm².
b 2 реда клеми:
v 12 точки за свързване на фазите (L1, L2, L3)
v 12 точки за свързване на неутралата. 
b По един кабел на точка за свързване: гъвкав
(без кабелен нарайник) или твърд от 1 до 6 mm².
b Надеждност без нужда от поддръжка
(стабилността на свързването е гарантирана във
времето).
b Нечувствителност към вибрации и колебания в
температурата.

Монтаж
b Монтаж със защракване
върху DIN шина апаратура.
b Широчина: 8x9 мм модула.

14 mm

6.5 mm

PZ2
2 N.m

12 mm

3.5 mm

Монтаж Разпределителен блок

379
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Тегло (g)
Разпределителен блок
Тип
Distribloc 290

Размери (mm)
 

Монтаж

 

Захранване отдолу Захранване отгоре

Допълнителни характеристики
Съответствие с  IEC/EN 60947-7-1
Номинално сечение 16 mm²

Възможност за свързване 10-16-25  mm²

Степен на замърсяване 3
Температура на съхранение -40°C до +85°C
Съответствие с  IEC/EN 61439-2
Работна температура -25°C до +60°C
Цвят RAL 7016, RAL 9003

Разпределителен блок Distribloc 
63 A (продължение)

Монтаж Разпределителен блок

380


