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„Historische“ Elektroin-
stallation. Instalacja z systemem

Wybór komponentów w systemie gesis IP+
umożliwia znalezienie rozwiazania dla każdego
typu instalacji. Zgodnie z filozofią "LEGO" można
szybko i w każdym miejscu rozbudować lub ograniczyć
instalację, redukując zdecydowanie koszty.

Przy budowie maszyn, na oceanie, na budowie
wszędzie tam można znaleźć instalacje 
elektryczne z wymaganym podwyższonym
stopniem ochrony IP.
Właśnie w tych branżach dokładność 
wykonania instalacji gra zdecydowana rolę.
        

Ale jak to wygląda w praktyce?
Różne wymagania dla każdej instalacji
i wysoki nacisk na terminowość wykonania,
prowadzi często to utraty stopnia ochrony
i w końcu do uszkodzeń urządzeń.

Rozwiązanie:
Jako kompletny system z IP66/68 gesis IP+
jest przystosowany aby spełnić wysokie
wymagania instalacji, daje wysoką 
elastyczność przy sprawdzonej i dostępnej
technologii. Jest to najlepsza przesłanka 
do wykonania instalacji z rzeczywistym
stopniem ochrony IP 66/68

        

IP66/IP68 - system instalacyjny

Do nowego produktu Wieland zastosował
sprawdzoną filozofię z gesis i tym samym
ustanawia nowy standard w nowym rynku.
Przekonaj się sam !

System:
Komponenty:                                        Funkcje:
- gniazda i wtyki do łączenia kabli         = zasilanie
- rozdzielacze                                          =  rozdział energii
- kable konfekcjonowane                      = połączenia
- gniazda i wtyki do zabudowy              = podłączanie odbiorników

Rozwiązanie:                                        Zalety:
- IP 66/68                                              = zastosow
- 20A 

anie w trudnych warunkach
                                                    = można stosować na całym świecie

- połączenie sprężynowe                      = prostsze i pewniejsze połączenie
- tylko kilka części składowych             = niskie koszty instalacji

Filozofia systemu gesis:
Idea jest prosta i genialna.
Wyczerpujący zestaw prefabrykowanych,
w pełni przetestowanych i uniwersalnych
komponentów do połaczeń elektrycznych,
umożliwiających podłaczenie energii
elektrycznej do szafy rozdzielczej, aż do

końcowego odbiornika.
To oszczędza czas i pieniądze !
Wielu znanych i markowych producentów
urządzeń już doceniło ten ogólny trend
i dlatego oferują swoje wyroby z systemem
gesis.. 
      

Pole zastosowań systemu jest tak wielo-
stronne jak sam system jest uniwersalny.
Krótko: wszędzie tam gdzie należy pod-
łączyć energię elektryczną lub sygnały,
wszędzie tam można zastosować gesis
lub gesis IP+.
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Obszary zastosowań:

parkingi
garaże podziemne
porty lotnicze
hale magazynowe
stadiony
stacje benzynowe
tunele
szklarnie
windy
instalacje tymczasowe
oświetlenie budów
urządzenia przemysłowe
urządzenia myjące
stoiska reklamowe
stałe namioty
statki
sygnalizacja świetlna
urządzenia budowlane
dworce
kioski
oświetlenie uliczne
dźwigi
oświetlenie reklam
oświetlenie dekoracyjne
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„Historische“ Elektroin-
stallation. Systembeschreibung

Łącza
Gniazda i wtyki do montowania
na kablach, służą między innymi 
do zasilania urządzeń w systemie
gesisIP+ . Obudowy do gniazd i
wtyków umożliwiają ich podłączenie 
do wszystkich popularnych typów
kabli. Szczególne warianty obudów
umożliwiają także podłączenie
do kabli płaskich przeznaczonych
do tworzenia świątecznych łańcuchów
świątecznych. 
Do dyspozycji są gniazda i wtyki z
połączeniami do przewodów sprężynowymi
lub śrubowymi.
          

Łącza podwójne
Gniazda i wtyki do montowania
na kablach, służą do łączenia
równoległego odbiorników, np.
opraw oświetleniowych. 
Wtyki z obudowami podwójnymi
umożliwają podłączenie do wszystkich
popularnych typów kabli. 
Do dyspozycji są gniazda i wtyki
z połączeniami do przewodów sprężynowymi
lub śrubowymi.
   
    

Łącza do zabudowy
Gniazda i wtyki do monatażu w obudowach odpowiadają
dotychczasowym otworom w obudowach urządzeń,
stanowią punkty połaczeń urządzeń do 
systemu gesisIP+. Dlatego można łatwo
zainstalować gesis IP+  w istniejących już urządzeniach.
Do wewnętrzych połączeń w urządzeniu są do dyspozycji
2 połączenia sprężynowe na 1 pole gniazda lub wtyku.

1
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Kable konfekcjonowane
Podłączanie energii elektrycznej
realizowane może być za pomocą w pełni
konfekcjonowaych kabli. Są w tym 3 główne typy
konfekcjonowanych kabli:
kable przedłużające i dwa typy kabli połączeniowych.
Kable połączeniowe mają gniazdo i wolny koniec lub 
wtyk i wolny koniec. Wolny koniec jest to odizolowany
koniec kabla z zarobionymi końcówkami. Wolny koniec
służy do podłączenia do systemu elementów
nieposiadających gniazd lub wtyków gesisIP+.
Kable przedłużające mają każdorazowo jeden wtyk
i jedno gniazdo. Służą do podłączania elementów, które
już mają gniazdo lub wtyk z systemu gesis IP+.
Kable konfekcjonowane są przygotowywane na długość
wymaganą przez projekt.   
   
   

Zaślepki
Zaślepki służą do zamknięcia nieużywanych
gniazd i wtyków. Dlatego system zachowuje stopień
ochrony IP także w tym przypadku.

Rozdzielacz
Gotowy rozdzielacz umożliwia łatwy
rozdział energii i szybkie połączenie
urządzeń końcowych do jednej
linii zasilającej.
Do wybory są rozdzielacze z lub bez
możliwości mocowania.

4
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Proste czynności

Prosty montaż w obudowie urządzenia
gniazd i wtyków z M 20

gniazd i wtyków z M25



7

Proste czynności:
podłączanie przewodu

zamykanie

łączenie

... i odłączanie

... i otwieranie

... i rozłączanie
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96.031.0053.0
96.031.0053.1
96.031.0153.0
96.031.0153.1

96.031.4053.0
96.031.4053.1
96.031.4153.0
96.031.4153.1

96.031.0253.0
96.031.0253.1
96.031.0353.0
96.031.0353.1

96.031.4253.0
96.031.4253.1
96.031.4353.0
96.031.4353.1

       Numer                    Opakowanie

szary
czarny

szary
czarny

Średnica kabla 6 - 10 mm

Średnica kabla 10 - 14 mm

Połączenie do kabla
połączenie śrubowe
dla drutu i wielodrutu 1,5 -4,0 mm2 
     
    
dławnica1) i rygiel niezmontowane             dławnica1) i rygiel nie zmontowane          dławnica1) i rygiel niezmontowane

Odizolowanie kabla i przewodów
zobacz w "Dane techniczne".

      Numer                   Opakowanie

     Numer                     Opakowanie

      Numer                     Opakowanie

     Numer                    Opakowanie

      Numer                    Opakowanie

     Numer                      Opakowanie

      Numer                     Opakowanie

Połączenie do kabla
połączenie sprężynowe
dla drutu 0,5 - 2,5 mm2,
dla linki 0,5 - 1,5 mm2 z tulejkami, 
dla wielodrutu 0,75-1,5mm2 z tulejkami
dławnica1) i rygiel nie zmontowane    
       
    

Odizolowanie kabla i przewodów, 
zastosowanie tulejek, zobacz w  
"Dane techniczne".

Połączenie do kabla
podwójne
połączenie sprężynowe dla 2 kabli
dla drutu 0,5 - 2,5 mm2,
dla linki 0,5 - 1,5 mm2 z tulejkami,
dla wielodrutu 0,75-1,5mm2 z tulejkami
     
       
       

Płytka montażowa do mocowania
zobacz w "Dodatki".

Odizolowanie kabla i przewodów,
zastosowanie tulejek, zobacz w
"Dane techniczne".

Połączenie do kabla
podwójne
 połączenie śrubowe dla 2 kabli
 dla drutu i wielodrutu 1,5 - 4,0 mm2

     
     
        

Płytka montażowa do mocowania
zobacz w "Dodatki".

Odizolowanie kabla i przewodów,
zobacz w "Dane techniczne".

Gniazdo

Wtyk

P

96.032.0053.0
96.032.0053.1
96.032.0153.0
96.032.0153.1
96.022.0453.0
96.022.0453.1
1) Wykonanie z zabezpieczeniem przed zginaniem kabla na zapytanie.

96.032.4053.0
96.032.4053.1
96.032.4153.0
96.032.4153.1
96.022.4453.0
96.022.4453.1

szary
czarny
szary

czarny
szary

czarny

Średnica kabla  6 - 10 mm

Średnica kabla 10 - 14 mm

Do kabla płaskiego
H05RNH2-F 2 x 1,5 mm2

P

Sieć 3-pola, IP66/IP68

rzewód                                         Kolor

  rzewód                                        Kolor
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     Numer                      Opakowanie

szary
czarny

      Numer                     Opakowanie

     Numer                      Opakowanie

     Numer                     Opakowanie

Kolor

Kolor

     Numer                   Opakowanie

   Numer                     Opakowanie

    
        
            

        
      
      

Kolor

szary
czarny

Kolor

96.031.2053.0
96.031.2053.1

96.031.1053.0
96.031.1053.1

Do zabudowy,
modułowe, M20
z gwintem M20x1,5, nakrętka montowane
od wewnątrz.. Połączenie sprężynowe
dla drutu 0,5 - 2,5 mm2, 
linki z tulejkami 0,5 - 1,5 mm2,
wielodrutu z tulejkami 0,75 - 1,5 mm2

          
2 połączenia na pole, z ryglem
prosty i pewny montaż w obudowie dzięki
spłaszczonemu otworowi

Odizolowanie kabla i przewodów,
zastosowanie tulejek,
zobacz w "Dane techniczne". 

Do zabudowy,
standard, M25
z gwintem M25x1,5, nakrętka montowana
od zewnątrz.. Połączenie sprężynowe 
dla drutu 0,5 - 2,5 mm2, 
linki z tulejkami 0,5 - 1,5 mm2,
wielodrutu z tulejkami 0,75 - 1,5 mm2

       
2 połączenia na pole, z ryglem
prosty i pewny montaż w obudowie dzięki
spłaszczonemu otworowi

Odizolowanie kabla i przewodów, 
zastosowanie tulejek,
zobacz w "Dane techniczne".

96.032.2053.0
96.032.2053.1

96.032.1053.0
96.032.1053.1

96.030.0153.0
96.030.0153.1

na zapytanie
na zapytanie

Skrzynka rozdzielcza
Skrzynka rozdzielcza oferuje idywidu-
alne rozwiązania dla specjalnych
zastosowań. Umożliwia montaż 
wewnątrz złącz szynowych i innych
komponentów. 
Zewnętrzne połączenia są dokonywane
poprzez komponenty z gesis IP+.
Dzięki temu specyficzne rozwiązania
mogą być dostarczane wprost na plac 
budowy. 
    
    
Z ryglami.

Rozdzielacz 1I/3O
z ryglem
1 wejście, wtyk 3 polowy
3 wyjścia, gniazda 3 polowe

96.030.0253.0
96.030.0253.1
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H07RNF

H05VV

Kable konfekcjonowane  1,5 mm2

96.232.1000.0 96.232.1003.0 96.232.1004.0
96.232.2000.0 96.232.2003.0 96.232.2004.0
96.232.3000.0 96.232.3003.0 96.232.3004.0
96.232.4000.0 96.232.4003.0 96.232.4004.0
96.232.5000.0 96.232.5003.0 96.232.5004.0
96.232.6000.0 96.232.6003.0 96.232.6004.0
96.232.7000.0 96.232.7003.0 96.232.7004.0
96.232.8000.0 96.232.8003.0 96.232.8004.0

96.232.1000.1 96.232.1003.1 96.232.1004.1
96.232.2000.1 96.232.2003.1 96.232.2004.1
96.232.3000.1 96.232.3003.1 96.232.3004.1
96.232.4000.1 96.232.4003.1 96.232.4004.1
96.232.5000.1 96.232.5003.1 96.232.5004.1
96.232.6000.1 96.232.6003.1 96.232.6004.1
96.232.7000.1 96.232.7003.1 96.232.7004.1
96.232.8000.1 96.232.8003.1 96.232.8004.1

96.232.1030.0 96.232.1033.0 96.232.1034.0
96.232.2030.0 96.232.2033.0 96.232.2034.0
96.232.3030.0 96.232.3033.0 96.232.3034.0
96.232.4030.0 96.232.4033.0 96.232.4034.0
96.232.5030.0 96.232.5033.0 96.232.5034.0
96.232.6030.0 96.232.6033.0 96.232.6034.0
96.232.7030.0 96.232.7033.0 96.232.7034.0
96.232.8030.0 96.232.8033.0 96.232.8034.0

96.232.1030.1 96.232.1033.1 96.232.1034.1
96.232.2030.1 96.232.2033.1 96.232.2034.1
96.232.3030.1 96.232.3033.1 96.232.3034.1
96.232.4030.1 96.232.4033.1 96.232.4034.1
96.232.5030.1 96.232.5033.1 96.232.5034.1
96.232.6030.1 96.232.6033.1 96.232.6034.1
96.232.7030.1 96.232.7033.1 96.232.7034.1
96.232.8030.1 96.232.8033.1 96.232.8034.1

1,0 m
2,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
6,0 m
7,0 m
8,0 m

1,0 m
2,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
6,0 m
7,0 m
8,0 m

1,0 m
2,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
6,0 m
7,0 m
8,0 m

1,0 m
2,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
6,0 m
7,0 m
8,0 m

Długość 2)       Numer                        Opakowanie              Numer                        Opakowanie             Numer                         Opakowanie

Kabel przedłużający

3 x 1,5 mm2

gniazdo - wtyk
wtyk z ryglem

Kabel połączeniowy

3 x1,5 mm2

gniazdo - wolny koniec
końcówki zarobione 
ultradźwiękowo

Odizolowanie kabla:        35 mm
Odizolowanie przewodu:   9 mm

        
Kabel połączeniowy

3 x 1,5 mm2

wtyk - wolny koniec
końcówki zarobione
ultradźwiękowo, wtyk z ryglem

Odizolowanie kabla:        35 mm
Odizolowanie przewodu:    9 mm

szary

Kabel:
czarny

czarny

Kabel:
czarny

szary

Kabel:
czarny

czarny

Kabel:
czarny

Kable
konfekcjonowane

Kabel 1)                                                                  Kolor

1) Inne kable na zapytanie
2) Inne długości na zapytanie
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Długość 2)            Numer                        Opakowanie              Numer                        Opakowanie              Numer                         Opakowanie

Kabel połączeniowy

3 x 2,5 mm2

wtyk - wolny koniec
końcówki zarobione
ultradźwiękowo

Odizolowanie kabla:          35 mm
Odizolowanie przewodu:     9 mm

1,0 m
2,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
6,0 m
7,0 m
8,0 m

1,0 m
2,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
6,0 m
7,0 m
8,0 m

1,0 m
2,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
6,0 m
7,0 m
8,0 m

1,0 m
2,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
6,0 m
7,0 m
8,0 m

96.233.1004.0
96.233.2004.0
96.233.3004.0
96.233.4004.0
96.233.5004.0
96.233.6004.0
96.233.7004.0
96.233.8004.0

96.233.1004.1
96.233.2004.1
96.233.3004.1
96.233.4004.1
96.233.5004.1
96.233.6004.1
96.233.7004.1
96.233.8004.1

96.233.1034.0
96.233.2034.0
96.233.3034.0
96.233.4034.0
96.233.5034.0
96.233.6034.0
96.233.7034.0
96.233.8034.0

96.233.1034.1
96.233.2034.1
96.233.3034.1
96.233.4034.1
96.233.5034.1
96.233.6034.1
96.233.7034.1
96.233.8034.1

Kabel przedłużający

3 x 2,5 mm2

gniazdo - wtyk
wtyk z ryglem

Kabel połączeniowy

3 x 2,5 mm2

gniazdo - wolny koniec
końcówki zarobione 
ultradźwiękowo

Odizolowanie kabla:          35 mm
Odizolowanie przewodu:     9 mm

96.233.1000.0 96.233.1003.0
96.233.2000.0 96.233.2003.0
96.233.3000.0 96.233.3003.0
96.233.4000.0 96.233.4003.0
96.233.5000.0 96.233.5003.0
96.233.6000.0 96.233.6003.0
96.233.7000.0 96.233.7003.0
96.233.8000.0 96.233.8003.0

96.233.1000.1 96.233.1003.1
96.233.2000.1 96.233.2003.1
96.233.3000.1 96.233.3003.1
96.233.4000.1 96.233.4003.1
96.233.5000.1 96.233.5003.1
96.233.6000.1 96.233.6003.1
96.233.7000.1 96.233.7003.1
96.233.8000.1 96.233.8003.1

96.233.1030.0 96.233.1033.0
96.233.2030.0 96.233.2033.0
96.233.3030.0 96.233.3033.0
96.233.4030.0 96.233.4033.0
96.233.5030.0 96.233.5033.0
96.233.6030.0 96.233.6033.0
96.233.7030.0 96.233.7033.0
96.233.8030.0 96.233.8033.0

96.233.1030.1 96.233.1033.1
96.233.2030.1 96.233.2033.1
96.233.3030.1 96.233.3033.1
96.233.4030.1 96.233.4033.1
96.233.5030.1 96.233.5033.1
96.233.6030.1 96.233.6033.1
96.233.7030.1 96.233.7033.1
96.233.8030.1 96.233.8033.1

Kable konfekcjonowane 2,5 mm2
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Dodatki

05.564.4453.0

05.564.4453.1

06.600.3827.0
06.600.3727.0
06.600.3627.0
06.600.3927.0

06.502.4300.0 95.101.1300.0

     Numer                      Opakowanie

biały
szary

czerwony
czarny

Tulejki
Tulejki
z kołnierzem izolującym z tworzywa
0,5 mm2 według DIN 46228-E0,5-10
0,75 mm2 według DIN 46228-E0,75-12
1,0 mm2 według DIN 46228-E1,0-12
1,5 mm2 według DIN 46228-E1,5-12
Materiał:
kołnierz: polypropylen,
temperatura pracy 105°C,
odporne na prądy pełzające
rurka:
E-Cu, cynkowana galwanicznie

      Numer                      Opakowanie

    Numer                            Wielkość

0,5 mm2

0,75 mm2

1,0 mm2

1,5 mm2

     Numer                                                      Numer

Zaślepka
do zabezpieczenia nieużywanych
wtyków lub gniazd

Wkrętak
Wkrętak według
DIN 5264 0,4 x 2,5
do otwierania połączeń sprężynowych
            

Zaciskarka
do tulejek
   
   
0,08 - 6 mm2, AWG 28 - 10

- 4-krotny zacisk
-               
- regulowany nacisk

Długość całkowita: 174 mm

Do zabezpieczenia
nieużywanych

wtyków

Do zabezpieczenia
nieużywanych

gniazd

Kolor

Z5.564.4553.0

Z5.564.4553.1

biały
szary

czerwony
czarny

Kolor
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99.488.0000.0

Bestell-Nr.

       Numer                  Opakowanie

Zestaw wzorów
RST20i3
dla zapoznania się

Wewnątrz
- gniazda i wtyki na kable
- gniazda i wtyki do zabudowy
- rozdzielacz
- konfekcjonowane kable
- zaślepki
         

Płytka montażowa
do wtyku

       

01.006.1553.0

01.006.1553.1

biały
szary

czerwony
czarny

Kolor
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Dane techniczne

Ochrona przed
dotknięciem

brak ochrony

dużymi częściami ciała
(np. grzbietem dłoni)

palcem

narzędziem
(średnica  > 2,5 mm)

narzędziem
(średnica > 1 mm)

pełna ochrona
   

pełna ochrona
   

Ochrona przed
ciałami obcymi

brak ochrony

duże obiekty
(średnica > 50 mm)

średnie obiekty
(średnica > 12 mm)

małe obiekty
(średnica > 2,5 mm)

obiekty ziarniste
(średnica > 1mm)                       z każdej strony

opadający pył

pył

brak ochrony

ochrona przed kroplami
opadającymi pionowo

ochrona przed kroplami 
opadającymi pod kątem (do 15oC)

ochrona przed rozpyloną wodą
od 60o do 90o

ochrona przed spryskiwaniem wodą

ochrona przed strumieniem wody

ochrona przed silnym strumieniem wody

ochrona przed chwilowym zanurzeniem

ochrona przed długotrwałym zanurzeniem

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

W wielu zastosowaniach elektryczne urządzenia muszą pewnie działać przez wiele lat w trudnych warumkach środowiskowych.
Przenikanie wilgoci lub ciał obcych (np. pyłu, oleju, sadzy, itd.) do urządzeń znajdujących się w garażach lub na zewnątrz musi zostać
powstrzymane aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie. Wymagania stopnia ochrony IP zmieniają się w zależności od 
zastosowania. 
Stopień ochrony IP68 nie jest dokładnie sprecyzowany przez normy (co najmniej 1,50m i 30 minut), dlatego w tym 
przypadku szczegółowe warunki muszą być uzgodnione pomiędzy producentem a użytkownikiem.

Przy odmiennych środowiskach zewnętrzych prosimy się z nami skontaktować.

promieniowanie UV (używać koloru czarnego)
oleje i tłuszcze
węglowodory alifatyczne 
węglowodory aromatryczne
alkohole
amoniak, bezwodny
salmiak
saletra amonowa
chlorek barowy
piwo
masło
alkohol butylowy
chlorek wapienny, roztwór 10%
kwasek cytrynowy, roztwór 10%
żelazo-III-chlorowane
etyl
farby i lakiery słabo zasiarczone
soki owocowe, soki kwaśne
garbniki
gliceryna
glysantin, roztwór, 40%
chlorek potasu
chlorek, roztwór, 10%
sól kuchenna, roztwór, 10%
olej lniany
mleko
kwaśne mleko, 20°C

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

olej silnikowy (SAE 20W/55)
chlorek niklu
parafina i parafinopochodne
kwas fosforowy
kwas phathalic
żywica
polyesterpolyole
polyetherpolyole
poliglykol
polimer łagodny
poliuretan żywiczny
rtęć
rycyna
salmiak
tlen, RT
smary (O-149), (nie w zbiornikach)
siarka, mokra
kwas siarkowy (RT)
florki siarkowe
pot
tłuszcze
spirytus
kwas azotowy (10%)
kwas solny (10%)
woda, RT, niechlorowana bis 80°C
woda morska
cyna-IV-chlorid , 20°C, nasycona

Ochrona

Odporność materiału na (dla tworzyw PA66 i NBR)
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Technical data
Napięcie znamionowe:                     250V
Prąd znamionowy:                           20A
Licza pól:                                          3 pola (L, N, PE)
Stopień ochrony:                              gniazda i wtyki: IP65, IP66, IP67, IP68 (3m; 2 godziny)

rozdzielacze i kable konfekcjonowane: w przygotowaniu
Dopuszczenia:                                 VDE; UL; CSA; LR; GL; DNV
Normy:                                             DINVDE 0606-200); draft IEC 23/337/FDIS;  VDE 0110; 

VDE 0628; IEC60999; UL1977; CSA:C22.2 Nr 182.2-M1987; 
LR Type Approval System

Kable konfekcjonowane:                  połączenie zaciskowe, H05VV-F or H07RN-F, 1,5mm2 and 2,5mm2.
Kabel z wolnym końcem:                 odizolowanie kabla 35 mm

odizolowanie przewodu 9 mm
Ryglowanie:                                     otwieranie przy pomocy wkrętaka, należy nacisnąć i obrócić o 90oC
Materaił:                                           kontakty: mosiądz srebrzony
                                                         obudowa - tworzywo PA
Materiał uszczelniający:                   NBR
Temperatura pracy:                          od -30°C do 100°C
Test palności 960°C:                        dla gniad i wtyków
Kodowanie:                                      kodowanie mechaniczne jest symbolizowane kolorem,

kolor szary i czarny mają ten sam kod mechaniczny, następne w opracowaniu
Ogólnie:                                           system zapenia zabezpieczenia przed porażeniem, także przez elementy nie podłączone,

przy łączeniu gniazd z wtykami przewód ochronny jest podłączany jako pierwszy, rozłączany jako ostatni
       
     
     

Uwaga:                                             gniazda i wtyki są zabezpieczone przed wyrwaniem kabla zgodnie z normą DIN VDE 0625,
wszystkie elementy są ze sobą ryglowane. Według normy DIN VDE 0625 ryglowanie musi być 
przewidziane.

Odizolowanie kabli i przewodów, tulejki

Połączenia śrubowe:

gniazda i wtyki                                       wtyki do 2 kabli
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Połączenia sprężynowe:
linka i wielodrut                           
z tulejkami              

X=

X=

1,5 mm2

8

8

8

8

4 mm2

8

8

8

8

2,5 mm2

8

8

8

8

Średnica przewodu
drut
linka
wielodrut
zakończone ultradźwiękowo

Średnica przewodu
drut
linka
tulejka wg DIN
wielodrut
tulejka wg DIN
zakończone ultradźwiękowo

0,5 mm2

14,5 + 1

12,0 + 1

46228-E-10

0,75 mm2

14,5 + 1

13,0 + 1

46228-E-12

13,0 + 1

46228-E-12

1 mm2

14,5 + 1

13,0 + 1

46228-E-12

13,0 + 1

46228-E-12

1,5 mm2

14.5 + 1

13,0 + 1

46228-E-12

13,0 + 1

46228-E-12

14,5 + 1

2,5 mm2

14,5 + 1

14,5 + 1

gniazda,  wtyki                                              wtyki do 2 kabli
do zabudowy



Zakres produkcji

Złącza szynowe
• z połączeniem śrubowym
• z połączeniem sprężynowym
• z połączeniem nożowym
    
Złącza instalacyjne
• z połączeniem śrubowym
• z połączeniem sprężynowym

Złącza do listwy zasilające do
do sprzętu AGD i oświetlenia

Złącza do obwodów drukowanych
• wtykowe
• listwy wtykowe
• gniazda i wtyki 

samozaciskowe
• połączenia śrubowe
• połączenia sprężynowe
• obudowy dla elektromiki

Komponenty elektroniczne
• moduły przekaźnikowe
• przekaźniki półprzewodnikowe
• moduły interfejsowe
• moduły funkcyjne
• zasilacze 

Komponenty sieciowe
• sterowniki silników
• zasilanie sieci
• moduły I/O

Systemy elektroinstalacyjne
• zasilanie IP22/66/68
• łącza do sieci
• łącza mieszane
• łącza do niskiego napięcia
• sytemy kabli płaskich
• systemy dystrybucyjne
• komponenty EIB

Złącza przemysłowe
Złącza wielowtykowe
Złącza EExi
Złącza komponowane
Złącza specjalne

   
   
   
Wieland w Polsce

Wieland Electric Sp. z o.o.   
ul. Owidusza 26/1    
60-461 Poznań    
    

tel.     061- 840-74-22
faks   061- 840-71-66
www.wieland.ccpartners.pl
www.gesis.ccpartners.pl
office@wieland-electric.pl




