Flexibiliteit in
energieverdeling

zucchini railkokersystemen van 25 t/m 5000 A

Weten wat werkt
in uw project
Wij weten wat werkt in een project. Wij zoeken
samen met u naar integrale projectoplossingen.
Met zo laag mogelijke faalkosten en een optimale
logistieke afstemming. Goede, snel te monteren
producten zijn uiteraard een voorwaarde.
Onze projectbenadering omvat calculatie,
engineering, montage, logistieke afstemming
met onze distributie partners, certificering van
installaties en after sales service. Wij geloven dat
alleen zo faalkosten kunnen worden geëlimineerd
en de laagst mogelijke integrale installatiekosten
kunnen worden behaald.
Zo werkt het. En dat weten we.

XL3 distributiebehuizingen

DMX3, DPX,
DX installatieautomaten
en componenten

Marina industriële
behuizingen

Legrand produceert en levert wereldwijd producten
en systemen voor laagspannings installaties:
n Schakel- en verdeelinrichtingen;
n Railkokersystemen.

Zucchini railkokersysteem

n Kabelgoot, draadgoot en kabelladders;
n Wandgootsystemen, vloersystemen,
energiezuilen, vloerdozen;
n Schakelmateriaal.
Alle producten zijn geschikt voor het optimaal
transporteren en distribueren van elektrische
energie. Op een veilige manier voor mens en
apparatuur.

Swifts kabelladdersysteem

Voordelen van Legrand:
- 1 aanspreekpunt voor alle producten
- Projectbegeleiding
- Veel ervaring met energiedistributie, zowel op
het gebied van kabeldraagsystemen als railkokersystemen

P31 kabelgootsysteem

- Onafhankelijk advies in de manier van energiedistributie

Cablofil draadgootsysteem

Railkokersystemen Zucchini
Volledig energiedistributiesysteem van 25 tot 5000 A, van transformator
tot de verlichtingsarmaturen, door geprefabriceerde railkokersystemen.

RAILKOKERSYSTEEM
VOOR LOW POWER
Voor de voeding en bevestiging van armaturen.
- Behuizing in verzinkt staal met aftakopeningen
- IP 55
- Aftakkingen en aansluitingen via connectoren
Serie LB
- 2, 4 of 6 geïsoleerde koperen geleiders
- 25 t/m 40 A

recht element
montagebeugel
voedingskast
stroomafnemer

Zucchini LB railkokersysteem is een ideale
oplossing voor het voeden van lichte energiegebruikers t/m 16 A in een utiliteits - en
industriële omgeving.

railkokersysteem
voor medium power
Voor de voeding van secundaire verlichtingslijnen
en energieverdeling t/m 1000 A.
aftakkast

recht element
bevestigingsbeugel
voedingskast

- Behuizingen in verzinkt staal met aftakopeningen
- IP 55
- Aftakkingen en aansluitingen via aftakkasten
met directe aansluiting
- Aluminium geleiders
Serie MS (IP 40/55)
63, 100 en 160 A
MS is een ideaal railkokersysteem voor elektrische
energiedistributie in de kleine en middelgrote
industrie en laboratoria. Ook vindt het zijn
toepassing in datacentra voor het voeden van
patchkasten en kleine onderverdelers.
 erie MR/MRf (IP 52/55)
S
160 t/m 1000 A

aftakkast

recht element

Kabelaansluitkast
plaatstaal

MR is specifiek ontwikkeld voor elektrische
energiedistributie in de middelgrote / zware
industrie en in de utiliteitsbouw (bijvoorbeeld als
stijgleiding) voor het voeden van onderverdelers.
Dankzij de grote flexibiliteit en compacte bouwwijze is dit systeem zeer geschikt voor het voeden
van patchkasten in computercentra en/of
onderverdelers.

koppeling

railkokersysteem
voor high power
Voor het transporteren en distribueren van
energie met een hoog ampérage. Toepassingen
zijn verbindingen tussen de trafo en de schakelen verdeelinrichting of als distributierail.
- Geleverd op klantspecificatie (incl. engineering)

recht element

 erie SCP (IP 55)
S
- Compacte railkoker met of zonder aftakopeningen
- 1 of 2 koperen of aluminum railpakketten
- 630 t/m 5000 A
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De voordelen van railkokersystemen
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Grote flexibiliteit voor gebouwen
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Voor stromen van 25 tot 5000 A, oplossingen
op maat met de series LB, MS, MR en SCP
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Goede elektromagnetische eigenschappen

Snel te installeren

Duurzaam, volledig recyclebaar product
Compacte bouwwijze
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