
Zkušební svorkovnice S <ZS 4> (pro ty vodi ové
vedení) je ur ena pro elektrická za ízení, kde je 
požadována vým na nebo kontrola m icích p ístroj
b hem provozu (p i odpojování nebo p ipojování
elektrom r  v sekundárních obvodech m icích
proudových a nap ových transformátor ) a kde je 
nutno dodržet podmínku nep erušení sekundárních 
obvod  m icích proudových transformátor .

Nová zkušební svorkovnice nahrazuje p edchozí typ ZS 1b. Bude dodávána 
samostatn  nebo s plombovatelným krytem svorkovnice.

Zkušební svorkovnice S <ZS 4> je uspo ádána tak, že se každá trojice proudových 
svorek dá vzájemn  vodiv  propojit dotažením šroub  S. Svorkovnici lze p ipevnit
dv ma zp soby: zav sit na lištu DIN 35mm, nebo p ipevnit ty mi šrouby M4.

Nap tové p ívody jsou p ipojeny p es nap ové svorky nebo p es pojistkový blok 
(nejsou sou ástí dodávky). Pod krytem svorkovnice je dostatek místa i pro tyto 
svorky.

Technická data

Maximální jmenovité nap tí 230/400V, 50-60Hz
Maximální jmenovitý proud 16A
Rozm ry svorkovnice  79x71x35 mm 
Rozm ry krytu 154x118x50,5 mm
Pr m r svorky  4 mm
Maximální pr ez vodi e:
• lano 6 mm2

• pramen 6 mm2

Upev ovací šrouby svorek   2x M3 x 10

S <ZS 4>
Zkušební svorkovnice 



Vzhledem k neustálé snaze o zlepšování našich produkt  se mohou dodávané produkty lišit v n kterých detailech.

šroub dotažen

Zapojení svorkovnice S <ZS 4> s p ipojeným elektrom rem Zapojení svorkovnice S <ZS 4> s p ipojeným
elektrom rem a kontrolními m ícími p ístroji
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