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Zespół nr: E-0036

1 2 3 4

1 Szafa sterownicza 1000x2000x500 (szerokość x wysokość x głębokość); bez płyty 
montażowej 2 szt. 1000x2000x500 (szerokość x 

wysokość x głębokość)

2 Cokół do szafy sterowniczej; wymiary cokołu dopasowane do szafy sterowniczej 2 szt. 1000x100x500 (szerokość x 
wysokość x głębokość)

3 Ściany boczne do szaf sterowniczych; wymiary dopasowane do szaf 2 kpl. 500x1000 (szerokość x wysokość)

4 Profil montażowy uniwersalny; wymiary dopasowane do szaf 4 szt. 496x49 (długość x szerokośc)

5 Płyta montażowa częściowa 4 szt. 936x400 (szerokość x wysokość)

6 Zestaw płyty montażowej pełnej 1 szt. 898x1989 (szerokość x wysokość)

7 Wentylator, 230VAC, 550m3/h (wraz z kratką); do przewietrzania szafy 
sterowniczej 2 szt. Wymiary czoła 323 x 323mm

8 Kratka wentylacyjna  do przewitrzania szafy sterowniczej 2 szt. Wymiary czoła 323 x 323mm

9 Koryto kablowe, grzebieniowe z pokrywami 60(szer)x80(wys), l=2m; do 
prowadzenia przewodów wewnątrz szafy 20 szt.

10 Koryto kablowe, grzebieniowe z pokrywami 40(szer)x80(wys), l=2m; do 
prowadzenia przewodów wewnątrz szafy 20 szt.

11 Koryto kablowe, grzebieniowe z pokrywami 100(szer)x80(wys), l=2m; do 
prowadzenia przewodów wewnątrz szafy 20 szt.

12 Listwa DIN typ: TS35-P, l=1,0m; do zamontowania aparatów wenątrz szafy 40 szt.

13 Złączka gwintowa do przewodów typ: ZG-G35/TS35; żółta; do przewodów o 
przekroju 35mm2 4 opak. (40szt.)

14 Złączka gwintowa do przewodów typ: ZG-G35/TS35; niebieska; do przewodów o 
przekroju 35mm2 1 opak. (10szt.)

15 Złączka gwintowa do przewodów typ: ZUG-G16; żółta; do przewodów o przekroju 
16mm2 4 opak. (120szt.)

16 Złączka gwintowa do przewodów typ: ZUG-G16; niebieska; do przewodów o 
przekroju 16mm2 1 opak. (30szt.)

17 Złączka gwintowa do przewodów typ: ZUG-G4; żółta; do przewodów o przekroju 4mm2
6 opak. (300szt.)

18 Złączka gwintowa do przewodów typ: ZUG-G4; niebieska; do przewodów o przekroju 4mm2
1 opak. (50szt.)

19 Złączka gwintowa do przewodów typ: ZUG-G/21; żółta; dwupiętrowa; do przewodów o przekroju 4mm2
8 opak. (200szt.)

20 Złączka gwintowa do przewodów typ: ZUG-G/31; żółta; trzypiętrowa; do przewodów o przekroju 4mm2
8 opak. (200szt.)

21 Złączka gwintowa do przewodów typ: ZUG-G4 PE/L/N; żółta; do przyłączenia fazy, przewodu neutralnego i PE; do przewodów o przekroju 4mm2
2 opak. (50szt.)
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22 Trzymacz KU-2/35, żółty; do trzymania zespołów listew na zakończeniach
5 opak. (150szt.)

23 Płyta skrajna PSU-4; żółta; do zabezpoieczenia odkrytych łączy w listwach zaciskowych; do przewodów o przekroju 4mm2
5 opak. (125szt.)

24 Płyta skrajna PSU-16; żółta; do zabezpoieczenia odkrytych łączy w listwach zaciskowych; do przewodów o przekroju 16mm2
1 opak. (25szt.)

25 Płyta skrajna PSU-4/2z; żółta; do zabezpoieczenia odkrytych łączy w listwach 
zaciskowych; do przewodów o przekroju 4mm2 2 opak. (50szt.)

26 Płyta skrajna PSP-4/3; żółta; do zabezpoieczenia odkrytych łączy w listwach zaciskowych; do przewodów o przekroju 4mm22 opak. (50szt.)

27 Płyta skrajna PSP-4/PE; żółta; do zabezpoieczenia odkrytych łączy w listwach zaciskowych; do przewodów o przekroju 4mm22 opak. (50szt.)

28 Złączka ochronna ZUO-10/35; żółto-zielona; do przewodów PE o przekroju 10mm2 2 opak. (60szt.)

29 Złączka ochronna ZUO-35/35; żółto-zielona; do przewodów PE o przekroju 35mm2 1 opak. (25szt.)


