
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A 
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR 
PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Certifikát: ATEX

Použití:
Svorkovnicová nevýbušná skříň XD 60 slouží jako spojovací 
krabice k průběžnému spojování a odbočování vícežilových 
kabelů nízkého nebo malého napětí.

Je určena k instalaci v prostorách s nebezpečím výbuchu 
metanu  v dolech. 

  

Popis:
Těleso nevýbušné skříně je vyrobeno jako svařenec 
z plechu a lze ji připevnit na zeď nebo na ocelovou 
konstrukci pomocí 12 ks šroubů M8. Patky pro upevnění 
jsou přivařeny na zadní stěně skříně.  V delší stěně skříně 
jsou  našroubovány 4 ks  vývodky  PNV 48  nebo 5 ks 
vývodek PNV 32. V kratší stěně skříně můžou být 2 ks 
vývodek PNV 32 nebo 2 ks PNV48. Konkrétní  provedení  
a počet  vývodek  se specifikuje  při objednávce.

XD 60 – svorkovnicová skříň, maximálně 60ks svorek – 500V /25A /AC

Technické parametry:

Provedení

Teplota okolí

Napájecí napětí

Proud

Krytí

Hmotnost

Průřez 
připojovaných vodičů

Rozměry

Pracovní poloha

Max. 500 V AC

IM2 Exd I

-20°C až +40°C

Max. 25 A AC

IP 54

31,2 - 31,8  kg dle provedení

20,75 ... 4 mm

460 x 580 mm včetně vývodek 
skříň 280 x 400 x 133 mm

libovolná

ISO 9001 : 2009

V katalogovém listu jsou pouze vybrané důležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy 
vyžádejte uživatelskou příručku k tomuto výrobku a případnou technickou konzultaci o možnostech použití.
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Tyto technické listy nejsou nabídkou ve smyslu zákona ČR č. 89/2012 Sb.



EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A 
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR 
PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Certifikát: ATEX

Popis:
Skříň obsahu je kovovou konstrukci, na které jsou ve dvou 
řadách upevněny lišty DIN s celkovým počtem 200 svorek 
WAGO. Na horní straně skříně jsou umístěna tři víka, na 
které lze umístit určitý počet  certifikovaných vývodek 
různých velikostí podle požadavku zákazníka. Na spodní 
stěnu skříně lze umístit přímo vývodky pancířové, pro 
přivedení vícežilového pancířového kabelu.

Použití:
Nevýbušná svorková skříň typu XD 200 slouží k 
průběžnému spojování telekomunikačních a ovládacích 
kabelů a jejich odbočování. Je určena k instalaci v 
prostorách s nebezpečím výbuchu metanu v dolech a 
mimo  doly s výskytem metanu. 

XD 200 – svorkovnicová skříň 220 wago svorek – 250 /150w A/AC max. 

Technické parametry:

Provedení

Teplota okolí

Dovolené zatížení svorek

Krytí

Hmotnost

Pracovní poloha

250 V AC, DC /  0,15 A   

IM2/II2G/II3D 50°C Exe IIT4

-20°C až +80°C

IP 54

68 kg

vodorovná, přívod zespodu

ISO 9001 : 2009

V katalogovém listu jsou pouze vybrané důležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy 
vyžádejte uživatelskou příručku k tomuto výrobku a případnou technickou konzultaci o možnostech použití.
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