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Opis
Rozdzielnice
modułowa
MC
(kompatybilne
z rozdzielnicami multimedialnymi MMC) przeznaczone
są do budownictwa mieszkaniowego, biurowego, przemysłowego, gdzie niezbędne jest rozprowadzenie instalacji elektrycznej, sterowanie urządzeniami lub monitorowanie odbiorników.

Producent Rozdzielnic Elektrycznych
Edward Biel oferuje puste obudowy
modułowe MC oraz gotowe, wyposażone
w aparaty rozdzielnice, do osadzenia na
obiekcie.

Rozdzielnica MC przystosowana jest do montażu
aparatów modułowych na szynie montażowej TH. Obudowa MC przystosowana jest do montażu szerokiego
zakresu urządzeń m.in. wyłączników instalacyjnych,
ograniczników przepięć, przełączników, styczników,
liczników.
Rozdzielnice modułowa MC przeznaczone są do
montażu podtynkowego we wnęce ściennej. Obudowy
MC są wykonywane w konstrukcji modułowej –
skręcanej, z możliwością samodzielnego montażu.

zestaw
W zestawie znajdują się:
• Korpus z tworzywa z szynami TH
• Maskownice w technologii REM2 lub plastikowe
• Drzwi metalowe z rantem 3 cm, wykonane
w technologii REM2 lub pokryte lakierem proszkowym

Drzwi metalowe z rantem 3 cm,
wykonane w technologii REM2
lub pokryte lakierem proszkowym

Maskownice w technologi REM2
lub plastikowe

Korpus z tworzywa z szynami TH
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Cechy szczególne
• Zapewnia pełne bezpieczeństwo i wyizolowanie:
Dzięki zastosowaniu plastikowego korpusu rozdzielnic oraz
metalowego frontu w II klasie ochronności uzyskujemy
całkowite wyizolowanie części czynnych oraz dużą wytrzymałość mechaniczną.
• Odporna na starzenie
Metalowy front malowany proszkowo zapewnia długoletni
okres eksploatacji bez konieczności okresowego odmalowywania.
• Nie wymaga renowacji oraz dodatkowego malowania
farbami
• Wysoka jakość wykonania
• Odporna na zarysowania, pęknięcia, tarcie, uderzenia
• Odporna na zjawisko korozji
• Uszkodzenia mogą być usuwane na miejscu
Dzięki stosowaniu konstrukcji modułowej w razie uszkodzenia części rozdzielnicy (np. drzwi lub ramy) można ją wymienić bez konieczności demontażu całości.
• Wysoka estetyka powierzchni dzięki błyszczącej i gładkiej
powierzchni
• Bardzo łatwe usuwanie zabrudzeń
• Charakteryzują się łatwością montażu oraz możliwością
wielu kombinacji i łączenia ze sobą poszczególnych
obudów w różnych konfiguracjach.

Sposób montażu

• Możliwość regulacji głębokości +0,5cm
• Możliwość wyboru kierunku otwierania drzwi
• W zestawach MMC/MC możliwość wyboru układu
dpołączenia rozdzielnic prawa-lewa/góra-dół
• Obudowy multimedialneMC dostępne w wersjach
dpojedynczych oraz łączonych w różnych wariantach

1. Do przygotowanej wcześniej wnęki w ścianie zamocować
dkorpus obudowy wykonany z tworzywa w taki sposób, aby
dprzedni rant licował się z zakładaną płaszczyzną ściany.
2. Połączyć wszystkie obwody.
3. Dokończyć czynności budowlane:
tynkowanie, malowanie ścian.
4. Przykręcić metalowy rant z drzwiami do
plastikowego korpusu.
5. W przypadku remontu lub ponownego malowania ścian
dnależy odkręcić drzwi wraz z rantem. Ponownego
dmontażu dokonać po zakończeniu prac budowlanych.
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Nazwa

MMC
[maks. gniazd]

MC
[moduły]

Wymiar wnęki
[cm]

Wymiar rantu
[cm]

Głębokość
[cm]

MMC-1

1x230V,4xRJ45,4xF,4xSC/SC

28,5x41

34,5x47

12

MMC-2
MMC-3

2x230V,6xRJ45,6xF,6xSC/SC

41,5x41

47,5x47

12

1x230V,4xRJ45,4xF,4xSC/SC

28,5x54

34,5x60

12

MMC-4

2x230V,6xRJ45,6xF,6xSC/SC

41,5x54

47,5x60

12

28,5x41

34,5x47

12
12

MC-1

2x12

MC-2

2x18

41,5x41

47,5x47

MC-3

3x12

28,5x54

34,5x60

12

3x18

41,5x54

47,5x60

12

MMC-1/MC-1

1x230V,4xRJ45,4xF,4xSC/SC

2x12

58x41

64x47

12

MMC-2/MC-1

1x230V,6xRJ45,6xF,6xSC/SC

2x12

71x41

77x47

12

MC-4
Obudowy multimedialne MC
dostępne w wersjach

MMC-3/MC-3

1x230V,4xRJ45,4xF,4xSC/SC

3x12

58x54

64x60

12

pojedynczych oraz łączonych

MMC-4/MC-3

2x230V,6xRJ45,6xF,6xSC/S.C

3x12

71x54

77x60

12

w różnych wariantach.

MMC-1/MC-2

1x230V,4xRJ45,4xF,4xSC/SC

2x18

71x41

77x47

12

MMC-2/MC-2

2x230V,6xRJ45,6xF,6xSC/SC

2x18

84x41

90x47

12

MMC-3/MC-4

1x230V,4xRJ45,4xF,4xSC/SC

3x18

71x54

77x60

12

MMC-4/MC-4

2x230V,6xRJ45,6xF,6xSC/S.C

3x18

84x54

90x60

12

Wyposażenie

Normy i wytyczne
Wszystkie rozdzielnice MC są wykonywane w zgodzie z:

Standardowe wyposażenie

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z 2012r (Dz. U. Z 2012 r.) w zakresie
instalacji w budynkach użyteczności publicznej i budynkach
zamieszkania zbiorowego

Drzwi są dostosowywane do potrzeb klienta:
• prawe lub lewe
Zamki do wyboru:
• na kluczyk
• sprężynowy
Stosowane maskownice:
• plastikowe
• metalowe
Rozdzielnice mogą być wykonane w:
• I klasie ochronności
• II klasie ochronności
Możliwość wyposażenia rozdzielnicy w listwy zaciskowe
N i PE montowane:
• Mocowane na szyny TH (pionowe)
• Mocowane do obudowy (poziome)
Kolor:
• Rozdzielnice MC dostępne w dowolnym kolorze z palety RAL.

• PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 1: Postanowienia ogólne
• PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału
energii elektrycznej
• PN-EN 62208:2006 Puste obudowy do rozdzielnic i
sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne
• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez
obudowy (Kod IP)
• PN-EN 62262:2003 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)

Konstrukcja rozdzielnic MC pozwala na prowadzenie
kabli od góry i od dołu bez konieczności
uzgadniania przy zamówieniu.

• PN-EN 60670-24:2013-10 Puszki i obudowy do sprzętu
elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych
domowych i podobnych -- Część 24: Wymagania szczegółowe dotyczące obudów do domowych urządzeń zabezpieczających i innego sprzętu elektrycznego z mocą rozpraszaną

Producent rozdzielnic elektrycznych
Piekary 363, 32-060 Liszki
+48 12 280 71 92
www.prebiel.pl
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