Soluções para os seus projetos de
infraestrutura em telecomunicações
DADOS TÉCNICOS

LINHA SE5375
PAINEL 19" 3U LINHA LC PARA 20 DISJUNTORES WEG
MONOPOLARES/ BIPOLAR CC/CA
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Painel 19” – 3U desenvolvido conforme norma EIA 310-D e destinado à distribuição energia.
CONSTRUÇÃO MECÂNICA
O painel é confeccionado em chapa de aço carbono pré zincada SAE1020 laminada a frio com
espessuras de 1 a 1,55 mm.
A cor padrão da tampa frontal é cinza claro RAL7035 TEXT.
USO
Distribuição de corrente CC/CA para equipamentos em estações de telecomunicações.
MODELOS
SE5375-F – Para disjuntor Monopolar
SE5375-G – Para disjuntor Bipolar
ILUSTRAÇÃO

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS


Dimensões: Largura: 483mm / Altura: 133mm (3U) / Prof.:67mm

Medidas em mm/1U = 44,45mm
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A capacidade máxima de corrente por barramento CC é de 300A eficazes, considerando a
soma das correntes nominais para 10 disjuntores.



Neste painel poderá ser utilizado disjuntores monopolares, bipolares ou tripolares



Os painéis são fornecidos com até 20 disjuntores da marca WEG modelo MDW curva C, nas
amperagens, de 10A a 32A (A soma das correntes nominais dos 10 disjuntores por
barramento deve ser multiplicada pelo fator 0,6 e não deve ultrapassar 300).



Quando o painel é fornecido com os disjuntores WEG o cliente poderá escolher disjuntores
com correntes de acordo com a sua necessidade da sua instalação. O valor do produto será o
mesmo se os 20 disjuntores estiverem dentro da faixa de 10 a 32 Amperes.



Este painel poderá ser adquirido sem disjuntores e aceita disjuntores (WEG, Alumbra, Steck,
Schneider, Siemens) Nota: Verificar se o modelo do disjuntor de outra marca tem
características mecânicas compatíveis com o WEG modelo MDW.



O disjuntor Siemens 5SL1 tem o ponto de conexão com o barramento diferente das outras
marcas mencionadas. Então só dá alinhamento se todos os disjuntores do painel forem
Siemens.



Acesso a todos os pontos de conexão é feita pela parte frontal do painel.



Barras de aterramento neutro/terra para cabos de até 35mm2 (entradas) e 10mm2
(saídas).



As saídas dos cabos para alimentar equipamento pode ser para cima ou para traz.



O painel dispõe, nas laterais, aberturas para passagem de cabos protegidas por gaxetas
de PVC para prevenir possíveis danos no isolamento dos condutores.



É fornecido com barramento isolado d 80A. Bipolar ou monopolar, somente quando
solicitar com disjuntores;



Conjunto de porcas gaiola, parafusos e arruelas acompanham o painel para a fixação no
bastidor.

ACESSÓRIOS
DISJUNTORES DISPONÍVEIS (Disjuntores de linha WEG)

MONOPOLAR

BIPOLAR

CORRENTE

CURVA

MDW-C10

MDW-C10-2

10A

C

MDW-C20

MDW-C20-2

20A

C

MDW-C25

MDW-C25-2

25A

C

MDW-C32

MDW-C32-2

32A

C
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