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Railkokersystemen Zucchini
Volledig energiedistributiesysteem van 25 tot 6300A, van transformator
tot verlichtingsarmaturen, met geprefabriceerde railkokersystemen

RAILKOKERSYSTEEM
VOOR LOW POWER
Voor de voeding en bevestiging van armaturen
en andere elektrische voorzieningen.
- Behuizing in verzinkt staal met aftakopeningen
- IP 55
- Aftakkingen en aansluitingen via connectoren
Serie LBPLUS
- 2 t/m 8 geïsoleerde koperen geleiders
- 25 t/m 63A

RECHT ELEMENT

STROOMAFNEMER
VOEDINGSKAST

LB railkokersysteem is een ideale oplossing voor het
voeden van lichte energiegebruikers t/m 25A in een
retail, utiliteit en industriële omgeving.

LBPLUS DATA LOW POWER
RAILKOKERSYSTEEM VOORZIEN
VAN GEÏNTEGREERDE BUS

AFTAKOPENING

VOEDINGSKAST

Voor de voeding, bevestiging en aansturing van
armaturen en andere elektrische voorzieningen.
Serie LBPLUS DATA
- 2 t/m 6 geïsoleerde koperen geleiders
- 25 t/m 63A
De serie LBplus DATA railkokersystemen zijn
voorzien van een bus systeem, die kan worden
gebruikt voor verlichtingsmanagement. Deze
railkoker heeft dezelfde mechanische en elektrische
eigenschappen als de standaard LBplus rail. LBplus
DATA onderscheid zich door nieuwe stroomafnemers
voor zowel de aansluiting van de energie als het
datasignaal. LBplus Data is geschikt voor het
doorgeven van KNX, DALI en SCS signalen.

STROOMAFNEMER DATA BUS

RAILKOKERSYSTEEM
VOOR MEDIUM POWER

Voor de voeding van secundaire verlichtingslijnen en
energieverdeling t/m 1000A.
AFTAKKAST

RECHT ELEMENT
BEVESTIGINGSBEUGEL
VOEDINGSKAST

- Behuizingen in verzinkt staal met aftakopeningen
- IP 55
- Aftakkingen en aansluitingen via aftakkasten
met directe aansluiting
- Aluminium geleiders
Serie MS (IP 40/55)
63, 100 en 160A
MS is een ideaal railkokersysteem voor elektrische
energiedistributie in de kleine en middelgrote
industrie en laboratoria. Ook vindt het zijn toepassing
in datacentra voor het voeden van patchkasten en
kleine onderverdelers.
 erie MR/MRf (IP 52/55)
S
160 t/m 1000A

AFTAKKAST

RECHT ELEMENT

KABELAANSLUITKAST
PLAATSTAAL

MR is specifiek ontwikkeld voor elektrische
energiedistributie in de middelgrote en zware
industrie en in de utiliteitsbouw (bijvoorbeeld als
stijgleiding) voor het voeden van onderverdelers.
Dankzij de grote flexibiliteit en compacte bouwwijze
is dit systeem zeer geschikt voor het voeden van
patchkasten in computercentra en/of onderverdelers.

RAILKOKERSYSTEEM
VOOR HIGH POWER

KOPPELING

Voor het transporteren en distribueren van
energie met een hoog ampérage. Toepassingen
zijn verbindingen tussen de trafo en de schakel- en
verdeelinrichting of als distributierail.
- Geleverd op klantspecificatie (incl. engineering)
 erie XCP (IP 55)
S
- XCP was voorheen SCP
- 1 of 2 koperen of aluminum railpakketten
- 630 t/m 6300A

RECHT ELEMENT

RCP IP68 GIETHARS
RAILKOKERSYSTEEM
VOOR HIGH POWER

EPOXY HARS IP68 / IK10

De nieuwe IP68 giethars railkoker is beschikbaar
in stroomsterktes van 630 t/m 6300A. De IP68
beschermingsgraad zorgt voor een betrouwbare
oplossing voor het transporteren van hoog vermogen.
Deze nieuwe railkoker bestaat uit onderling geïsoleerde
interne geleiders gemaakt van vertint aluminium of
koper, gegoten in epoxy hars. Dit geeft de railkoker
zijn mechanische sterkte en tevens zorgt het voor
de elektrische isolatie. Door toepassing van RCP is
het mogelijk om specifieke oplossingen te bieden in
verschillende binnen- en buitenomgevingen, waar een
IP68 beschermingsgraad gewenst is.

POLYESTER ISOLATIE
VAN DE GELEIDERS
KOPEREN OF ALUMINIUM
GELEIDERS

Serie RCP (IP68)
- Compacte railkoker zonder aftakopeningen
- 1 of 2 koperen of aluminium railpakketten
- 630 t/m 6300A

HIERBIJ ONTVANGT U MIJN AANVRAAG:
PER SYSTEEM / LIJN EEN AANVRAAGFORMULIER INDIENEN, OF SLUIT DE TEKENINGEN BIJ

Datum aanvraag

_________

-

__________

-

__________

Gewenste offertedatum

___________

-

__________

-

___________

Projectnaam__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Projectplaats_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Offerte

q complete railkokerinstallatie

q montage

q losse componenten

q engineering

Installateur____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Contactpersoon_______________________________________________________ Functie____________________________________________________________________
Adres___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Postcode______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plaats__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefoon_________________________________________________________________ Fax_________________________________________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adviseur_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Contactpersoon_______________________________________________________ Functie____________________________________________________________________
Adres___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Postcode______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plaats__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefoon_________________________________________________________________ Fax_________________________________________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E.T.G.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Contactpersoon_______________________________________________________ Functie____________________________________________________________________
Adres___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Postcode______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plaats__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefoon_________________________________________________________________ Fax_________________________________________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Heeft de installateur opdracht voor dit project? q nee
Is er een adviseur betrokken bij dit project?
q nee

q ja
q ja___________________

Soort project (kantoor, fabriekshal, etc):

_____________________________________________________

Beschermingsgraad:

q IP40

Welk segment?

q Low Power 25 - 63 A (LBPLUS / LBPLUS DATA)
q Medium Power 63 - 1000 A (MS, MR)
q High Power 630 - 6300 A (XCP / RCP)

Soort verbinding:

q
q
q
q
q

trafo - schakel- en verdeelinrichting
schakel- en verdeelinrichting - schakel- en verdeelinrichting
NSA - schakel- en verdeelinrichting
lichtlijn
distributielijn

Wat is het vermogen?

q

__________________

Wat is de spanning?

q 230 VAC

Prospectieve kortsluitstroom (Icc eff.)

_____________________

q IP44

q IP55

kVA q

q IP68

_______________

Amp

q 400 VAC

q

q TN-S (3 fasen + nul + PE behuizing)
q TN-S (3 fasen + nul + PE 100%)
q TN-C (3 fasen + PEN) (4P)

Spanningsverlies over de railkoker maximaal:
Aantal lijnen:
Totale lengte van de verbinding horizontaal:
Totale lengte van de verbinding verticaal:
Aantal hoeken:
Aantal aftakkingen:
Voeding door middel van:
Type transformator:

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Montagehoogte:

______________________

kA

Stroomstelsel:

Aantal brandwerende doorvoeringen
Montagewijze:

q Overig:____________________

__________________ %

__________________ stuks

__________________ meter
__________________ meter
__________________ stuks
__________________ stuks

aansluitelement
q
giethars		
q
met afscherming
q
__________________ stuks (120 minuten)
Horizontaal (onder plafond)
q
Horizontaal (langs de wand)
q
__________________ meter

voedingskast / kabelaansluitkast
olie gevuld
zonder afscherming
Horizontaal (onder computervloer)
Verticaal (stijgleiding)

Stroomafnemer LBPLUS:
stroomafnemer 10A:

q___________________ stuks
q___________________ stuks
q___________________ stuks
q___________________ stuks

1m
3m
1m
3m

kabel
kabel
kabel
kabel

H05VVF
H05VVF
FG07M1
FG07M1

stroomafnemer 16A:

q___________________ stuks ongezekerd
q __________________ stuks gezekerd 1x(5x20)
q___________________ stuks gezekerd 1x(8x32)
q___________________ stuks gezekerd 1x(8x32) 3m kabel H05VVF
q___________________ stuks gezekerd 1x(8x32) 3m kabel FG07M1
q___________________ stuks met fase selectie
q___________________ stuks met fase selectie en zekering 8x32
q___________________ stuks met fase selectie 1m kabel H05VVF + Fastconnector
q___________________ stuks met fase selectie 8x32 1m kabel H05VVF + Fastconnector

3 fasen stroomafnemer:

q___________________ stuks
q __________________ stuks
q __________________ stuks
q __________________ stuks

Stroomafnemer LBPLUS data:
stroomafnemer met alleen DATA bus:
stroomafnemer 16A met DATA (DALI)
bus en voeding:

16A
32A
32A met zekering 3x(CH10)
32A met zekering 10,3x31,5 1m kabel H05VVF

q___________________ stuks 1m kabel D1-D2 H05VVF
q___________________ stuks 1m kabel F1-D2 FG7OM1
q___________________ stuks
q __________________ stuks
q___________________ stuks
q___________________ stuks

1m kabel L1-N H05VVF
1m kabel L1-N FG7OM1
met fase selectie 1m kabel L1-N H05VVF
met fase selectie 1m kabel L1-N FG7OM1

EENVOUD IN CALCULEREN EN SNELHEID IN LEVEREN
EEN OFFERTE IN 5 EENVOUDIGE STAPPEN.

WERKING VAN DE CALCULATIETOOL:
1.

Selecteer de stroomsterkte en afhankelijk hiervan het
type railkoker.

Vul de door u gekozen railkoker in de velden in.
2. Selecteer het aantal en type railkoker en het aantal
Binnen
10 werkdagen
identieke
trajecten na bestelling bij Legrand
weet u zeker dat u al uw bestelde elementen
3. Het aantal bevestigingen wordt in functie van de gekozen
in huis heeft.
ophangafstand automatisch berekend
4. Kies vervolgens uw accessoires en maak een keuze in het
type aftakkasten.
5. Klik vervolgens op de knop PDF maken en uw PDF met
daarop uw offerte wordt geprint.
Vervolgens kunt u op de gebruikelijke manier uw order
plaatsen bij uw groothandel.

Binnen 10 werkdagen na bestelling bij Legrand weet u zeker dat u al uw bestelde elementen in huis heeft.

Aantal aftakkasten MS
Beveiliging:

q
q
q
q
q
q

aantal
stuks:

cilindrische zekeringhouder 16A
cilindrische zekeringhouder 32A
cilindrische zekeringhouder 50A
diazed patroonhouder 16A
diazed patroonhouder 63A
installatie automaat:
aantal
polen:

I.nominaal
(A)

stuks
stuks
________________ stuks
________________ stuks
________________ stuks
________________
________________

karakteristiek
(B, C, of D)

Speciale aftakkast MS

q Op aanvraag (voeg specificaties toe)

Aantal aftakkasten MR
Voorzien van:

q scheider

q lastschakelaar

q
q
q
q
q
q
q
q
q

________________

Beveiliging:

aantal
stuks:

Speciale aftakkast MR
Aantal aftakkasten XCP
Voorzien van:

Beveiliging:

aantal
stuks:

Speciale aftakkast XCP

cilindrische zekeringhouder 32A
cilindrische zekeringhouder 63A
diazed patroonhouder 63A (max)
mespatroonhouder NH 00 125A
mespatroonhouder NH 0 160A
mespatroonhouder NH 1 250A
mespatroonhouder NH 2 400A
mespatroonhouder NH 3 630A
installatie / vermogensautomaat:
aantal
polen:

I.nominaal
(A)

contactdoos
(3P 400V / 1P+N 230V)

stuks
stuks
________________ stuks
________________ stuks
________________ stuks
________________ stuks
________________ stuks
________________ stuks
________________

karakteristiek
(B, C, of D)

contactdoos
(3P 400V / 1P+N 230V)

q Op aanvraag (voeg specificaties toe)

q scheider

q lastschakelaar

q
q
q
q
q
q

________________

mespatroonhouder NH 00 125A
mespatroonhouder NH 00 160A
mespatroonhouder NH 1 250A
mespatroonhouder NH 2 400A
mespatroonhouder NH 3 630A
installatie / vermogensautomaat:
aantal
polen:

I.nominaal
(A)

q Op aanvraag (voeg specificaties toe)

stuks
stuks
________________ stuks
________________ stuks
________________ stuks
________________

karakteristiek
(B, C, of D)

contactdoos
(3P 400V / 1P+N 230V)

Blijf steeds op de hoogte
Waar u ook bent, met
uw smartphone, tablet of
computer steeds toegang tot
de innovaties van Legrand.
Zo blijft u steeds up-todate over onze nieuwste
producten en diensten.

dankzij onze
online tools
Apps, sociale media, software, configuratoren,
informatie voor uw klanten, opleidingen etc.
Ontdek hier onze online tools

>> WWW.ECATALEG.NL

Technische documenten

www.ecataleg.nl

MEER ONLINE
DIENSTEN

•
•
•
•
•
•

>> WWW.LEGRAND.NL
>> WWW.BTICINO.NL

Materiaallijsten

Digitale versie van de catalogus
Up-to-date informatie, toegankelijk voor alle producten
Creëer, beheer en bereken uw materiaallijsten
BIM files
Brochures en technische documenten
Downloads en software-updates

VOLG ONS OOK VIA:
www.ecataleg.nl
www.twitter.com/legrandnl
www.youtube.com/legrandnederland
www.facebook.com/legrandnl

T
F
E
I

+31 (0)411 65 31 11
+31 (0)411 68 28 95
info@legrand.nl
www.ecataleg.nl
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