
Zkušební svorkovnice

ESG 11E 6I-1N-3FUS-1PE EPI

Tělo zkušební svorkovnice je plně chráněno proti dotyku prsty.  Svorkovnice byla navržena tak, aby měla standardní Ø 4 mm. Sondy nebo 
zástrčky, které jsou nezbytné pro bezpečnou kontrolu, jsou dostatečně izolované. Všechny ruční díly jsou opatřeny vhodnou izolací pro 
bezpečné provádění kontrolních postupů.
MANIPULACE. 
Jednoduchost = Bezpečnost. Modulární konstrukce a odpojovací systémy umožňují nastavit bezpečné, snadné a intuitivní provozní postu-
py. Stav je vždy zobrazen. Rozdělovací desky zabraňují nesprávnému propojení. Označení, popřípadě barevná zásuvka, je-li požadována, 
usnadňuje obsluhu.
KONSTRUKCE.
Průřezy vodičů jsou dostatečné velké, aby se snížily ztráty. Izolační materiál nevyvíjí  žádný kontaktní tlak. 
Upevnění pomocí šroubů je nejbezpečnější a dlouhodobě nejspolehlivější tam, kde je zařízení velmi často provozováno.
INSTALACE. 
Navržený  kryt a upevňovací systém vyžaduje minimální  prostor. 

Svorkovnice ESG 11E 6I-1N-3FUS-1PE EPI

Jedním z hlavních požadavků energetických firem je to, aby při měření nebo výměně elektroměrů nebylo nutno
přerušit dodávku elektrické energie při dodržení nejvyššího možného stupně bezpečnosti, a to jak ve vztahu 
k přístroji, tak obsluhujícímu pracovníkovi. Zkušební svorkovnice Unibloc řady EPI jsou navrženy tak, aby za-
bezpečily jednoduché a přitom bezpečné zacházení. Nabízejí technické parametry, které jsou zárukou přesné 
práce ve vztahu k uvedenému zařízení.

Zkušební svorkovnice pro použití v průmyslových sítích  3 x 500 V, například v chemických 
provozech, průmyslových energetikách těžkých provozů. Možné použití i v sítích 3 x 600V. 
Svorkovnice má jištěné obvody napěťových měničů - měřicích transformátorů.
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Označení svorek

Varianta zkušební svorkovnice v provedení ViD 10 E je schválena pro použití v sítích e-on, 
verze ViD 13E pro použití v sítích ČEZ
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