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to zásuvek, která činí 35 mm, umožňuje je-
jich jednoduchou instalaci v obou jmeno-
vaných systémech.

Obr. 8. Krabice 3903N-C06541 M z řady 
Variant+ pro Profil 45

Pro datové a telefonní rozvody jsou urče-
ny zásuvkové moduly o rozměrech 45 × 45 
(obr. 5 ) nebo modul poloviční 22,5 × 45. 
Oba tyto moduly jsou vhodné pro konekto-
ry RJ-45 a RJ-12 typu Modular-Jack (keys-
tone). Zásuvkové moduly jsou jednonásobné 
s clonkou uzavíranou pérkem. Dodávány jsou 
bez konektorové zásuvky Modular-Jack, jejíž 
volba je sice ponechána na zákazníkovi, ale je 
možné si vybrat i z nabídky ABB. 

Modul 45 × 45 je přizpůsoben pro ozna-
čení malou ikonkou podle konkrétního po-
užití. Barva vlastních zásuvkových modu-
lů je bílá.

Úplnou novinkou jsou záslepky. K dispo-
zici je jak záslepka rozměru 45 × 45 (obr. 6), 
tak záslepka poloviční 22,5 × 45.

Dalšími přístroji, kterých lze využít např. 
v aplikacích s elektroinstalačními kanály, jsou 

orientační osvětlení LED. Svými vestavnými 
rozměry 45 × 45 zapadají rovněž do řady Pro-
fil 45, a lze je tedy využít společně s ostatními 
prvky této řady. V nabídce orientačních osvět-
lení jsou v současné době barvy bílá, zelená, 
modrá a červená (obr. 7). Jmenovitý proud 
těchto osvětlovacích modulů je 10 mA.

Všechny přístroje řady Profil 45 nacházejí 
uplatnění jednak tradičně v rozvodech s elek-
troinstalačními kanály s podlahovými krabi-
cemi, jednak nově v DESKboxech, popř. pří-
mo ve speciálních krabicích umožňujících fi-
xaci přístrojů o rozměrech 45 × 45 mm. Mezi 
takové patří např. i krabice 3903N-C06541 M 
z řady Variant+ (obr. 8), do níž lze vložit kte-
rýkoliv přístroj z řady Profil 45.
Další informace mohou zájemci získat na 
adrese:
http://www.abb-epj.cz

Ukazatele polohy sepnutí firmy Weigel

Německá firma Weigel je tradičním výrob-
cem rozváděčových měřicích přístrojů. Letos 
v červnu uplyne 90 let od jejího založení. Již 
téměř dvacet let je známa i českým elektro-
technickým firmám. V současné době vyrábí 
a úspěšně dodává široký sortiment analogo-
vých ampérmetrů, voltmetrů, fázoměrů, watt-
metrů, synchronoskopů, počítadel provozních 
hodin a dalších produktů, jako jsou např. uka-
zatele polohy sepnutí PI/PIR 25/29/36.

Popis

Ukazatele polohy sepnutí PI/PIR 25/29/36 
se symbolem přímky a symbolem oddělova-
cím (obr. 1) se používají v elektrických zaří-
zeních k dálkové indikaci poloh spínačů jako 
samostatné indikátory se symboly propojení 
ve spínacích schématech rozváděčů v rozvod-
nách a velínech nebo mohou vytvářet souvis-
lá pole indikátorů v mozaikách.

Firma dodává také ukazatele sepnutí se 
zvláštním symbolem pro indikaci provoz-
ního stavu příslušného stroje nebo zařízení, 
např. šoupátek ventilů, a se symbolem úhlu 
pro použití v elektrárnách a chemickém prů-
myslu. Šroubové připojovací svorky umož-
ňují připojení vodičů do maximálního prů-
řezu 1,5 mm2.

Magnetoelektrické měřicí ústrojí s otoč-
ným magnetem zajišťuje precizní polohu čel-
ního terčíku. Vnitřní oteplení indikátoru je 
zcela zanedbatelné, neboť užité měřicí ústro-
jí se vyznačuje extrémně nízkou vlastní spo-
třebou.

Proud protékající cívkou vytváří magne-
tické pole. Otočný magnet a čelní terčík se 
symbolem jsou upevněny axiálně na společ-
né ose. Pólové nástavce určují polohu sym-
bolu. Její externí korekce není nutná. Sché-
mata připojení jsou na obr. 2.

Zvláštní symbol 

Tento symbol se dvěma barevnými sektory 
(např. červený/zelený) se používá pro indikaci 
provozního stavu stroje nebo zařízení.

Mají-li oba sektory stejnou bar-
vu, znamená to, že stroj je zapnu-
tý nebo vypnutý. Mají-li oba sekto-
ry dvě dvojice různých barev, zna-
mená to, že ukazatel je bez proudu 
(porucha stroje).
Příklady ukazatelů sepnutí:
1. PI 29-1 – kruhové průčelí 

Ø 29 mm se symbolem přímky 
pro napětí 24 V až 230 V DC,

2. PIR 29-1 – kruhové průčelí 
Ø 29 mm se symbolem přímky 
pro napětí 24 až 230 V AC. 

Závěr

Návod k obsluze s podrobnými 
technickými údaji lze získat u pra-

covníků firmy GHV Trading Brno, která za-
stupuje firmu Weigel na českém a sloven-
ském trhu.
Další informace mohou zájemci získat také 
na webových stránkách společnosti:
http:// http://www.ghvtrading.cz

Tabulka s napěťovými parametry podle typu

Typ Napětí
PI 24	až	230	V	DC

PIR	 24	až	230	V	AC

Ing. Ladislav Julínek, GHV Trading, spol. s r. o.

Obr. 1. Ukazatele polohy sepnutí 
PI/PIR 25/29/36

Obr. 2. Schémata připojení

24 až 90 V DC/AC

91 až 230 V DC/AC

24 až 90 V DC/AC

91 až 230 V DC/AC

24 až 90 V DC/AC

91 až 230 V DC/AC


