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Z≥πczki gwintowe rzÍdowe ñ modu≥o-
we o symbolu fabrycznym SM prze-
znaczone sπ do stosowania w nisko-

napiÍciowych panelach, skrzynkach ≥πczenio-
wo-kontrolnych w celu uzyskania funkcjo-
nalnych i bezpiecznych po≥πczeÒ elektrycz-
nych pomiÍdzy urzπdzeniami. Grupa obej-
muje podstawowe modu≥y z≥πczek do monta-
øu na szynach TH 35, TH 15 i TH 32 wraz
z wyposaøeniem dodatkowym, jak: p≥ytki
dzia≥owe, p≥ytki skrajne, gniazda probiercze,
trzymacze, zwieracze, oznaczniki itp.

Seria SM zapewnia w≥aúciwe po≥πczenie
zgodnie z wymaganiami norm: PN-93/E-
-06150/71 (IEC 947-7-1), PN-IEC 998-2-
1, PN-IEC 998-1.

Podstawowe parametry elektryczne, ktÛ-
rych znajomoúÊ jest niezbÍdna dla instalatora,

takie jak typ z≥πczki, napiÍcie znamionowe
i dopuszczalny przekrÛj przewodu widniejπ
na kaødej jednostce z≥πczek gwintowych.

Budowa

Izolacyjne obudowy ñ korpusy z≥πczek
SM wykonane sπ z termoplastycznego po-
liamidu PA 6.6, w kolorze RAL 1014,
o podwyøszonej odpornoúci termicznej.
Tworzywo posiada duøπ wytrzyma≥oúÊ
mechanicznπ i dobrπ stabilnoúÊ geome-
trycznπ. Materia≥ spe≥nia wymagania nor-
my PN-IEC 60695-2-1. Moøe byÊ uøyty
w temperaturach od -40OC do +100OC i jest
odporny na oleje, t≥uszcze, sole, nisko stÍ-
øone kwasy, enzymy. Konstrukcja obudo-
wy uwzglÍdnia minimalne odleg≥oúci

w celu wyeliminowania prπdu pe≥zajπcego
dla napiÍcia znamionowego. Metalowe
jarzma zaciskÛw po≥πczeniowych sπ wy-
konane z mosiπdzu, pozosta≥e elementy ze
stali. Jarzmo posiada gwintowany otwÛr
dla zamocowania wkrÍta. W celu zabez-
pieczenia przed korozjπ wszystkie elemen-
ty sπ niklowane lub cynkowane warstwπ
o gruboúci 12 mm. Konstrukcja zaciskÛw
uniemoøliwia w≥oøenie przewodu pod jego
obudowÍ, jeøeli úruba dociskowa zacisku
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Złączki typu SM 
firmy ETI Polam

W artykule zaprezentowano rodzinÍ z≥πczek gwintowych ñ rzÍdowych o symbolu SM, przezna-
czonych do ≥πczenia przewodÛw o przekroju od 0,3 mm2 do 240 mm2. Sπ to elementy nie-
zbÍdne do wyposaøenia zarÛwno rozdzielnic przemys≥owych, jak i mieszkaniowych.

Roman Kłopocki

Rys. 1. 
Podstawowe 
wymiary 
z≥πczki 
VS 4 PA



jest dokrÍcona lub dokrÍcona w po≥owie.
Tory prπdowe z≥πczek wykonane sπ z mie-
dzi i galwanicznie pokryte 6-mikronowπ
warstwπ cynku, co zapewnia dobre w≥aúci-
woúci przewodzπce i kontakt powierzch-
niowy.

Stalowe wkrÍty majπ utwardzonπ po-
wierzchniÍ. Gwint metryczny wykonano
wed≥ug ISO i zabezpieczono przed koro-
zjπ 8-mikronowπ warstwπ cynku nak≥ada-
nπ galwanicznie.

Szereg z≥πczek gwintowych 
VS PA

W zakres g≥Ûwnego (standardowego)
szeregu SM wchodzπ z≥πczki o symbolu
VS 2,5 ñ 70 PA. Oznacza to, øe z≥πczki
przystosowane sπ do mechanicznego i elek-
trycznego ≥πczenia przewodÛw o przekro-
jach maksymalnych od 2,5 mm2 do 70 mm2.
NapiÍcie znamionowe, ktÛre moøe byÊ d≥u-
gotrwale przy≥oøone do zaciskÛw z≥πczki

to 660 V, a obciπøalnoúÊ prπdowa poszczegÛl-
nych elementÛw wynosi od 24 A do 192 A.

Z≥πczki moøna montowaÊ zarÛwno na
szynie montaøowej TH 35 symetrycznej
jak i TH 32 asymetrycznej.

Podstawowym kolorem g≥Ûwnego sze-
regu z≥πczek jest beøowy, jednak wystÍpu-
jπ rÛwnieø z≥πczki w kolorach:
ï niebieskim ñ oznaczone symbolem ÑNî

ñ do ≥πczenia przewodÛw neutralnych
(w izolacji niebieskiej) lub przewodÛw
bieguna ñ (minus) w obwodach prπdu
sta≥ego,

ï czerwonym ñ oznaczone w symbolem
Ñ+î ñ jako przewody bieguna + (plus)
w obwodach prπdu sta≥ego,

ï pomaraÒczowym ñ oznaczone w symbo-
lem ÑOî.
Szerokie wyposaøenie dodatkowe pakie-

tu z≥πczek (rys. 3) u≥atwia wykonywanie
po≥πczeÒ. Trzymacz (symbol PKM lub PK
PA) s≥uøy do zablokowania ca≥ego pakie-
tu z≥πczek przed ich przesuwaniem siÍ
na szynie montaøowej TH 35. P≥ytka skraj-
na (symbol KP) przeznaczona jest do
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Rys. 2. Przyk≥adowy zestaw z≥πczek VS PA

Rys. 3. Wyposaøenie dodatkowe pakietu z≥πczek SM

Rys. 4. CzÍúci sk≥adowe z≥πczki VSV 4 PA

Rys. 5 Z≥πczka bezpiecznikowa ñ roz≥πcznikowa
VSV 4
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umieszczania jej na poczπtku lub koÒcu
pakietu z≥πczek, pomiÍdzy trzymaczami
a skrajnπ z≥πczkπ pakietu, w celu os≥oniÍ-
cia elementÛw metalowych z≥πczki przed
przypadkowym dotykiem. P≥ytka dzia≥owa
(separator ñ o symbolu VP) s≥uøy do od-
dzielenia mechanicznego, elektrycznego
i wizualnego poszczegÛlnych obwodÛw.
Z≥πczki gwintowe rzÍdowe moøna ≥πczyÊ

(mostkowaÊ) pomiÍdzy sobπ za pomocπ
zwieraczy (MP) dwu-, trzy- lub czterotoro-
wych. W wyposaøeniu dodatkowym znaj-
duje siÍ rÛwnieø zwieracz wielopolowy
o d≥ugoúci jednego metra, umoøliwiajπcy
po≥πczenie 124, 166 lub 195 z≥πczek pomiÍ-
dzy sobπ, w zaleønoúci od typu elementÛw.
Przed przypadkowym dotkniÍciem czÍúci
bÍdπcych w normalnej eksploatacji pod na-
piÍciem chroniπ pokrywy PPA, ktÛre mogπ
spe≥niaÊ rÛwnieø rolÍ oznacznika poszcze-
gÛlnych obwodÛw. Do oznaczania pod≥πczo-
nych obwodÛw s≥uøπ oznaczniki elastyczne
ñ cyfrowe (symbol EO 3 ñ 4,8 x 5 mm, EO 4
ñ 4,8 x 11 mm) mocowane poprzez wcisk
w miejscu pokazanym na rysunku 3. Uzupe≥-
nieniem wyposaøenia dodatkowego sπ gniaz-
da probiercze (symbol NP) wkrÍcane do to-
ru prπdowego z≥πczki, umoøliwiajπce pod≥π-
czenie sondy pomiarowej.

Z≥πczki bezpiecznikowe 
VSV 4 PA i VSV 4

Z≥πczki gwintowe bezpiecznikowe
VSV 4 PA sk≥adajπ siÍ z dwÛch czÍúci ñ
korpusu i wtyczki VE (rys. 4). WyjÍcie
wtyczki powoduje przerwÍ w pod≥πczo-
nym obwodzie.

Model VSV 4 PA, oprÛcz podstawowej
funkcji ≥πczenia przewodÛw, posiada rÛw-
nieø moøliwoúÊ zabezpieczania poszcze-
gÛlnych obwodÛw miniaturowym bez-
piecznikiem topikowym umieszczonym
we wtyczce VE. Moøna w niej takøe
umieszczaÊ inne aparaty, jak dioda LED
sygnalizacyjna, dioda prostownicza, mi-
kro≥πcznik itp., w zaleønoúci od funkcji ze-
stawu i konfiguracji po≥πczonego obwodu. 

Innym rodzajem z≥πczki bezpieczniko-
wej jest VSV 4 z roz≥πczalnπ czerwonπ czÍ-
úciπ ruchomπ (rys. 5). W czÍúci ruchomej
umieszczony jest bezpiecznik aparaturowy
o wymiarach 20 x 5 mm lub 25 x 5 mm.
Aby wymieniÊ bezpiecznik naleøy unieúÊ
czÍúÊ ruchomπ z≥πczki, co jest rÛwno-
znaczne z roz≥πczeniem obwodu.

Z≥πczki piÍtrowe VS NA

Z≥πczki gwintowe ñ rzÍdowe piÍtrowe
zbudowane sπ z dwÛch poziomÛw torÛw
prπdowych, przez co rozszerzona zostaje
ich funkcja. DziÍki takiemu piÍtrowej kon-
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Rys. 6. Przyk≥adowe uk≥ady po≥πczeÒ z wykorzy-
staniem modu≥Ûw piÍtrowych VS NA

Rys. 7. G≥Ûwne wymiary i uk≥ad po≥πczeÒ z≥πczek
VS NA, a ñ z≥πczka VS 4 NA, b ñ z≥πczka VS 4 NAV

Rys. 8.
G≥Ûwne 
wymiary
i uk≥ad 
po≥πczeÒ
z≥πczki 3 
ñ piÍtrowej

Rys. 9. 
G≥Ûwne 
wymiary 
z≥πczki 
pomiaro-
wej VSM 

Rys. 10. Wyposaøenie dodatkowe pakietu z≥πczek
pomiarowych VSM

Rys. 11. Przyk≥adowe uk≥ady pomiarowe przy wy-
korzystaniu z≥πczek pomiarowych VSM: a ñ po-
miar napiÍcia w uk≥adzie trÛjfazowym, b ñ pomiar
napiÍcia w uk≥adzie jednofazowym, c ñ testowa-
nie przekaünika

Rys. 12. 
G≥Ûwne 
wymiary 
z≥πczki 
VS PE

Rys. 13 Z≥πczka VS 6 PE do przy≥πczania przewo-
dÛw ochronnych PE
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strukcji istnieje moøliwoúÊ wykonywania
rÛønych uk≥adÛw po≥πczeÒ obwodÛw, ktÛ-
rych przyk≥ady pokazano sπ na rysunku 6. 

Z≥πczki trzypiÍtrowe VS NA 3

Z≥πczki gwintowe ñ rzÍdowe trzypiÍtro-
we (rys. 8) posiadajπ w swojej budowie
trzy poziomy torÛw prπdowych, dziÍki cze-
mu, podobnie jak przy z≥πczkach VS NA,
rozszerzona zosta≥a ich funkcjonalnoúÊ.
Tak jak pozosta≥e, dostÍpne sπ w kolorach
ñ podstawowym beøowym oraz niebie-
skim i czerwonym.

Z≥πczki pomiarowe 
VSM

Z≥πczki gwintowe ñ rzÍdowe pomiarowe
VSM posiadajπ tor prπdowy roz≥πczalny,
co umoøliwia, oprÛcz normalnych funkcji
≥πczeniowych, dokonywanie odpowiednich
konfiguracji uk≥adÛw w celu wykonania
pomiarÛw elektrycznych lub roz≥πczenie
obwodu bez od≥πczania przewodÛw.

Z≥πczki gwintowe pomiarowe posiadajπ
szerszy asortyment wyposaøenia dodatko-
wego, zestawiony na rysunku 10.

Element o symbolu MIL jest mostkiem
izolowanym dwu-, trzy- lub czterotorowym,
ktÛrego zadaniem jest zablokowanie moø-
liwoúci ≥πczenia lub roz≥πczania torÛw prπ-
dowych sπsiednich z≥πczek w pakiecie.
Zwieracz rozsuwany DM jest przeznaczo-
ny do ≥πczenia (mostkowania) poprzeczne-
go sπsiednich z≥πczek, przy jednoczesnym
zachowaniu moøliwoúci ≥πczenia i roz≥πcza-
nia torÛw prπdowych. Gniazdo probiercze
izolowane o symbolu NPI posiada w gÛrnej
czÍúci izolowanπ tulejkÍ w celu zabezpie-
czenia obs≥ugi przed przypadkowym do-
tkniÍciem, bowiem w czasie normalnej pra-
cy gniazdo jest dostÍpne dla dotyku. Tulej-
ka PM oraz wkrÍt PV stanowiπ czÍúÊ sk≥a-
dowπ zwieracza rozsuwanego DM.

Z≥πczki 
VS PE do przewodÛw 

ochronnych 

Z≥πczki gwintowe ñ rzÍdowe VS PE
do przewodÛw ochronnych posiadajπ zielo-
no-øÛ≥ty kolor izolacyjnej obudowy i prze-
znaczone sπ do po≥πczenia przewodÛw
ochronnych PE (zielono-øÛ≥tych) z uzio-
mem. Ochronπ objÍta jest rÛwnieø szyna
montaøowa TH 35 ñ poprzez specjalnej
konstrukcji element zatrzaskowy z≥πczki
i centryczne umieszczenie úruby blokujπ-
cej, ktÛra utrzymuje w≥aúciwπ pozycjÍ
z≥πczki na szynie (rys. 13).

Z≥πczki 
wysokoprπdowe VSU

Z≥πczki wysokoprπdowe o symbolu VSU
przeznaczone sπ do ≥πczenia przewodÛw
o przekrojach: 70, 95, 120, 150, 185
i 240 mm2 zakoÒczonych koÒcÛwkπ kablo-
wπ. Zaciskami sπ úruby M8, M10 i M12.

Wyposaøeniem dodatkowym do z≥πczek
WSU jest pokrywa zabezpieczajπca ZP 200

(rys. 16), ktÛra zapewnia izolacyjne odstÍ-
py powietrzne i w≥aúciwπ odleg≥oúÊ po-
miÍdzy przewodami, chroniπc przed zwar-
ciami oraz przed przypadkowym dotkniÍ-
ciem czÍúci pod napiÍciem. Pokrywa mo-
øe byÊ zdejmowana tylko przy uøyciu
wkrÍtaka. Dla z≥πczek VSU przeznaczo-
na jest rÛwnieø ochronna p≥ytka koÒcowa
o symbolu katalogowym KPVSU.

Z≥πczki miniaturowe 
VS PAM

GrupÍ z≥πczek gwintowych ñ rzÍdowych
uzupe≥niajπ z≥πczki gwintowe miniaturowe
o symbolu VS PAM. Przeznaczone sπ do ≥π-
czenia przewodÛw o przekroju od 0,3 mm2

do 2,5 mm2. RÛøniπ siÍ od poprzednich
mniejszymi wymiarami zewnÍtrznymi, co
pokazano na rysunku 17. Miniaturowe VS
PAM montuje siÍ na szynach montaøo-
wych TH 15 x 5 mm. DostÍpne sπ w kolo-
rach ñ beøowym, niebieskim, czerwonym
i øÛ≥to-zielonym.

inø. Roman K≥opocki

Autor jest pracownikiem

firmy ETI ñ Polam
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Rys. 14. G≥Ûwne wymiary z≥πczki VSU 240 

Rys. 15. Z≥πczka VSU z przy≥πczonymi przewoda-
mi

Rys. 16 
Z≥πczka VSU 
z pokrywπ 
zabezpieczajπcπ 
ZP 200

Rys. 17. G≥Ûwne wymiary z≥πczki miniaturowej 
VS PAM 
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