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Seria roz≥πcznikÛw izolacyjnych
LAS (rys. 1) firmy ETI Polam sk≥a-
da siÍ z dwÛch grup wymiarowych

oraz oúmiu typÛw roz≥πcznikÛw o prπdach
znamionowych od 16 do 125 A. Pierwsza
grupa wymiarowa obejmuje roz≥πczniki
o prπdach znamionowych 16, 25, 32, 40,
63 A, a druga roz≥πczniki 80, 100 i 125 A.
NastÍpnπ grupÍ stanowiπ roz≥πczniki do
montaøu na drzwi rozdzielnicy (rys. 2). 

Budowa

Wszystkie aparaty posiadajπ budowÍ
modu≥owπ. Roz≥πczniki o prπdzie znamio-
nowym 16 ñ 63 A majπ szerokoúÊ dwÛch
modu≥Ûw (36 mm), natomiast dla prπdu
znamionowego 80 ñ 125 A ñ szerokoúÊ
trzech modu≥Ûw (52 mm). Budowa korpu-
sÛw roz≥πcznikÛw umoøliwia ich ≥atwy
i szybki montaø na szynie montaøowej
TH35 ≥πcznie z aparaturπ modu≥owπ, jak
rÛwnieø montaø za pomocπ úrub na po-
wierzchni p≥askiej. Mechanizm napÍdu
aparatÛw LAS pozwala na szybkie za≥πcza-
nie i roz≥πczanie obwodÛw elektrycznych,
niezaleønie od szybkoúci manewrowania
düwigniπ napÍdu przez uøytkownika.

W≥aúciwoúci

Prezentowane roz≥πczniki sπ powszech-
nie stosowane jako ≥πczniki:
ï g≥Ûwne ñ z pokrÍt≥em czarnym,
ï bezpieczeÒstwa (awaryjne) ñ z düwigniπ

w kolorze czerwono-øÛ≥tym, stosowane
do roz≥πczania obwodÛw podczas prac
remontowych lub konserwacyjnych.

Roz≥πczniki serii LAS charakteryzujπ siÍ
duøπ wytrzyma≥oúciπ elektrycznπ, wyno-
szπcπ do 3000 za≥πczeÒ w kategoriach
uøytkowania AC-21A do AC-23A, oraz
trwa≥oúciπ mechanicznπ do 50 tys. przesta-
wieÒ. Sπ to aparaty trÛjbiegunowe z moø-
liwoúciπ rozbudowy do wersji czterobie-
gunowej poprzez dodanie do ich bocznej
czÍúci oddzielnego czwartego bieguna ze
stykami g≥Ûwnymi. SzczegÛ≥owe dane
techniczne roz≥πcznikÛw LAS podane sπ
w tabeli 1. 

Wyposaøenie 
dodatkowe

Wyposaøenie dodatkowe roz≥πcznikÛw
LAS stanowiπ:
ï styki pomocnicze (1NO + 1NZ) do sy-

gnalizacji zewnÍtrznej po≥oøenia stykÛw
g≥Ûwnych,

ï sta≥y biegun neutralny N i uziemiajπcy
PE,

ï os≥ony zaciskÛw g≥Ûwnych i bieguna
czwartego,

ï wa≥ki przed≥uøajπce i pokrÍt≥a.
Wyposaøeniem zwiÍkszajπcym bezpie-

czeÒstwo uøytkowania roz≥πcznikÛw sπ
os≥ony stykÛw g≥Ûwnych, czwartego bie-
guna g≥Ûwnego oraz bieguna neutralnego
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Rodzina modu≥owych roz≥πcznikÛw izolacyjnych LAS firmy ETI Polam przeznaczona jest do
≥πczenia obwodÛw elektrycznych niskiego napiÍcia i prπdach za≥πczalnych do 125 A. Apara-
ty sπ stosowane jako: ≥πczniki g≥Ûwne, silnikowe i bezpieczeÒstwa.

Rys. 1. Roz≥πczniki izolacyjne ETI Polam z serii LAS

Rys. 2. Roz≥πcznik LAS... D ñ wersja do montaøu
na drzwi rozdzielnicy



N i uziemiajπcego PE (rys. 3). NapÍdy roz-
≥πcznikÛw (düwignie) mogπ byÊ zamonto-
wane bezpoúrednio na korpusie roz≥πczni-
ka, jak rÛwnieø przy uøyciu wa≥kÛw po-
úredniczπcych napÍdÛw oferowanych
w trzech d≥ugoúciach ñ 100, 200 i 300 mm.
PokrÍt≥a sπ wykonane w dwÛch wersjach
kolorystycznych: podstawowej czarnej
i w wersji bezpieczeÒstwa ñ w kolorze øÛ≥-
to- czerwonym. StopieÒ ochrony napÍdÛw
drzwiowych wynosi IP65. Otwarcie drzwi
rozdzielnicy jest moøliwe tylko przy roz≥π-
czonym roz≥πczniku. Istnieje moøliwoúÊ
za≥oøenia blokady w postaci od jednej do
trzech k≥Ûdek na ustawiony napÍd drzwio-
wy w pozycji ÑOî. Montaøu wa≥kÛw na-
pÍdu poúredniego dokonuje siÍ bez øad-
nych dodatkowych prac przy napÍdzie
bezpoúrednim roz≥πcznika, poniewaø jego
oú ma kszta≥t uniemoøliwiajπcy niekontro-

lowany obrÛt wa≥ka napÍdu poúredniego
(drzwiowego). D≥ugoúÊ wa≥ka moøna do-
wolnie ustaliÊ (w zaleønoúci od g≥Íboko-
úci rozdzielnicy) poprzez odciÍcie jego
czÍúci od strony roz≥πcznika. 

inø. Roman K≥opocki

Autor jest pracownikiem 
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Tabela 1. Dane techniczne roz≥πcznikÛw izolacyjnych LAS

Typ
LAS 16 LAS 25 LAS 32 LAS 40 LAS 63 LAS 80 LAS 100 LAS 125

16 A 25 A 32 A 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A

NapiÍcie
znamionowe izolacji

[V] 800 800 800 800 800 800 800 800

Znamionowa
zdolnoúÊ za≥πczania
przy 415 V AC23

[A] 160 250 320 400 630 800 800 800

Znamionowa
zdolnoúÊ wy≥πczania
przy 415 V AC23

[A] 128 200 256 320 320 640 640 640

Prπd zwarciowy
szczytowy

[kA] 3,8 4,5 5 5,7 5,7 9,9 9,9 9,9

Wytrzyma≥oúÊ
elektryczna

iloúÊ
cykli

3000 3000 3000 3000 3000 1500 1500 1000

Wytrzyma≥oúÊ
mechaniczna

iloúÊ
cykli

50000 50000 50000 50000 50000 30000 30000 30000

Strata mocy na
jeden biegun

[W] 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 1,3 2,0 3,1

Zaciski mm2 16 16 16 16 16 ñ 25 16 ñ 50 25 ñ 50 35 ñ 50

Rys. 3. Elementy wyposaøenia dodatkowego roz≥πcznikÛw LAS
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