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Спецификации

Монолитност: може да бъде сглобен без 
допълнителни компоненти до 250 м.
Поддръжка: Безплатна при PVC изолация и 
цялостно сглобяване. Медният проводник 
намалява износването на токоприемните четки 
до минимум. Проводниковата линия може да 
бъде използвана без сезонни настройки. 

Високотоков капацитет: Стандартните ни 
проводникови линии работят със 75, 100 и 200 
А при 100  процента полезно действие. 
Разполагаме и с високомощни проводникови 
линии тип W  за 320 А, 500 А и 800 А).

Електропроводимост: Токопроводните четки 
(шарнирни и с пружини) осигуряват 
непрекъснат контакт с медния проводник и 
максимален пренос на енергия.

Пад на напрежението: Непрекъснатият меден 
проводник осигурява минимален пад на 
напрежението. Монолитната структура 
предотвратява пад на напрежението и 
допълнително съпротивление, което може да 
се появи при шарнирите.
Лесен монтаж: Лекотата на PVC изолацията, 
монтирана без добавки и дизайнът на 
структурата осигуряват лесен и бърз монтаж.

Лесна работа: С уплътнителните и свързващи е 
възможно да се удължи работната дължина 
или да се сменят повредени части. В 
зависимост от токовото натоварване е 
възможно да се работи с множество системи в 
една зала и да бъде включена съществуващата 
електрическа система само с един 
токоприемник без нуждата от премахване на 
части.

Обтегач Токоприемник Изолирана токопроводна релса

Квадратен прътМеждинно захранванеПлъзгаща скоба

3Р 75А Токопроводяща релса

Устройство

4Р 75А, 100А, 200А Токопроводящи релси



Технически показатели
 Допустимо токово натоварване

 Номинално напрежение
 Област на използване
 Температура в помещението

 Брой пръти
 Тегло

 Външни размери
 Сечение на медния проводник
 Размери на монтажната опора

 Максимална монтажна дължина

Вътрешно (затворено) помещение / Покрито място на открито

* Продходящото допустимо токово натоварване се определя като се изчислят токовите 
стойности на използваната ел.система при температури над 40 ºС.
** За инсталации по-дълги от 150 м се изисква по-дълъг тип обтегачи
** Електрозахранването трябва да е от двете страни в зависимост от падовете на напрежение.
*** За по-високо токово натоварване се свържете с нашите търговски представители.

Непрекъснат, PVC изолиран, меден проводник
Компактен дизайн и лекота
Безкислородна високопроводима мед
Високотоков капацитет
Работа в радиални линии
Бърз и лесен монтаж
Дълъг живот
Бърза доставка 

изолирани токопроводящи релсови системи


