TWÓJ DOSTAWCA NOWOCZESNEJ
TECHNOLOGII PRZYŁĄCZENIOWEJ
Słupki ogrodowe, domofonowe i przemysłowe
oraz rozdzielnice podziemne z aluminium

Firma należąca do Grupy PCE

Moser Systemelektrik GmbH

Twój partner w zakresie nowoczesnej
w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.

i

zrównoważonej

technologii

przyłączeniowej

Od ponad 40 lat Moser jest jedną z wiodących firm oferujących usługi z zakresu kolumn
oraz podziemnych systemów przyłączeniowych. W związku z ciągłym rozwojem, gama produktów stale
poszerza się i obecnie obejmuje wysokiej jakości program technologii przyłączeniowej, począwszy
od biurowych miejsc pracy po przemysł.
Od 1967 do 1975 firma Moser poszerzyła asortyment o instalację elektryczną i opracowała pierwsze
kolumny przyłączeniowe. W 1985 dołączyły do tego słupy przyłączeniowe. Technika ta została ulepszona
w 1988r., dlatego Moser jako pierwsza firma na świecie, może zaprezentować swoją technologię
przyłączy wysuwanych, odpowiednich do użytku miejskiego jak i wyjątkowo do zastosowań w branży
lotniczej.
Od 2013 r. Moser Systemelektrik GmbH jest firmą należącą do Grupy PCE i jest organizacyjnie przypisana
jako spółka należąca do MERZ GmbH.
MERZ GmbH oferuje wysokiej jakości asortyment w zakresie dystrybucji mobilnego zasilania
(szafy elektryczne na placu budowy), technologii testowej, rozłączników i przekładni niskiego napięcia
z przełącznikiem (więcej informacji na stronie: www.merz-elektro.de).
Firma PC Electric z siedzibą w St. Martin (Austria) jak również PCE Polska specjalizują się w produkcji
gniazd i wtyczek przemysłowych i jednofazowych oraz rozdzielnic wykonanych z gumy i tworzywa (więcej
informacji pod adresem www.pcelectric.at, www.pce.pl).
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Technologia podziemna firmy Moser

Firma MOSER jako lider na rynku europejskim specjalizujący się
w dostarczaniu nowoczesnej technologii przyłączeniowej,
przekonuje nabywców posiadając więcej niż 10 000 wbudowanych
jednostek na całym świecie, które przetrwały przez 20 lat.
Rozdzielnice podziemne można znaleźć na terenie takich dobrze
znanych partnerów jak EADS Airbus w Hamburgu. Zalety tej
technologii są liczne i powinny przekonać nawet najbardziej
wymagających elektroinstalatarów:
Rozdzielnice, bezpośrednio od dewelopera
Jako pierwsza firma na świecie opracowaliśmy technologię przyłączy
wysuwanych. Dzięki ciągłym ulepszeniom, obecnie jest dostępnych
wiele wykonań rozdzielnic tak aby spełniać potrzeby każdego
klienta.
Partner od wszystkiego
Jako jedyni dostarczamy swoje systemy podziemne jako kompletne,
zmontowane jednostki z uwzględnieniem szybu.
Lepszy niż inne systemy
Kontrola wilgotności w studniach rozdzielczych jest dla nas bardzo
ważnym punktem. Inni dostawcy zwykle się od tego uchylają.
Zintegrowany system odprowadzania wody oraz ogrzewania
sprawiają, że kolumny oraz części mechaniczne pozostają suche
i mogą pracować w każdych warunkach atmosferycznych, chroniąc
urządzenia przed mrozem, utworzeniem się skondensowanej wody,
jak również wody powierzchniowej, zalaniem i burzami piaskowymi.
Optymalne zarządzanie obszarem
Zastosowanie systemów podziemnych pozwala na optymalne
wykorzystanie zazwyczaj ograniczonych przestrzeni obszarów
handlowych lub lotnisk.
Konkretne zarządzanie zasobami
Oszczędność czasu i pieniądzy, ponieważ potrzebne przyłącza
są zawsze dostępne i zdatne do użytku a ich serwisowanie
jest rzadkie. Doskonała ergonomia urządzeń sprawia, że można
je obsługiwać łatwo i bez wysiłku.
Wykonanie indywidualne i zorientowane na potrzeby
Proponuje się systemy o różnyych wymiarach i wyposażeniu.
Dobrze przemyślana budowa modułowa pozwala na różnorodne
i dwustronne wyposażenie. Ponadto stwarza możliwość
rekonstrukcji lub rozbudowy.
Najwyższe bezpieczeństwo
O bezpieczeństwie ludzi i techniki czasami decydują małe
i nieznaczące szczegóły. Przykłady: światło ostrzegawcze, w trakcie
gdy urządzenie jest podnoszone, podczas wejścia do wgłębienia
w celu konserwacji oraz montażu, system "Dry Inside", automatyczna blokada kolumny przyłączeniowej lub wykorzystanie urządzenia
kontroli awaryjnej.
Serwis i konserwacja oferowane przez producenta
Oddajemy do Państwa dyspozycji naszych wykwalifikowanych
pracowników, którzy pomogą w planowaniu, wprowadzaniu
urządzenia i jego konserwacji. Korzystne jest to, że Moser oferuje
swój wewnętrzny serwis, chociaż rzadko jest on konieczny. Nasz
personel i przedstawiciele umożliwią szybkie i skuteczne
użytkowanie urządzenia przez wiele lat.
Opcje wyposażenia
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Rozdzielnice podziemne SE30A
Rozdzielnice podziemne SE30AH500
Wysuwane, łatwo dostępne dla pojazdów
przyłącza elektryczne i kolumny rozdzielcze
montowane na terenach otwartych oraz
halach dla instalacji przylegającej do podłoża
zgodnie z przepisami VDE obejmują:
Betonowe wgłębienie ze zintegrowanym
odpływem, skrzynię z przepustami oraz
zaciskami kablowymi, antykorozyjną wkładkę
aluminiową do wgłębienia, słup przelotowy
z pokrywą wgłębienia z odlewu aluminium
odpowiednią do nawierzchni, moduły
urządzeń elektrycznych i korbę ręczną.

SE30A

Dane techniczne
Stopień szczelności:

SE30AH500

IP44 dla gniazd
IP65 dla obudowy

Klasa ochronności:

styk ochronny, klasa I

Napięcie/Częstotliwość:

230/400 V, 50 Hz

Układ sieci:

TN-S

Pobór mocy:

ok. 15 kW

Max. kabel zasilający:

5 x 16 mm2

Podstawa betonowa + wyposażenie:

570 kg

580 kg

Wyposażona kolumna urządzenia:

30 kg

50 kg

Podstawa betonowa (Wys. x Szer. x Głęb.):

795 x 610 x 885 mm

Wsparcie pokrywy (w tym substancja uszczelniająca):

110 mm

Głębokość montażu:

905 mm

Wysokość po wysunięciu kolumny:

233 mm

400 mm

Miejsce na bruk w pokrywie:

50 mm

Nośność brukowanej pokrywy:

D 400, 40t obciążenie punktowe

Mechanizm podnoszący:

korba ręczna

Przyłącza ściekowe:

2 x DN40

Opis

Wyposażenie
Strona A

Strona B

Rozdzielnica podziemna

1 x okienko inspekcyjne 10M

1 x CEE 16A 5P 400V

SE30A

1 x FI40/0,03A 4P

2 x GS 16A 250V

Nr katalogowy
MSSE30A-Sta-01

1 x B16 3P
2 x B16 1P
1 x C2 1P (do ogrzewania)
Rozdzielnica podziemna

2 okienko inspekcyjne 10M

SE30AH500

1 x FI40/0,03A 4P
6 x B16 1P
1 x C2 1P
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1 x CEE 16A 5P 400V

MSSE30AH500-Sta-01

Rozdzielnice podziemne SE50
Rozdzielnice podziemne z hydrantem SEH50
Wysuwane, łatwo dostępne dla pojazdów
przyłącza elektryczne i kolumny rozdzielcze
montowane na terenach otwartych oraz
halach dla instalacji przylegającej do podłoża
zgodnie z przepisami VDE obejmują:
Betonowe wgłębienie ze zintegrowanym
odpływem, skrzynię z przepustami oraz
zaciskami kablowymi, antykorozyjną wkładkę
aluminiową do wgłębienia, słup przelotowy
z pokrywą wgłębienia z odlewu aluminium
odpowiednią
do
brukowania,moduły
urządzeń elektrycznych (SEH50: również
moduły urządzenia na wodę) i korbę ręczną.

SE50

Dane techniczne
Stopień szczelności:

SEH50

IP44 dla gniazd
IP67 dla obudowy

Klasa ochronności:

styk ochronny, klasa I

Napięcie/Częstotliwość:

230/400 V, 50 Hz

Układ sieci:

TN-S s

Pobór mocy:

ok. 30 kW

Max. kabel zasilający:

5 x 16 mm2

Podstawa betonowa + wyposażenie:

620 kg

630 kg

Wyposażona kolumna urządzenia:

65 kg

Podstawa betonowa (Wys. x Szer. x Głęb.):

795 x 610 x 885 mm

795 x 610 x 1036 mm

Wsparcie pokrywy (w tym substancja uszczelniająca):

110 mm

Głębokość montażu:

905 mm

Wysokość po wysunięciu kolumny:

466 mm

Miejsce na bruk w pokrywie:

50 mm

Nośność brukowanej pokrywy:

D 400, 40t obciążenie punktowe

Mechanizm podnoszący:

korba ręczna

Przyłącza ściekowe:

2 x DN40

Opis

Wyposażenie
Strona A

Rozdzielnica podziemna
SE50

Rozdzielnica podziemna

1 x CEE 32A 5P 400V
1 x CEE 16A 5P 400V
2 x CEE 16A 3P 250V
1 x okienko inspekcyjne 13M
1 x FI63/0,03A 4P
1 x B32 3P
1 x B16 3P
2 x B16 1P
1 x CEE 32A 5P 400V

+ hydrant SEH50

1 x CEE 16A 5P 400V
2 x CEE 16A 3P 250V
1 x okienko inspekcyjne 13M
1 x FI63/0,03A 4P
1 x B32 3P
1 x B16 3P
1 x B16 1P
1 x C2 1P (do ogrzewania)

Strona B

Nr katalogowy

7 x GS 16A 250V
1 x okienko inspekcyjne 13M
1 x FI40/0,03A 4P
7 x B16 1P
1 x C2 1P (do ogrzewania)

MSSE50-Sta-03

1 x szybkozłącze do wody
Typ GK 1/2“

MSSEH50-Sta-01

1 x zawór odcinający wodę
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Rozdzielnice podziemne SE56
Rozdzielnice podziemne z hydrantem SEH56
Wysuwane, łatwo dostępne dla pojazdów
przyłącza elektryczne i kolumny rozdzielcze
montowane na terenach otwartych oraz
halach dla instalacji przylegającej do podłoża
zgodnie z przepisami VDE obejmują:
Betonowe wgłębienie ze zintegrowanym
odpływem, skrzynię z przepustami oraz
zaciskami kablowymi, antykorozyjną wkładkę
aluminiową do wgłębienia, słup przelotowy
z pokrywą wgłębienia z odlewu aluminium
odpowiednią do brukowania, moduły
urządzeń elektrycznych (SEH50: również
moduły urządzenia na wodę) i korbę ręczną.

SE56

Dane techniczne

SEH56

Stopień szczelności:

IP44 dla gniazd
IP65 dla obudowy

Klasa ochronności:

styk ochronny, klasa I

Napięcie/Częstotliwość:

230/400 V, 50 Hz

Układ sieci:

TN-S

Pobór mocy:

ok. 50 kW

ok. 40 kW

Max. kabel zasilający:

5 x 50 mm2

5 x 16 mm2

Podstawa betonowa + wyposażenie:

650 kg

710 kg

Wyposażona kolumna urządzenia:

75 kg

Podstawa betonowa (Wys. x Szer. x Głęb.):

965 x 632 x 928 mm

965 x 632 x 1084 mm

Wsparcie pokrywy (w tym substancja uszczelniająca):

110 mm

Głębokość montażu:

1075 mm

Wysokość po wysunięciu kolumny:

520 mm

Miejsce na bruk w pokrywie:

50 mm

Nośność brukowanej pokrywy:

D 400, 40t obciążenie punktowe

Mechanizm podnoszący:

korba ręczna

Przyłącza ściekowe:

2 x DN40

Opis

Wyposażenie
Strona A

Rozdzielnica podziemna
SE56

1 x CEE 63A 5P 400V
1 x CEE 16A 5P 400V
3 x GS 16A 250V
1 x okienko inspekcyjne 18M
1 x FI63/0,03A 4P
1 x B63 3P
1 x B16 3P
3 x B16 1P

Rozdzielnica podziemna
SEH56

1 x CEE 63A 5P 400V
1 x CEE 16A 5P 400V
3 x GS 16A 250V
1 x okienko inspekcyjne 18M
1 x FI63/0,03A 4P
1 x B63 3P
1 x B16 3P
3 x B16 1P
1 x C2 1P (do ogrzewania)
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Strona B
1 x CEE 32A 5P 400V
2 x CEE 16A 5P 400V
2 x CEE 16A 3P 250V
1 x okienko inspekcyjne 18M
1 x FI63/0,03A 4P
1 x B32 3P
2 x B16 3P
2 x B16 1P
1 x C2 1P (do ogrzewania)
2 x szybkozłącze do wody
Typ GK 1/2“
2 x zawory kulowe
(zawory odcinające wodę)
1 x szybkozłączka do ścieków 2“
52-C 2“ DIN 14037

Nr katalogowy
MSSE56-Sta-03

MSSEH56-Sta-01

MOSER Rozdzielnice podziemne seria TerraMo

Nowoczesne systemy zasilania podziemnego do użytkowania wewnątrz jak i na zewnątrz są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie
możemy zainstalować ogólnodostępnych, stałych źródeł zasilania. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej konstrukcji urządzenie nie
przeszkadza podczas normalnego użytkowania powierzchni oraz nie pozwala na ingerencję osób postronnych,
w chwili kiedy zaistnieje potrzeba skorzystania z źródeł zasilania wystarczy przekręcić klucz! Dzięki czemu obszary publiczne zachowują
swoją elastyczną użyteczność!
Kompaktowa i atrakcyjna konstrukcja nie zajmuje dużej przestrzeni i łatwo ją zintegrować. Za zamkniętym i kompletnym urządzeniem
przemawia prosty i szybki montaż. Mechanizm podnoszenia ze sprężyną na ciśnienie gazowe umożliwia komfortową obsługę. Wysokie
normy bezpieczeństwa są gwarantowane, studnie sprawdzają się doskonale we wszystkich nawet najcięższych warunkach. Dotyczy to
szczególnie obszarów, gdzie wymagana jest wysoka jakość, odporność oraz niezawodność systemów podziemnych.
Właściwe doradztwo przy projekcie, instalacji i konserwacji, znakomite i niezawodne wykonanie jak również niskie koszty montażu,
sprawiają iż każdy produkt serii MOSER jest rzeczywiście produktem najwyższej jakości, które z całą odpowiedzialnością możemy polecać.

Opcje wyposażenia
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Rozdzielnice podziemne seria TerraMo

Dane techniczne
Stopień szczelności:
Klasa ochronności:
Napięcie/Częstotliwość:
Układ sieci:
Pobór mocy:
Kabel zasilający:
Waga:
Wymiary: (Wys. x Szer. x Głęb.):
Głębokość montażu:
Wys. po wysunięciu:
Wytrzymałość:
Nagrzewnica:
Mechanizm podnoszący:
Połączenie odwodnienia:

A

A

B

B

C

D

IP 54

IP 54

C

IP 54

IP 54

IP 54

A

B

C

IP 54

A

B

IP 54

A

C

IP 54

B

C

IP 54

D

IP44/IP 54 gniazda
IP55 obudowa
Styk ochronny, klasa I
230/400V, 50 Hz
TN-S
Max. 3 kW
5 x 6 mm2
11 kg
303 x 390 x 310 mm
303 mm
136 mm
ciężar samochodu
20W nagrzewnica szafki
sprężyna gazowa
1 x DN40

TerraMo Standard 01

TerraMo Standard 02

IP 54

D

TerraMo Standard 03

IP 54

D

TerraMo Standard 04

IP 54

D

TerraMo Standard 05

IP 54

IP 54

Opis

Wyposażenie

Nr katalogowy

TerraMo Standard 01

2 x GS 16A 250V

TerraMo-Sta-01

TerraMo Standard 02

4 x GS 16A 250V

TerraMo-Sta-02

TerraMo Standard 03

1 x okienko inspekcyjne 4M, 2 x GS 16A 250V

TerraMo-Sta-03

TerraMo Standard 04

1 x okienko inspekcyjne 4M, 3 x GS 16A 250V

TerraMo-Sta-04

TerraMo Standard 05

1 x okienko inspekcyjne 4M, 1 x CEE 16A 5P 400V, 2 x GS 16A 250V

TerraMo-Sta-05
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Kolumny ogrodowe oraz interkomowe

Kolumny ogrodowe MOSER budzą "zielone aranżacje"
do nowego życia. Dzięki ich zastosowaniu, zasilanie elektryczne
i wodne jest nieskomplikowane oraz atrakcyjne dla oka
w niezliczonych obszarach zewnętrznych. Zapewniają moc tam,
gdzie jest potrzebna czy to w przypadku radia, laptopa,
elektrycznego grilla, łańcuchów świetlnych, oświetlenia
ogrodowego czy kosiarki i mogą być wyposażone w wybrane
przez Państwa urządzenia. Obszary pracy kolumn ogrodowych
to m.in. ogrody botaniczne, ogrody prywatne, gospodarstwa,
przedszkola, place zabaw, boiska sportowe, baseny odkryte,
parki rekreacyjne, pola campingowe, przystanki autobusowe,
cmentarze lub aranżacje hotelowe.

Obszar wejściowy budynku jest jego wizytówką. Dzięki tym
kolumnom MOSER z powodzeniem osiąga symbiozę technologii
i projektu. Ponieważ przewody zasilania są pod ziemią, systemy
kontroli dostępu nie wymagają ścian do montażu. Dostępne
z oświetleniem lub bez.
Dyskretny projekt kolumn interkomowych do bram w różnych
wykonaniach pozwala na zastosowanie standardowych
systemów kontroli znanych producentów. Ponadto, ich łatwy
i szybki montaż przekona każdego instalatora. Dzięki kolumnom
interkomowym bram, niezawodne, nowoczesne środki kontroli
dostępu są dozwolone dla budynków publicznych, obszarów
przemysłowych, parkingów samochodowych, podziemnych parkingów, domów prywatnych, posterunków policji, obiektów
wojskowych, szpitali i ośrodków medycznych.

Opcje wyposażenia
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Kolumny ogrodowe MS10-500 /MS10-500 /MS18-800

Kolumna zasilania dla obszarów zewnętrznych, zawierająca zamknięty
profil aluminiowy z gniazdem montażowym oraz przyłączem przewodu.
Kolumna jest przygotowana fabrycznie do wyposażenia we wszystkie
standardowe urządzenia i gniazda.
Wersja stała z płytą podstawy oraz puszką montażową MS10-1150
zawiera przepust kablowy oraz zaślepki.

Montaż
Kolumny zasilania mogą być mocowane bezpiecznie w ziemi przy użyciu
kotwy lub ukształtowanego bloku fundamentowego. Kolumny
są przymocowane do fundamentów lub płyt kamiennych przy użyciu
płyty podstawy oraz puszki montażowej (aluminiowej), w przypadku
MS10-1150 zalecamy stosowanie dodatkowego zestawu montażowego
dla gniazd jednofazowych w celu elastycznego montażu.

Opcje wyposażenia:
MS10-500
Kolumna jest przygotowana
do wyposażenia w 2 gniazda.

fabrycznie

Dane techniczne
Wymiary:
Stopień szczelności:
Materiał:
Kolor:

100 x 50 x 500 mm
IPX5 (wodoszczelne)
aluminium anodowane
srebro anodowane

MS10-1150
Kolumna jest przygotowana fabrycznie
do wyposażenia w gniazdo oraz stacyjkę.

MS18-800
Kolumna jest przygotowana fabrycznie
do wyposażenia we wszystkie standardowe
urządzenia i gniazda dodatkowo posiada 1/2"
szybkozłącze do wody.

Dane techniczne

Dane techniczne

Wymiary:
Stopień szczelności:
Materiał:
Kolor:

100 x 50 x 1150 mm
IPX5 (wodoszczelne)
aluminium anodowane
srebro anodowane

Opis

Otwory

MS10-500 Kolumna ogrodowa z pokrywą:

2

Wys.
(mm)
500

MS10-500 Płyta podstawy z zaślepkami

Wymiary:
Stopień szczelności:
Materiał:
Kolor:

180 x 100 x 800 mm
IPX5 (wodoszczelne)
aluminium anodowane
srebro anodowane

Stopień
szczelności

Kolor

Nr katalogowy

IPX5

srebrny

MS10-500s5-2K/G

IPX5

srebrny

MS10-Fp5s/G
MS10-Esp

MS10-500 Kotwa

MS10-500-Fsf/A

MS10-500 Blok fundamentu z okrągłą płytą podstawy
i aluminiowym gniazdem montażowym

IPX5

MS10-500 Pokrywa na gniazda (wraz z gniazdami)

IPX5

srebrny

MS10-Ba/Kb

IPX5

srebrny

MS10-1150s5-2E/G

MS10-1150 Puszka montażowa z zaślepkami

IPX5

srebrny

MS10-Sf5s/G

MS10-1150 Blok fundamentu z puszką montażową,
okrągłą płytą podstawy i aluminiowym gniazdem
montażowym

IPX5

MS10-1150 Pokrywa na gniazda (wraz z gniazdami)

IPX5

srebrny

MS10-Ba/Kb

IPX 5

srebrny

MS18-800s5-2E/W/G

MS10-1150 Kolumna ogrodowa z pokrywą:

MS18-800 Kolumna ogrodowa z przyłączem wody
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2

2

1150

800

MS10-1150-Fsf/A

Kolumny ogrodowe z oświetleniem

MSR12-GAL/MSR20-GAL
Kolumna zasilania dla obszarów zewnętrznych, zawierająca zamknięty
okrągły profil z aluminium o płaskiej powierzchni do wyposażenia, okrągły
profil segmentu do zakrycia niewyposażonej części kolumny, dwie
plastikowe pokrywy segmentu na wyłączniki, aluminiową pokrywę
pośrednią.

MS18 GAL
Kolumna zasilania dla obszarów zewnętrznych, zawierająca
zamknięty, prostokątny profi i aluminiową pokrywę pośrednią.
Na wyposażeniu gniazdo montażowe, wyłączniki oraz przewód zasilający.
Kolumna jest fabrycznie przystosowana do wyposażenia
z jednej strony we wszystkie standardowe urządzenia.
Przepust kablowy oraz zaśleki dostarczane są wraz z płytą
podstawy.

Kolumna jest fabrycznie przystosowana do wyposażenia z jednej strony
we wszystkie standardowe urządzenia. (Szerokość ramki maks. 85 mm)
Montaż
Prostokątna płyta podstawy z anodowanego aluminium, t= 10mm
z przepustem kablowym i śrubami montażowymi.

Dane techniczne oświetlenia
Stopień szczelności: IP44
Materiał: aluminium anodowane
Kolor: srebro anodowane

Dane techniczne oświetlenia
Stopień szczelności: IP44
Materiał: aluminium anodowane
Kolor: srebro anodowane

Dane techniczne MS18 GAL
Wymiary: 180 x 100 x 800 mm
Stopień szczelności: IP44
Materiał: aluminium anodowane
Kolor: srebro anodowane

Dane techniczne MSR12-GAL
Wymiary: Ø 120 x h mm
Stopień szczelności: IP44
Materiał: aluminium anodowane
Kolor: srebro anodowane
Wzorzec otworu: 1.1 dla standardowego wyposażenia urządzeń
(przełącznik/gniazda itd.)
Dane techniczne MSR20-GAL
Wymiary: Ø 200 x h mm
Stopień szczelności: IP44
Materiał: aluminium anodowane
Kolor: srebro anodowane
Otwory: 1.1 dla standardowego wyposażenia urządzeń
(przełącznik/gniazda itd.)

Opcje wyposażenia:
Oświetlenie
Moduł świetlny zawiera:
- płytę górnej pokrywy z anodowanego aluminium
- klosz ze szkła akrylowanego
- raster
- gniazdo żarówki E27
- 18W lampę energooszczędną
- okablowanie

Oświetlenie- emitujące światło w każdym kierunku.
Moduł świetlny zawiera:
- płytę górnej pokrywy z anodowanego aluminium
- klosz ze szkła akrylowanego oraz raster (z powłoką
antyodblaskową)
- gniazdo żarówki E27
- 18W lampę energooszczędną
- okablowanie

Stopień
szczelności

Kolor

Nr katalogowy

500

IP44

srebrny

MSR12-500s4-2K-GAL

2

800

IP44

srebrny

MSR12-800s4-2K-GAL

2

800

IP44

srebrny

MS18-800s4-2K-GAL

MS18-GAL Kolumna ogrodowa z oświetleniem

2

1400

IP44

srebrny

MS18-1400s4-2K-GAL

MSR20-GAL Kolumna ogrodowa z oświetleniem

2

500

IP44

srebrny

MSR20-500s4-2K-GAL

MSR20-GAL Kolumna ogrodowa z oświetleniem

2

1150

IP44

srebrny

MSR20-1150s4-2K-GAL

Opis

Otwory

MSR12-GAL Kolumna ogrodowa z oświetleniem

2

MSR12-GAL Kolumna ogrodowa z oświetleniem
MS18-GAL Kolumna ogrodowa z oświetleniem

Wys.
(mm)

Więcej opcji na życzenie!
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Kolumny ogrodowe z oświetleniem orientacyjnym

MSR12-GOL/MSR20-GOL
Kolumna zasilania dla obszarów zewnętrznych, zawierająca zamknięty
okrągły profil z aluminium o płaskiej powierzchni do wyposażenia, okrągły
profil segmentu do zakrycia niewyposażonej części kolumny, dwie
plastikowe pokrywy segmentu na wyłączniki, aluminiową pokrywę
pośrednią.

MS18-GOL
Kolumna zasilania dla obszarów zewnętrznych, zawierająca
zamknięty, prostokątny profi i aluminiową pośrednią
pokrywę. Na wyposażeniu gniazdo montażowe, wyłączniki
oraz przewód zasilający.

Kolumna jest fabrycznie przystosowana do wyposażenia
z jednej strony we wszystkie standardowe urządzenia.
Przepust kablowy oraz zaśleki dostarczane są wraz z płytą
podstawy.

Kolumna jest fabrycznie przystosowana do wyposażenia z jednej strony
we wszystkie standardowe urządzenia. (Szerokość ramki maks. 85 mm)
Montaż
Prostokątna płyta podstawy z anodowanego aluminium, t= 10mm
z przepustem kablowym i śrubami montażowymi.

Dane techniczne MS18-GOL

Dane techniczne MSR12-GOL

Wymiary: 180 x 100 x h mm
Stopień szczelności: IP44
Materiał: aluminium anodowane
Kolor: srebro anodowane
Otwory: 13 dla standardowego
wyposażenia urządzeń
(przełącznik/gniazda itd.)

Wymiary: Ø 120 x h mm
Stopień szczelności: IP44
Materiał: aluminium anodowane
Kolor: srebro anodowane
Otwory: 1.1 dla standardowego
wyposażenia urządzeń
(przełącznik/gniazda itd.)
Dane techniczne MSR20-GOL
Wymiary: Ø 200 x h mm
Stopień szczelności: IP44
Materiał: aluminium anodowane
Kolor: srebro anodowane
Otwory: 1.1 dla standardowego
wyposażenia urządzeń
(przełącznik/gniazda itd.)

Opcje wyposażenia:
Oświetlenie LED

Dane techniczne oświetlenie LED

Moduł świetlny zawiera:
- płytę górnej pokrywy z anodowanego aluminium
- wodoszczelną taśmę LED
- zasilacz sterownika LED 24V
- okablowanie

Stopień szczelności: IP44
Materiał:
aluminium anodowane
Kolor:
srebro anodowane
Standardowe kolumny można doposażyć w pokrywę LED.

Opis

Otwory

Wys.
(mm)

Stopień
szczelności

Kolor

Nr katalogowy

MSR12-GOL Kolumna ogrodowa z oświetleniem orientacyjnym

2

500

IP44

srebrny

MSR12-500s4-2K-GOL

MSR12-GOL Kolumna ogrodowa z oświetleniem orientacyjnym

2

1150

IP44

srebrny

MSR12-1150s4-2K-GOL

IP44

srebrny

MSR12-GOL

MS18-GOL Kolumna ogrodowa z oświetleniem orientacyjnym

2

800

IP44

srebrny

MS18-800s4-2K-GOL

MS18-GOL Kolumna ogrodowa z oświetleniem orientacyjnym

2

1400

MSR12-GOL Pokrywa LED (doposażenie)

MS18-GOL Pokrywa LED (doposażenie)
MSR20-GOL Kolumna ogrodowa z oświetleniem orientacyjnym

2

800

MSR20-GOL Kolumna ogrodowa z oświetleniem orientacyjnym

2

1150

MSR20-GOL Pokrywa LED (doposażenie)
Więcej opcji na życzenie!
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IP44

srebrny

MS18-1400s4-2K-GOL

IP44

srebrny

MS18-GOL

IP44

srebrny

MSR20-800s4-2K-GOL

IP44

srebrny

MSR20-1150s4-2K-GOL

IP44

srebrny

MSR20-GOL

Kolumny interkomowe z oświetleniem lub bez

MSR20 / MS18
Kolumny bez oświetlenia
Kolumny interkomowe dla stref wejściowych
do montażu na powierzchniach utwardzonych
oraz w ziemi.
Kolumna jest przygotowana fabrycznie do
wyposażenia w systemy interkomowe z 1, 2, 3
lub 4 modułowe producentów takich jak:
- Siedle
- Ritto
- Grothe
- Balcom
- (Seko-)BTicino/Terraneo
- Fermax
- Urmet
- TCS
... etc.
Wyposażenie:
Kolumna interkomowa MSR18 zawiera
aluminiowy anodowany profil, pokrywę
oraz podstawę. (Dodatkową płytę montażową
do instalacji interkomu jeśli jest wymagana)
Kolumna interkomowa MSR20 zawiera
aluminiowy anodowany profil, pokrywę
oraz podstawę. (Dodatkową płytę montażową
do instalacji interkomu jeśli jest wymagana)

Dane techniczne MS18 bez oświetlenia
Wymiary:
Stopień szczelności:
Materiał:
Kolor:

180 x 100 x h mm
IPX5 (wodoszczelne)
aluminium anodowane
srebro anodowane

Dane techniczne MS20 bez oświetlenia
Wymiary:
Stopień szczelności:
Materiał:
Kolor:

Ø 200 x h mm
IPX5 (waterproof)
aluminium anodowane
srebro anodowane

Wersja z oświetleniem LED:
Oświetlenie LED
Moduł świetlny zawiera:
- płytę górnej pokrywy z anodowanego
aluminium
- wodoszczelną taśmę LED
- zasilacz sterownika LED 24V
- okablowanie
Dane techniczne oświetlenie LED
Stopień szczelności: IP44
Materiał:
aluminium anodowane
Kolor:
srebro anodowane
Standardowe kolumny można doposażyć
w pokrywę LED.
Dodatkowe wyposażenie np. przełączniki,
gniazda dostępne na życzenie.
Zamawiając kolumnę z systemem interkomowym należy określić typ słupa.

Montaż
Istnieje klika metod montażu kolumn interkomowych w zależności od wymagań danej
lokalizacji.
Kolumny mogą być z powodzeniem
montowane w ziemi przy zastosowaniu bloku
fudamentowego.

Aby zamówić kolumnę interkomową
z oświetleniem należy dodać "OL" do numeru
katalogowego.
Więcej informacji w Dziale Handlowym.

Zalecamy stosowanie dodatkowego zestawu
z gniazdem montażowym dla łatwiejszego
montażu kolumny MS18.
Płytę podstawy stosujemy do montażu
na płytach kamiennych.
Opis

Wys.
(mm)

MSR20 Kolumna interkomowa 1 moduł

1400

Opcje wyposażenia:
Stopień
szczelności

Stopień
szczelności

Kolor

IPX5

IP44

srebrny MSR20-1400s5-Typ1

bez oświetlenia

z oświetleniem

Nr katalogowy
bez oświetlenia

Nr katalogowy
z oświetleniem
MSR20-1400s4-Typ1-OL

MSR20 Kolumna interkomowa 2 moduły

1400

IPX5

IP44

srebrny MSR20-1400s5-Typ2

MSR20-1400s4-Typ2-OL

MSR20 Kolumna interkomowa 3 moduły

1400

IPX5

IP44

srebrny MSR20-1400s5-Typ3

MSR20-1400s4-Typ3-OL

MSR20 Kolumna interkomowa 4 moduły

1400

IPX5

MSR20-GOL Pokrywa LED (doposażenie)
MS18 Kolumna interkomowa 1 moduł

1400

IPX5

IP44

srebrny MSR20-1400s5-Typ4

MSR20-1400s4-Typ4-OL

IP44

srebrny

MSR20-GOL

IP44

srebrny MS18-1400s5-1

MS18-1400s4-1-OL

MS18 Kolumna interkomowa 2 moduły

1400

IPX5

IP44

srebrny MS18-1400s5-2

MS18-1400s4-2-OL

MS18 Kolumna interkomowa 3 moduły

1400

IPX5

IP44

srebrny MS18-1400s5-3

MS18-1400s4-3-OL

MS18 Kolumna interkomowa 4 moduły

1400

IPX5

MS18-GOL Pokrywa LED (doposażenie)

IP44

srebrny MS18-1400s5-4

MS18-1400s4-4-OL

IP44

srebrny

MS18-GOL
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Rozdzielnice kolumnowe dla portów jachtowych / kempingów

Nawet dzieci wiedzą, że prąd i woda to złe połączenie.
Niezwykle ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności
przy zasilaniu terenów wodnych oraz obszarów o dużej
wilgotności takich jak przystanie, kąpieliska czy kempingi.
Bezpiecznym i eleganckim rozwiązaniem dla tych sektorów
są rozdzielnice kolumnowe dla portów i kempingów.
Nie tylko załoga w porcie ale również turysta na kempingu może
skorzystać z zasilania czy przyłącza wody pitnej.
Typy MS18 i MS290 wykonane są metalu odpornego na wodę
oraz warunki atmosferyczne. Kolumny te są fabrycznie
przygotowane do wyposażenia we wszystkie standardowe
gniazda i urządzenia np. przyłącza wody, sprężonego powietrza,
systemy telekomunikacyjne oraz pomiarowe. Drzwi zamykane
na klucz chronią przed niepowołanym dostępem.

Opcje wyposażenia
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Rozdzielnice kolumnowe MS18 / MS290

MS290
Rozdzielnica kolumnowa MS290
do portów i kempingów zawiera
dwa panele boczne,
profil
przedni i tylni, płytę podstawy,
gniazdo
montażowe
oraz
przyłącze przewodu. Kolumna jest
wyposażona w aluminiowy profil
z jednej strony.
Wersja z blokowanymi drzwiami.

MS18
Rozdzielnica kolumnowa MS18
do portów i kempingów zawiera
zamknięty, aluminiowy profil,
pokrywę
pośrednią,
płytę
podstawy, gniazdo montażowe
oraz przyłącze przewodu.
Dostępne wersje z blokowanymi
drzwiami lub bez.

Dane techniczne
Wymiary:

180 x 205 x h mm (z drzwiami)
180 x 100 x h mm (bez drzwi)
Stopień szczelności: IPX5 (wodoszczelne)
Materiał:
aluminium anodowane
Kolor:
srebro anodowane
Inne wykonania na życzenie!

Dane techniczne
Wymiary:
Stopień szczelności:
Materiał:
Kolor:

290 x 314 x h mm
IPX5 (wodoszczelne)
aluminium anodowane
srebro anodowane

Inne wykonania na życzenie!
Wyposażenie:

Wyposażenie:
2 x GS 16A 250V
1 x CEE 16A 5P 400V
1 x okienko inspekcyjne 6 modułowe:
2 x B16 1 P, 1 x B16 3P
1 x okienko inspekcyjne 6 modułowe:
1 x FI40/0,03 4P

MS290 typ 1:

4 x CEE 16A 3P 250V (skośne)
1 x okienko inspekcyjne 12 modułowe:
4 x B16 1P, 1 x FI40/0,03 4P

MS290 typ 2:

MS18 typ 2:

2 x CEE 16A 3P 400V (skośne)
1 x okienko inspekcyjne 6 modułowe:
2 x B16 1P, 1 x FI40/0,03 2P
1 x szybkozłącze wody 1/2“
1 x światło orientacyjne

MS290 typ 3:

MS18 typ 3:

2 x CEE 16A 3P 400V (skośne)
1 x okienko inspekcyjne 6 modułowe:
2 x B16 1P, 1 x FI40/0,03 2P

4 x GS 16A 250V
1 x okienko inspekcyjne 12 modułowe:
4 x B16 1P, 1 x FI40/0,03 4P
4 x GS 16A 250V
4 x CEE 16A 3P 250V (skośne)
1 x okienko inspekcyjne 12 modułowe:
8 x B16 1P, 1 x FI63/0,03 4P
4 x GS 16A 250V
1 x CEE 16A 5P 400V (skośne)
1 x CEE 32A 5P 400V (stałe)
1 x okienko inspekcyjne 12 modułowe:
2 x B16 1P, 1 x B16 3P, 1 x B32 3P
1 x FI63/0,03 4P

MS18 typ 1:

MS290 typ 4:

Opis

Wys.
(mm)

Stopień
szczelności

Kolor

Nr kat.

MS18 typ 1 z drzwiami

1100

IPX5

srebrny

MS18-1100s5-MAT2S/1C5.16

MS18 typ 1 bez drzwi

1100

IPX5

srebrny

MS18-1100s5-MA2S/1C5.16

MS18 typ 2 z drzwiami

1100

IPX5

srebrny

MS18-1100s5-MAT2C3.16/W/L

MS18 typ 2 bez drzwi

1100

IPX5

srebrny

MS18-1100s5-MA2C3.16/W/L

MS18 typ 3 z drzwiami

1100

IPX5

srebrny

MS18-1100s5-MAT2C3.16/2Z

MS18 typ 3 bez drzwi

1100

IPX5

srebrny

MS18-1100s5-MA2C3.16/2Z

MS290 typ 1

600

IPX5

srebrny

MS290-600s5-Ma1

MS290 typ 2

600

IPX5

srebrny

MS290-600s5-Ma2

MS290 typ 3

700

IPX5

srebrny

MS290-700s5-Ma3

MS290 typ 4

800

IPX5

srebrny

MS290-800s5-Ma4
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Kolumny biurowe

Biura projektowe i firmy budowlane potrzebują dużej elastyczności
przy projektowaniu i wykonawstwie dlatego bardzo często decydują
się na tzw. podniesione podłogi. Nowoczesna architektura bazująca
głównie na/w szkle, elementach stalowych, płytkach ceramicznych
wymaga wodoszczelnego zasilania zlokalizowanego z dala od ścian.
Projektanci i instalatorzy muszą dostosować się do tych zmiennych
potrzeb/wymogów. Kolumny biurowe MOSER gwarantują bezpieczeństwo,
nieskomplikowaną instalację, zindywidualizowane wyposażenie, łatwą
obsługę oraz elegancki design łączący innowacyjność z funkcjonalnością.

Ze względu na różnorodność możliwej do zastosowania aparatury, kolumny
biurowe mogą być wyposażane indywidualnie w zależności od potrzeb
klienta - są kompatybilne ze wszystkimi standardowymi typami urządzeń,
komunikatorów i przełączników. Wykonane z wysokiej klasy anodowanego
aluminium są odporne na warunki atmosferyczne, ogień i wstrząsy.
Ponadto spełniają wszystkie zalecenia i wymagania VDE. Obszary
zastosowań kolumn to miejsca publiczne, np. biura, banki, gabinety
lekarskie czy budynki administracyjne. Na tych obszarach kolumny
umożliwiają nie tylko praktyczne zasilanie miejsc pracy ale także gwarantują
bezpieczeństwo.

Opcje wyposażenia
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Kolumny biurowe MSR12 / MS10

MSR12

MS10

Kolumna biurowa zawierająca
zamknięty, okrągły profil o płaskiej
powierzchni do wyposażenia, okrągły
profil segmentu dla zakrycia
niewyposażonej części kolumny,
dwie
pokrywy
segmentów
na gniazdo montażowe z przyłączem
przewodu. Kolumna może być
wyposażona z jednej strony
we
wszystkie
standardowe
urządzenia i gniazda mające
zastosowanie w biurze.

Kolumna biurowa zawierająca
zamknięty profil z anodowanego
aluminium z pokrywą na gniazdo
montażowe z przyłączem przewodu.
Kolumna przyłączeniowa dla biur
może być wyposażona z jednej strony
we
wszystkie
standardowe
urządzenia i gniazda mające
zastosowanie w biurze.
Montaż
Kolumna biurowa MS10 może być
zamontowana
bezpośrednio
na podłodze przy użyciu płyty
podstawy. Zestaw montażowy
z gniazdem montażowym oraz płytą
podstawy
jest
odpowiedni
do montażu na podłodze jastrychowej, podwójnej lub do łączenia
z systemami podziemnymi.
Kolumna MS10 może być montowana
opcjonalnie
za
pomocą
zintegrowanej puszki podłogowej.
W tym celu wymagana jest płyt
podstawy MS10-Fp-St-0S oraz
wysokie gniazdo montażowe MS10Bdh0s. Kołnierze i ramki do gniazd
i wtyczek muszą być zamawiane
oddzielnie.

Montaż
Kolumna biurowa MSR12 może
być zamontowana bezpośrednio
na podłodze przy użyciu płyty
podstawy. Zestaw montażowy
z gniazdem montażowym oraz płytą
podstawy
jest
odpowiedni
do montażu na podłodze jastrychowej, podniesionej lub do łączenia
z systemami podziemnymi.
Opcje wyposażenia:

Dane techniczne
Wymiary:
Stopień szczelności:
Materiał:
Kolor:

Dane techniczne
Ø 120 x h mm
IPX5 (wodoszczelne)
aluminium anodowane
srebro anodowane RAL 9006

Wymiary:
Stopień szczelności:
Materiał:
Kolor:

Inne wykonania na życzenie!

100 x 50 x h mm
IPX5 (wodoszczelne)
aluminium anodowane
srebro anodowane RAL 9006

Inne wykonania na życzenie!

Opis

Otwory
od góry od dołu

Wys.
(mm)

Stopień
szczelności

Kolor

Nr kat.

MSR12 Kolumna biurowa

2

-

300

IPX0

srebrny

MSR12-300s0-2

MSR12 Kolumna biurowa

3

-

500

IPX0

srebrny

MSR12-500s0-3

MSR12 Kolumna biurowa

3

1

500

IPX0

srebrny

MSR12-500s0-3/1

IPX0

srebrny

MSR12-Fp0s-T1

Płyta podstawy dla MS15 z gniazdem montażowym

IPX0

srebrny

MSR12-Fp0s-T3

Gniazdo montażowe

IPX5

srebrny

MS15-Bd5s-T3

Płyta podstawy

MS10 Kolumna biurowa

3

-

300

IPX0

srebrny

MS10-300s0-3

MS10 Kolumna biurowa

2

1

500

IPX0

srebrny

MS10-500s0-2/1

MS10 Kolumna biurowa

3

2

500

IPX0

srebrny

MS10-500s0-3K/2K

Płyta podstawy bez możliwości podłączenia wtykowego

8

IPX0

srebrny

MS10-Fp0s

Płyta podstawy dla podłączeń wtykowych

8

IPX0

srebrny

MS10-Fp-St-0s

Gniazdo montażowe niskie

52

IPX5

srebrny

MS10-Bdn5s

Gniazdo montażowe wysokie

82

IPX5

srebrny

MS10-Bdh5s

Zaślepka gniazda montażowego

5

srebrny

MS10-Ba

Panel złącza danych

MS10-ZIB

Moduł wtykowy 16A 10P 400V

MS-St16-400-10

Moduł złącza danych 16A 10P 400V

MS-Bu16-400-10
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Kolumny biurowe MS15 / MS240

MS15
Kolumna biurowa zawierająca
zamknięty profi z anodowanego
aluminium z pokrywą na gniazdo
montażowe
z
przyłączem
przewodu. Kolumna może być
wyposażona po jednej lub obu
stronach we wszystkie standardowe urządzenia wysokiego oraz
niskiego napięcia, w tym gniazda
mające zastosowanie w biurze.
Szyna oddzielająca jest konieczna
dla oddzielenia różnych obwodów
elektrycznych wewnątrz kolumny.
Kolumna biurowa MS15 może
być zamontowana bezpośrednio
na podłodze przy użyciu płyty
podstawy. Zestaw montażowy
z gniazdem montażowym oraz
płytą podstawy jest odpowiedni
do montażu na podłodze
jastrychowej,
podniesionej.
Kolumna może być wyposażona
w złącze wtykowe. Kołnierze
i ramki do gniazd i wtyczek
muszą
być
zamawiane
Dane techniczne
oddzielnie.
Wymiary:
150 x 100 x h mm
Stopień szczelności: IPX5 (wodoszczelne)
Materiał:
aluminium anodowane
Kolor:
srebro anodowane RAL 9006

MS240
Kolumna biurowa do wyposażenia
w standardowe urządzenia,
urządzenia do inteligentnej
instalacji - INSTABUS, selektywne
tworzenie kopii zapasowych oraz
dystrybucji energii. MS240 posiada
wystarczającą
przestrzeń
montażową dla różnego rodzaju
kabli, w tym: koncentrycznych,
światłowodów,
skręconych
przewodów i linii wysokiego
napięcia. Kolumna zawiera płytę
podstawy, profilowane panele
boczne, przykręcaną osłonę, szynę
oddzielającą, w tym szynę typu C
i szynę do montażu gniazd
i zabezpieczeń z przyłączem
przewodu.

Dane techniczne
Wymiary:
Stopień szczelności:
Materiał:
Kolor:

240 x 175 x h mm
IPX5 (wodoszczelne)
aluminium anodowane
srebro anodowane RAL 9006

Opis

Otwory
Wys.
strona A strona B (mm)

Stopień
szczelności

Kolor

Nr kat.

MS15 Kolumna biurowa

3

3

300

IPX0

srebrny

MS15-300s0-A3B3

MS15 Kolumna biurowa

4

4

500

IPX0

srebrny

MS15-500s0-A4B4

MS15 Kolumna biurowa

3/2

3/2

500

IPX0

srebrny

MS15-500s0-A3/2KB3/2K

Płyta podstawy bez możliwości podłączenia wtykowego

IPX0

srebrny

MS15-Fp0s-T2

Płyta podstawy dla podłączeń wtykowych, kwadratowa

IPX5

srebrny

MS15-Fp5s-T4

Gniazdo montażowe, kwadratowe

IPX5

srebrny

MS15-Bd5s-T1

Płyta podstawy bez możliwości podłączenia
wtykowego, okrągła

IPX5

srebrny

MS15-Fp5s-T3

Płyta podstawy dla podłączeń wtykowych, okrągła

IPX5

srebrny

MS15-Fp5s-T5

Gniazdo montażowe, kwadratowe

IPX5

srebrny

MS15-Bd5s-T3
MS15-ZIB-T4

Panel złączy danych
Płyta separacyjna

MS15-Ts300

300

MS15-Ts500

500
Moduł wtykowy
Moduł złącza danych
Złącze EDV

35A 6P 600V

MS-St35-500-6

16A 10P 600V

MS-St16-400-10

35A 6P 600V

MS-Bu35-500-6

16A 10P 600V

MS-Bu16-400-10

2 x RJ45, CAT6

MS-Bu-EDV-RJ45

MS240 Kolumna biurowa

310

IPX0

srebrny

MS240-Gb300s0

MS240 Kolumna biurowa

410

IPX0

srebrny

MS240-Gb400s0

MS240 Kolumna biurowa

510

IPX0

srebrny

MS240-Gb500s0

Płyta z 4 otworami na dwa podwójne gniazda duplex combi

300

IPX0

srebrny

MS240-Gp1

Płyta z 6 otworami na dwa potrójne gniazda duplex combi

400

IPX0

srebrny

MS240-Gp3

Płyta z 10 otworami na dwa podwójne gniazda oraz dwa potrójne
gniazda duplex combi

500

IPX0

srebrny

MS240-Gp10
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Sufitowe kolumny biurowe MSD10 / MSDR12

MSD10

MSDR12

Sufitowa kolumna biurowa z zastosowaniem
pionowej technologii podłączeń, do zasilania
z sufitu lub z podłogi, zawierająca zamknięty
profil
aluminiowy
przygotowany
do wyposażenia jednej strony we wszystkie
standardowe urządzenia zarówno wysokiego
jak i niskiego napięcia.

Sufitowa kolumna biurowa z zastosowaniem
pionowej technologii podłączeń, do zasilania
z sufitu lub z podłogi, zawierająca zamknięty
profil
aluminiowy
przygotowany
do wyposażenia jednej strony we wszystkie
standardowe urządzenia zarówno wysokiego
jak i niskiego napięcia.

Kolumna dzieli się na 6 segmentów
do wyposażenia. Każdy segment może mieć
nawiercone otwory do montażu urządzeń.
Szyna oddzielająca jest konieczna do oddzielenia różnych obwodów elektrycznych wewnątrz
kolumny

Kolumna dzieli się na 6 segmentów
do wyposażenia. Każdy segment może mieć
nawiercone otwory do montażu urządzeń.

Dane techniczne

Dane techniczne

Wymiary:
100 x 50 x 2700 mm
Stopień szczelności: IPX5 (wodoszczelne)
Materiał:
aluminium anodowane
Kolor:
srebro anodowane

Wymiary:
Ø 120 x 2700 mm
Stopień szczelności: IPX5 (wodoszczelne)
Materiał:
aluminium anodowane
Kolor:
srebro anodowane

Inne wykonania na życzenie!

Inne wykonania na życzenie!

Opcje wyposażenia:
Otwory montażowe
1 2 3 4 5

6

Wys.
(mm)

Stopień
szczelności

Kolor

Nr kat.

2700

IPX0

srebrny

MSD10-2700-G00000s0

MSD10 Sufitowa kolumna biurowa
G

-

-

-

-

-

G

F

-

-

-

-

2700

IPX0

srebrny

MSD10-2700-GF0000s0

G

F

E

-

-

-

2700

IPX0

srebrny

MSD10-2700-GFE000s0

srebrny

MSD10-SpZ0s

2700

IPX0

srebrny

MSD10-Ts2700

2700

IPX0

srebrny

MSDR12-2700-G00000s0

Zestaw montażowy, sufity pośrednie
Szyna oddzielająca
MSDR12 Sufitowa kolumna biurowa
G

-

-

-

-

-

G

F

E

-

-

-

2700

IPX0

srebrny

MSDR12-2700-GFE000s0

F

F

F

-

-

-

2700

IPX0

srebrny

MSDR12-2700-FFF000s0

srebrny

MSDR12-SpZs

srebrny

MSDR12-Ts2700

Zestaw montażowy, sufity
Szyna oddzielająca

2700

Otwór montażowy E

1 moduł do wyposażenia w standardowe urządzenia

Otwór montażowy F

2 moduły do wyposażenia w standardowe urządzenia

Otwór montażowy G 3 moduły do wyposażenia w standardowe urządzenia
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Kolumny przemysłowe

Zaopatrywanie zakładów przemysłowych
bez zakłóceń w transmisji danych, sygnału
czy zasilania wymaga właściwego
planowania
oraz
odpowiedniej
technologii. Optymalnym rozwiązaniem
są kolumny przemysłowe.
Podłogowe i sufitowe kolumny
przemysłowe łączą ze sobą indywidulanie
dostosowane i optymalnie wyposażenie
w energię elektryczną, elektronikę
oraz ujęcia sprężonego powietrza, gazów
i cieczy, zapewniając wymagane źródła
w miejscu zapotrzebowania. Dodatkowo
pozwalają na stosowanie krótkich kabli
przyłączeniowych.

W zależności od dostępnej powierzchni,
przestrzeni oraz warunków pomieszczenia, oferujemy wiele różnych możliwości
instalacji zarówno na podłodze
jak i na suficie. W przypadku zasilania
sufitowego, przemysłowe kolumny
sufitowe to właściwe rozwiązanie.
Jeżeli wózki lub zbyt wysokie sufity
uniemożliwiają takie rozwiązanie,
wówczas odpowiedzią są przemysłowe
kolumny podłogowe.
Solidne i wodoszczelne kolumny
przemysłowe
wytrzymują
pracę
w codziennym trudnym środowisku
przemysłowym i pozostają niezawodnymi
źródłami energii przez wiele lat.

Opcje wyposażenia
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Kolumny przemysłowe MS15

MS15
Kolumna przemysłowa MS15 do zastosowań w pionowej technologii podłączeń zawierająca zamknięty profil
aluminiowy z pokrywą i gniazdem montażowym, z okienkiem inspekcyjnym 6 modułowym, wyłącznikiem i
gniazdami.
Wyposażenie
Przód lub/i tył kolumny może być wyposażony we wszystkie standardowe urządzenia wysokiego oraz
niskiego napięcia, w tym gniazda tablicowe proste do 32A 5P, dodatkowo istnieje możliwość podłączenia
sprężonego powietrza na jednym z boków kolumny.
Montaż:
Kolumna przemysłowa MS15 może być montowana bezpośrednio na podłodze za pomocą płyty podstawy.
Zestaw montażowy zawierający gniazdo montażowe, płytę podstawy i jest odpowiedni do montażu na podłodze jastrychowej, na podłogach podwójnych lub dla połączenia z systemami podziemnymi. Do montażu
kolumny niezbędna jest płyta podstawy MS15-Fp5s oraz gniazdo montażowe kwadratowe lub okrągłe.
Kolumna MS15 jest dostępna bez wyposażenia (jako pusta kolumna). Akcesoria w tym gniazda, zabezpieczenia,
okienko inspekcyjne muszą być zamawiane osobno.
Dane techniczne
Wymiary:
Stopień szczelności:
Materiał:
Kolor:

Opcje wyposażenia:

150 x 100 x h mm
IPX5 (wodoszczelne)
aluminium anodowane
srebro anodowane

Inne wykonania na życzenie!

Opis

Otwory
strona A

Wys.
(mm)

Stopień
szczelności

Kolor

MS15 bez wyposażenia

3

500

IPX5

srebrny MS15-500s5-IA3

MS15 bez wyposażenia

4

500

IPX5

srebrny MS15-500s5-IA2/2

MS15 bez wyposażenia

4

800

IPX5

srebrny MS15-800s5-IA4

MS15 bez wyposażenia

5

800

IPX5

srebrny MS15-800s5-IA5

Nr kat.

800

IPX5

srebrny MS15-800s5-IA4/2

Opis

Wyposażenie

Wys.
(mm)

Stopień
szczelności

Kolor

MS15 wyposażone

2 x GS 16A 250V, 1 x okienko inspekcyjne 6M,
1 x CEE 16A 5P 400V

660

IPX5

srebrny MS15-660s5-VT1

MS15 wyposażone

2 x GS 16A 250V, 1 x okienko inspekcyjne 6M,
1 x CEE 16A 5P 400V, 1 x sprężone powietrze

660

IPX5

srebrny MS15-660s5-VT2

MS15 wyposażone

2 x GS 16A 250V, 1 x okienko inspekcyjne 6M,
1 x CEE 32A 5P 400V

660

IPX5

srebrny MS15-660s5-VT3

MS15 wyposażone

2 x GS 16A 250V, 1 x okienko inspekcyjne 6M,
1 x CEE 32A 5P 400V, 1 x sprężone powietrze

660

IPX5

srebrny MS15-660s5-VT4

MS15 bez wyposażenia

6

Nr kat.

Opis

Stopień
szczelności

Kolor

Gniazdo montażowe T2 (kwadratowe)

IPX5

srebrny MS15-Bd5s-T2

Płyta podstawy T4M (kwadratowa)

IPX5

srebrny MS15-Fp5s-T4M
srebrny MS15-Ba-T1

Zaślepka
Gniazdo montażowe (okrągłe)

Nr kat.

IPX5

srebrny MS15-Bd5s-T3

Płyta podstawy (okrągła)

srebrny MS15-Ba-T3

Panel złączy danych

srebrny MS15-ZIB-T4M

Ramka dla modułu HAN, część górna i podstawa

HAN-24B

Moduł Gigabit Kat. 6

HAN-GigaBitModulKat6

Moduł HAN EE 16A 400V

HAN-EEModul16A400V

Moduł HAN 70A

HAN-70AModul

Światłowód HAN SC

HAN-SC

Uwaga! Istnieje tylko ograniczona liczba dostępnych kompaktowych urządzeń łączących.
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Przemysłowe kolumny sufitowe MSD15 / MSDI165+

MSD15

MSDI165+

Sufitowa kolumna przemysłowa z zastosowaniem pionowej technologii podłączeń,
do zasilania z sufitu lub z podłogi, zawierająca
zamknięty profil aluminiowy przygotowany
do wyposażenia 1, 2 lub 4 strony we wszystkie
standardowe urządzenia zarówno wysokiego
jak i niskiego napięcia. Na wyposażeniu może
być również przycisk wyłączania awaryjnego
lub gniazda CEE do 63A, okienko inspekcyjne
z miejscemna maksymalnie na 6 modułów.
Kolumna dzieli się na 6 segmentów
do wyposażenia. Każdy segment może mieć
nawiercone otwory do montażu urządzeń.
Dla kolumn, które wymagają wyposażenia
na 2 stronach powinny być wyspecyfikowane
otwory na każdej ze stron osobno. Szyna
oddzielająca jest konieczna do oddzielenia
różnych obwodów elektrycznych wewnątrz
kolumny.

Sufitowa kolumna przemysłowa z zastosowaniem pionowej technologii połączeń,
do zasilania z sufitu lub z podłogi zawierająca:
• zamknięty profil z aluminium do zasilania
elektrycznego,
• płyty boczne do podłączenia, np. sprężonego
powietrza, podłączenia próżniowego, przewodów ssawnych, wody i innych mediów, jeśli
jest to technicznie możliwe,
• pokrywę i płytę podstawy kolumny.
Wyposażenie:
Na 1, 2 i 4 stronie ze wszystkimi standardowymi urządzeniami, zarówno wysokiego
jak i niskiego napięcia oraz z przyciskiem
wyłączenia awaryjnego lub gniazdami CEE
do 63A i okienkiem inspekcyjnym na maksymalnie 8 modułów.

Otwory montażowe:
D
E
F
G
H

1 wyłącznik awaryjny
1 standardowe urządzenie
2 standardowe urządzenia
3 standardowe urządzenia
1 gniazdo proste CEE 16A 3P; 16A 5P
lub 32A 5P
N 4 gniazda tablicowe jednofazowe
Dane techniczne

Dane techniczne
Wymiary:
Stopień szczelności:
Materiał:
Kolor:

Wymiary:
Stopień szczelności:
Materiał:
Kolor:

150 x 100 x 2700 mm
IPX5 (wodoszczelne)
aluminium anodowane
srebro anodowane

295 x 120 x 3000 mm
IPX5 (wodoszczelne)
aluminium anodowane
srebro anodowane

Inne wykonania na życzenie!

Inne wykonania na życzenie!
Opcje wyposażenia:
Otwory montażowe
1
2
3
4

5

6

Wys.
(mm)

Stopień
szczelności

Kolor

Nr kat.

MSD15 Przemysłowa kolumna sufitowa
G

F

F

E

-

-

2700

IPX5

srebrny

MSD15-2700-GFFE00s5

H

H

-

N

-

-

2700

IPX5

srebrny

MSD15-2700-HH0N00s5

H

H

-

N

D

-

2700

IPX5

srebrny

MSD15-2700-HH0ND0s5

IPX5

srebrny

MSD15-SpS5s

IPX0

srebrny

MSD15-SpZ0s

srebrny

MSD15-Ts2700

Zestaw montażowy, sufity
Zestaw montażowy, sufity pośrednie
Szyna oddzielająca

2700

MSDI165+ Przemysłowa kolumna sufitowa
Podstawowy zestaw dla kolumn

3000

IPX5

srebrny

MSDI165+3000-s5-Gb

Płyta boczna 1

3000

IPX5

srebrny

MSDI165+3000s5-S1

Płyta boczna 2

3000

IPX5

srebrny

MSDI165+3000s5-S2
MSDI165+Dle-T1

Wyjście sprężonego powietrza 1 x 1/4“

MSDI165+Dle-T2

Wyjście sprężonego powietrza 2 x 1/4“
Zestaw montażowy
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IPX5

srebrny

MSDI165+SpZ5s

Technologia clean room

Opcje wyposażenia

Pomieszczenia o wysokim stopniu czystości powietrza i laboratoria wykorzystują wiele urządzeń technicznych oraz nowoczesną
technologię nieznaną jeszcze kilka lat temu. Niezwykle trudno jest więc umożliwić zasilanie w odpowiedni sposób. Dotyczy to nie
tylko zasilania prądem ale również dostarczenia ciśnienia atmosferycznego lub gniazd typu RJ45 (gniazda data).
Kolumny przyłączeniowe MOSER wykonane są z anodowanego aluminium i umożliwiają niezwykle sprawne i oszczędne rozwiązania.
Ponadto, kolumny te przyciągają swoimi niezwykłymi zaletami. W szczególności zastosowanie w produkcji mikroelektroniki
jest zatwierdzoną metodą jako zasilanie połączeń elektrycznych dla dużych obszarów produkcyjnych i dla pojedynczych miejsc
pracy, wedle wymagań. Ponieważ proste kanały ścienne są niezalecane, dla tego problemu od dawna potrzebne jest specjalne,
długoterminowe rozwiązanie. Dlatego certyfikowaliśmy obecne kolumny przyłączeniowe do zastosowania w pomieszczeniach
hermetycznych i jesteśmy obecnie postrzegani jako przekonujący, kompetentny partner w profesjonalnym montażu technologii
sterylnej. Zgodnie z normą ISO 14644-1 możliwe zastosowanie w pomieszczeniach jałowych (klasa czystości powietrza 1) zostało
potwierdzone certyfikatem IPA Instytutu Fraunhofer. Ponieważ mogą być oczyszczane i odkażane bez problemów, spełniają
wszystkie wymogi higienicznego projektu. Ponadto zawieszenie sufitowe wspiera przepływ przemieszczania o niskiej turbulencji i
umożliwia zastosowanie w urządzeniach przepływu warstwowego.
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Technologia clean room MSDR12 / MSD10

MSDR 12

MSD10

MSDR12 sufitowa kolumna dla technologii clean room do wyposażenia z jednej
strony we wszystkie standardowe urządzenia
zarówno wysokiego jak i niskiego napięcia.
Na wyposażeniu może być również
przycisk wyłączania awaryjnego lub gniazda
CEE do 32A.

MSDR10 sufitowa kolumna dla technologii clean room do wyposażenia z jednej
strony we wszystkie standardowe urządzenia
zarówno wysokiego jak i niskiego napięcia.
Na wyposażeniu może być również
przycisk wyłączania awaryjnego lub gniazda
CEE do 32A.

Kolumna dzieli się na 6 segmentów
do wyposażenia. Każdy segment może mieć
nawiercone otwory do montażu urządzeń.

Kolumna dzieli się na 6 segmentów
do wyposażenia. Każdy segment może mieć
nawiercone otwory do montażu urządzeń.
Szyna oddzielająca jest konieczna do oddzielenia różnych obwodów elektrycznych wewnątrz
kolumny.

Dane techniczne
Wymiary:
Stopień szczelności:
Materiał:
Kolor:

Dane techniczne
Ø 120 x 3000 mm
IPX5 (wodoszczelne)
aluminium anodowane
srebro anodowane

Wymiary:
Stopień szczelności:
Materiał:
Kolor:

Inne wykonania na życzenie!

100 x 50 x 3000 mm
IPX5 (wodoszczelne)
aluminium anodowane
srebro anodowane

Inne wykonania na życzenie!

Opcje wyposażenia:
Otwory montażowe
1
2
3
4

5

6

Wys.
(mm)

Stopień
szczelności

Kolor

Nr kat.

3000

IPX5

srebrny

MSDR12-3000-G00000s5

MSDR12 Kolumna dla technologii clean room
G

-

-

-

-

-

G

F

-

-

-

-

3000

IPX5

srebrny

MSDR12-3000-GF0000s5

G

F

E

-

-

-

3000

IPX5

srebrny

MSDR12-3000-GFE000s5

IPX5

srebrny

MSDR12-SpZ5s

srebrny

MSDR12-Ts3000

srebrny

MSD10-3000-G00000s5

Zestaw montażowy
Szyna oddzielająca

3000

MSD10 Kolumna dla technologii clean room
G

-

-

-

-

-

3000

IPX5

G

F

-

-

-

-

3000

IPX5

srebrny

MSD10-3000-GF0000s5

G

F

E

-

-

-

3000

IPX5

srebrny

MSD10-3000-GFE000s5

Zestaw montażowy

IPX5

srebrny

MSD10-SpZ5s

Zestaw do mocowania śrubowego z kołnierzem wsporczym

IPX5

srebrny

MSD10-SSS5s

IPX5

srebrny

MSD10-SwZ5s

srebrny

MSD10-Ts3000

Zestaw do mocowania zaciskowego ze wspornikiem montażowym
Szyna oddzielająca

3000

Otwór montażowy E

1 moduł do wyposażenia w standardowe urządzenia

Otwór montażowy F

2 moduły do wyposażenia w standardowe urządzenia

Otwór montażowy G 3 moduły do wyposażenia w standardowe urządzenia
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Technologia clean room MSD15 / MSDI165+

MSD15

MSDI165+

MSD15 sufitowa kolumna dla technologii
clean room do wyposażenia 1, 2 lub 4 strony
we wszystkie standardowe urządzenia
zarówno wysokiego jak i niskiego napięcia.
Na wyposażeniu może być również
przycisk wyłączania awaryjnego lub gniazda CEE do 63A, okienko inspekcyjne
z miejscem na maksymalnie na 6 modułów.
Kolumna dzieli się na 6 segmentów
do wyposażenia. Każdy segment może mieć
nawiercone otwory do montażu urządzeń.

sufitowa kolumna dla technologii clean
room do wyposażenia 1, 2 lub 4 strony
we wszystkie standardowe urządzenia
zarówno wysokiego jak i niskiego napięcia.
Na wyposażeniu może być również
przycisk wyłączania awaryjnego lub gniazda CEE do 63A, okienko inspekcyjne
z miejscemna maksymalnie na 8 modułów.
Istnieje opcja podłączenia, np. sprężonego
powietrza, podłączenia próżniowego, przewodów ssawnych, wody i innych mediów, jeśli
jest to technicznie możliwe.

Dla kolumn, które wymagają wyposażenia
na 2 stronach powinny być wyspecyfikowane
otwory na każdej ze stron osobno. Szyna
oddzielająca jest konieczna do oddzielenia
różnych obwodów elektrycznych wewnątrz
kolumny.

Kolumna zawiera zamknięty profil z aluminium
do zasilania elektrycznego, łyty boczne
do podłączenia, np. sprężonego powietrza,
podłączenia próżniowego, przewodów
ssawnych, wody i innych mediów, jeśli jest
to technicznie możliwe, pokrywę i płytę
podstawy kolumny.

Otwory montażowe:
D
E
F
G
H

1 wyłącznik awaryjny
1 standardowe urządzenie
2 standardowe urządzenia
3 standardowe urządzenia
1 gniazdo proste CEE 16A 3P; 16A 5P
lub 32A 5P
N gniazda tablicowe jednofazowe
Dane techniczne
Wymiary:
Stopień szczelności:
Materiał:
Kolor:

Dane techniczne
150 x 100 x 3000 mm
IPX5 (wodoszczelne)
aluminium anodowane
srebro anodowane

Wymiary:
Stopień szczelności:
Materiał:
Kolor:

Inne wykonania na życzenie!

295 x 120 x 3000 mm
IPX5 (wodoszczelne)
aluminium anodowane
srebro anodowane

Inne wykonania na życzenie!
Opcje wyposażenia:

Otwory montażowe
1
2
3
4

5

6

Wys.
(mm)

Stopień
szczelności

Kolor

Nr kat.

MSD15 Kolumna dla technologii clean room
G

F

F

E

-

-

3000

IPX5

srebrny

MSD15-3000-GFFE00s5

H

H

-

N

-

-

3000

IPX5

srebrny

MSD15-3000-HH0N00s5

H

H

-

N

D

-

3000

IPX5

srebrny

MSD15-3000-HH0ND0s5

Zestaw montażowy, sufity

IPX5

srebrny

MSD15-SpS5s

Zestaw montażowy, sufity pośrednie

IPX5

srebrny

MSD15-SpZ5s

srebrny

MSD15-Ts3000

Szyna oddzielająca

3000

MSDI165+ Kolumna dla technologii clean room
Podstawowy zestaw dla kolumn

3000

IPX5

srebrny

MSDI165+3000-s5-Gb

Płyta boczna 1

3000

IPX5

srebrny

MSDI165+3000s5-S1

Płyta boczna 2

3000

IPX5

srebrny

MSDI165+3000s5-S2
MSDI165+Dle-T1

Wyjście sprężonego powietrza 1 x 1/4“

MSDI165+Dle-T2

Wyjście sprężonego powietrza 2 x 1/4“
Zestaw montażowy

IPX5

srebrny

MSDI165+SpZ5s
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Montaż i instalacja

Systemy kolumnowe MOSER zawierają indywidualne moduły, które upraszczają montaż.
Wersje podłogowe mogą być bezpośrednio zamontowane na ziemi przy użyciu płyty
podstawy. Zestaw montażowy dla płyty podstawy zawiera niezbędne śruby. Istnieje
opcja montażu przy pomocy gniazda montażowego - puszki instalacyjnej umożliwiającej
elastyczne korzystanie z kolumny. Jeżeli kolumna nie jest używana, można ją odkręcić
a gniazdo uziemienia - puszkę można zaślepić przy pomocy pokrywy zaślepiającej.
Dzięki gniazdom montażowym kolumny mogą być przyłączone do istniejących
przewodów zasilających.
Połączenia wtykowe umożliwiają szybki montaż i usunięcie kolumny. Gniazda
montażowe dostępne są w dwóch kształtach - okrągłym i kwadratowym.

Gniazdo montażowe na złącze modułowe

Gniazdo montażowe z płytą zaślepiającą

Jeżeli jest to konieczne kolumna może być
zamontowana w szybki i prosty sposób

Montaż na podłodze podniesionej
- wystarczyć przykręcić

Montaż na podłodze kamiennej
- wystarczyć przykręcić (przy pomocy kołków rozporowych)

Montaż na podłogach betonowych i płytkowych
- za pomocą gniazda montażowego
po przeniesieniu/demontażu kolumny gniazdo montażowe
jest wodoszczelne na poziomie podłogi.

Montaż w kanale
- wystarczyć przykręcić
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Montaż i instalacja

Montaż przy pomocy płyty podstawy
Przykręć płytę podstawy do profilu
od dołu, wprowadź przewód zasilający
do kolumny a następnie zamontuj
kolumnę z płytą podstawy na podłodze.

Instrukcja instalacji na przykładzie kolumny
MS15.

Montaż przy pomocy kołnierza
wsporczego
Zamocuj profil na płycie
a następnie zamontuj na kołnierzu
wsporczym i skręć od dołu.
Wprowadź przewód zasilający
do kolumny i przykręć kołnierz
wsporczy
przy
pomocy
dostarczonych śrub i kołków
do podłogi.

Instrukcja instalacji na przykładzie
kolumny MS10.

Montaż przy pomocy gniazda
montażowego
Zamontuj gniazdo montażowe p u s z kę
instalacyjną
na niewykończonej podłodze
i dostosuj do wysokości nad podłogą.
Umieść
przewody
zasilające
w
gnieżdzie
montażowym
i następnie wykończ podłogę.
Przykręć płytę podstawy do profilu
od dołu a następnie zamontuj
kolumnę z płytą podstawy
na podłodze.

Montaż ze złączem wtykowym
Przykręć
płytę
podstawy
do profilu od dołu. Zamontuj
złącze wtykowe do płyty podstawy
a łożysko pośrednie do gniazda
montażowego.
Następnie
zamontuj gniazda w łożysku
pośrednim.
Podłącz kolumnę do gniazd
i połącz z gniazdem montażowym.

Instrukcja instalacji na przykładzie kolumny
MS15.

Instrukcja instalacji na przykładzie
kolumny MS15.
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Jakość MOSER

Nowoczesna technologia przyłączeniowa
Moser Systemelektrik GmbH to innowacyjne technologicznie
produkty przyłączeniowe do wykorzystania zarówno w pomieszczeniach
zamkniętych jak i na zewnątrz. Główne aspekty obowiązujące w trakcie
tworzenia produktów to nie tylko atrakcyjny projekt, funkcjonalność
ale również zgodność ze wszystkimi krajowymi i międzynarodowymi
przepisami bezpieczeństwa. Ekonomiczna, nowoczesna produkcja,
wysokiej jakości materiały gwarantują niezawodne produkty.
Umiejętności
i
wydajność
Moser
Systemelektrik
GmbH
opierają się na motywacji i kwalifikacji naszych pracowników codziennie
gotowych do doskonalenia produktów dzięki czemu zawsze jesteśmy
w stanie dotrzymać kroku wymogom i potrzebom nawet najbardziej
wymagających klientów.
Satysfakcja klienta oraz ciągły rozwój firmy są wynikiem skutecznej
symbiozy kompetencji i jakości.

PCE Polska Sp. z o. o.
ul. Zielona 12,
58-200 Dzierżoniów
Telefon + 48 74 831 76 00
Fax
+ 48 74 831 17 00
pce@pce.pl
www.pce.pl

