
BŁYSKAWICZNE PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW
W budowie aparatury sterowniczej i rozdzielczej często zachodzi koniecz-
ność podłączania żył lub przewodów do miedzianych szyn zbiorczych. 
Zwykle jest to realizowane za pomocą czasochłonnych zacisków śru-
bowych lub przykręconych na stałe zacisków do przewodów przyłącze-
niowych. Rittal oferuje teraz najszybszą metodę łatwego i bezpiecznego 
podłączania w postaci nowej generacji bezobsługowych zacisków przyłą-
czeniowych w technologii push-in.

Zaciski push-in mają wiele zalet: podłączanie przewodów staje się bar-
dzo łatwe i szybkie. Zaciski nie wymagają konserwacji i nadają się do róż-
nych typów przewodów. Aby wykorzystać te zalety także w systemach 
szyn zbiorczych, Rittal opracował nową generację izolowanych zacisków 
przyłączeniowych. W ten sposób konstruktorzy aparatury rozdzielczej 
i sterowniczej skorzystają na bezpośrednim podłączaniu kabli oraz prze-
wodów do szyn zbiorczych. Nowe zaciski przyłączeniowe są dostępne 
w dwóch zakresach 0,5–4 mm² oraz 1,5–16 mm², a także w tym zakresie 
dla miedzianych szyn zbiorczych o grubości 5 i 10 mm.

Zaciski można łatwo i szybko zainstalować na szynie zbiorczej. Odizo-
lowaną końcówkę przewodu łączy się z szyną zbiorczą, po prostu wsu-
wając ją do pola zacisku. Pierwsze zalety można zauważyć już podczas 

instalowania zacisku: po pierwsze, zacisk jest utrzymywany w miejscu 
na szynie zbiorczej przez osobny mechanizm sprężynowy. Po drugie, 
sprężyna usuwa utlenione warstwy, które utworzyły się na szynie zbior-
czej, optymalizując w ten sposób przewodność. Zintegrowany element 
kontaktowy ze zdefiniowanymi i wydzielonymi punktami styku zapewnia 
optymalny docisk.

Druga sprężyna wewnątrz zacisku gwarantuje bezpieczne mocowanie 
przewodu. Jednocześnie docisk ten pozwala na łatwe i szybkie wtykanie 
przewodów jedno- i wielodrutowych, łączonych ultradźwiękowo oraz 
giętkich linkowych z końcówkami tulejkowymi. Podłączać można także 
przewody z podwójnymi końcówkami tulejkowymi.

Nowy zacisk przyłączeniowy dzięki swoim właściwościom może redu-
kować potencjalne błędy – takie jak wadliwy docisk czy momenty do-
kręcania, a także poluzowanie zacisku. Brak konieczności konserwacji 
zwiększa niezawodność systemu i obniża koszty późniejszych prac ser-
wisowych.

Zacisk ma też wiele zastosowań, jak np. podłączanie przewodów ochron-
nych lub neutralnych do szyn zbiorczych. Inne wykorzystanie to antyzwar-
ciowy odczep napięcia na szynach miedzianych systemu szyn zbiorczych. 

Rittal z nowymi zaciskami 
przyłączeniowymi
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Odwiedź nas na targach 
SPS IPC Drives w Norymberdze:
− Rittal w hali 5, stoisko 111
− Eplan w hali 6, stoisko 210

System szaf TS 8, którego 10-milionowy egzem-
plarz właśnie opuścił taśmę produkcyjną, stał się 
sprawdzonym standardem na całym świecie. 
Sukces zawdzięczamy również Państwu: 
Waszemu zaufaniu, lojalności i zaangażowaniu, 
co ma dla naszej pracy bardzo duże znaczenie. 
Za to serdecznie dziękujemy 10 milionów razy.

10 milionów TS 8

Możliwe jest także konstruowanie rozdzielaczy szeregowych lub bloków 
rozdzielczych z dużą liczbą zacisków do przewodów wychodzących.

Dzięki wielu atestom UL i IEC nowy zacisk push-in daje możliwości zasto-
sowań na całym świecie. Ponadto ta nowość nadaje się także do zastoso-
wań w żegludze i środowisku morskim. Obecnie trwają badania w ABS, 
DNV-GL i LR – aprobaty będą dostępne prawdopodobnie we wrześniu.

O RITTAL
Firma Rittal z siedzibą w Herborn, w Hesji, to wiodący światowy dostaw-
ca systemowy szaf  sterowniczych, systemów rozdziału prądu, klimatyzacji, 
infrastruktury IT oraz oprogramowania i serwisu. Rozwiązania systemowe 
Rittal stosowane są we wszystkich dziedzinach przemysłu, w budownic-
twie maszyn i urządzeń oraz w branży informatyczno-komunikacyjnej 
(ICT). Zatrudniając 9300 pracowników i posiadając 58 spółek córek, Rittal 
działa na całym świecie.

Do szerokiego spektrum zastosowań należą rozwiązania infrastruktury 
dla modułowych i energooszczędnych centrów przetwarzania danych, 
od innowacyjnych koncepcji bezpieczeństwa, aż po fizyczne zabezpie-

Poprzez nową generację izolowanych zacisków przyłącze-
niowych w technologii push-in Rittal oferuje teraz najszybszą 
metodę łatwego i bezpiecznego podłączania przewodów do 
szyn zbiorczych

czanie danych i systemów. Wiodący dostawcy oprogramowania, firmy 
Eplan i Cideon, uzupełniają łańcuch wartości o interdyscyplinarne roz-
wiązania inżynieryjne, a Rittal dzięki swoim systemom automatyzacji 
(w skrócie RAS) – o rozwiązania automatyzacji budowy aparatury ste-
rowniczej i rozdzielczej.

Rittal został założony w roku 1961 i jest największym przedsiębiorstwem 
Friedhelm Loh Group. Grupa jest obecna na całym świecie z 18 fabrykami 
i 80 międzynarodowymi spółkami córkami. Cała grupa zatrudnia ponad 
11 300 pracowników, a jej obroty w 2016 r. wyniosły ok. 2,2 mld euro. 

Pozostałe informacje są dostępne na stronach <www.rittal.pl>  
i <www.friedhelm-loh-group.com>. ■
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