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De Servicegraad (IS), in Frankrijk gedefinieerd door de 
gids  
UTE C 63‑429, is een hulpinstrument waarmee elke 
voorschrijver of gebruiker nauwkeurig het juiste 
niveau van bedrijfscontinuïteit kan bepalen tijdens de 
exploitatie‑, onderhouds‑ en uitbreidingsfase van een 
schakelkast. Hij geeft de specificatie waaraan de kast 
moet voldoen, maar ook het interventieniveau van de 
personen die betrokken zijn bij deze drie fasen.
Met drie IS‑verdeeloplossingen biedt Legrand een 
antwoord op de strengste eisen en een haalbaar 
alternatief voor kasten met verdeelschuiven. 
De drie oplossingen van Legrand bieden meer bepaald 
de mogelijkheid nieuwe apparaten toe te voegen op 
lege plaatsen zonder de voeding van de schakelkast 
te verbreken (IS XX3), wat onmogelijk is met klassieke 
oplossingen.
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HET IS-CONCEPT
Het doel van IS is het serviceniveau 
te kwalificeren dat door elk type 
laagspanningsbord wordt geboden bij 
alle soorten interventies in de loop van 
de drie verschillende fasen van zijn 
levenscyclus: exploitatie, onderhoud, 
uitbreiding.

EXPLOITATIE VAN HET GEHEEL
Dit omvat de schakelingen van het 
complete geheel die nodig zijn voor het 
mechanisch of elektrisch onderhoud 
van de kringen of de ontvangers van 
de installaties, of voor onbelaste 
werkingstests.
De IS-graad bepaalt of het complete 
geheel in staat is de installatie volledig 
of gedeeltelijk (elektrisch) te scheiden 
en/of (mechanisch) te vergrendelen 
om onbelaste interventies of tests te 
verrichten op dit deel van de installatie, 
in alle veiligheid en met gecontroleerde 
gevolgen voor haar werking.

ONDERHOUD VAN HET GEHEEL
Dit omvat de onderhouds-, reparatie- of 
controlewerkzaamheden (gaande van 
diagnose tot vervanging van defecte 
onderdelen) met het oog op het behoud 
van de kenmerken van het geheel.
De servicegraad geeft aan of het geheel 
volkomen veilig en met gecontroleerde 
gevolgen voor de werking van de 
installatie kan worden onderhouden.

UITBREIDING VAN HET GEHEEL
Dit omvat de wijzigingen van het 
geheel door afstelling (van kalibers), 
toevoeging of vervanging van elementen 
(voor bepaalde uitbreidingen is een 
onderbreking van de betreffende 
functionele eenheid noodzakelijk: 
verhoging van het vermogen, verandering 
van technologie).

De IS-graad geeft aan of het geheel 
volkomen veilig en met gecontroleerde 
gevolgen voor de werking van de 
installatie kan worden gewijzigd.

Door de keuze die hij mogelijk 
maakt, draagt de IS bij tot een betere 
bedrijfscontinuïteit en een betere 
veiligheid van de installatie.
Bij elke IS horen een vormniveau en 
een ontwerp van functionele eenheden 
in de schakelkast (vast, verwijderbaar, 
loskoppelbaar...).
Hoewel deze servicegraad niet genoemd 
wordt in de normserie IEC 61439, zijn 
er uiteraard interacties, met name op 
het vlak van de scheidingsvormen en 
de graad van loskoppelbaarheid. Een IS 
X2X impliceert bijvoorbeeld minimaal 
een vorm 3b (zie onderstaande tabel). 
De scheidingsvormen houden rekening 
met de veiligheidsaspecten maar niet 
met het begrip uitbreidbaarheid van 
de schakelkast. Omgekeerd houdt de 
IS rekening met wat betrekking heeft 
op de vergrendeling van de functionele 
eenheden en de tests op de hulpkringen 
tijdens de drie levensfasen van de 
schakelkast.
De IS gaat dus verder dan het aanbevelen 
van vormen in de veiligheid van personen 
die een interventie moeten verrichten 
voor de exploitatie, het onderhoud 
en de uitbreiding van de elektrische 
laagspanningsborden.
Het assortiment XL³-kasten dat 
verbonden is met de verdeelsystemen 
van Legrand, voldoet aan alle behoeften, 
van de meest eenvoudige (IS 111 

- vorm 1 - loskoppelbaarheid FFF), tot 
de meest complete (IS 333 - vorm 4b 

- loskoppelbaarheid WWW).

WAAROM
HET 
IS-SYSTEEM?

Interactie met de vormen en met 
de graad van "loskoppelbaarheid" van 
de FE's

DE VORMEN 
EN GRAAD VAN 
LOSKOPPEL-
BAARHEID
De scheidingsvormen en de soorten 
elektrische aansluitingen van de 
Functionele Eenheden (FE's) zijn 
vastgelegd in de norm IEC 61439-1 en 2.
De vormen definiëren de barrières die 
moeten worden voorzien om een zekere 
mate van bescherming te garanderen 
tegen contact met gevaarlijke 
onderdelen. Het soort elektrische 
aansluiting van de FE's geeft aan 
welke technische oplossingen werden 
gekozen voor de "loskoppelbaarheid" 
van de FE's (F: vast, D: verwijderbaar, 
W: loskoppelbaar), voor de inkomende 
en de uitgaande vermogenskring en de 
hulpkringen.
Deze twee aspecten beschrijven 
technische oplossingen die van 
toepassing zijn op de complete 
gehelen, maar definiëren geen reële 
behoefte inzake veiligheidsniveau en 
onderhoudstijd.

Met de schotten van Legrand 
kunnen alle vormniveaus 
worden verwezenlijkt in een 

schakelkast XL³ 4000
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GEWENSTE 
MINIMALE IS

MINIMALE 
SCHEIDINGSVORM

MINIMALE GRAAD VAN 
LOSKOPPELBAARHEID

VOORGESTELDE 
LEGRAND-OPLOSSING BEHAALDE IS MAXIMALE VORM BIJ 

LEGRAND-OPLOSSING

GRAAD VAN 
LOSKOPPELBAARHEID 

LEGRAND
111 1 FFF Vaste uitvoeringen2 111 4b FFF
211 1 FFF IS 223

IS 223
IS 223
IS 223

223 4b3 DFF/DFD
221 3b DFF 223 4b3 DFF/DFD
222 3b DFF 223 4b3 DFF/DFD
223 3b DFF 223 4b3 DFF/DFD
231 3b DDD IS 233 233 4b DDD
232 3b DDD IS 233 233 4b DDD
233 3b DDD IS 233 233 4b DDD
311 1 WWW IS 333 333 4b WWW
321 3b WWW IS 333 333 4b WWW
322 3b WWW IS 333 333 4b WWW
323 3b WWW IS 333 333 4b WWW
331 3b WWW IS 333 333 4b WWW
332 3b WWW IS 333 333 4b WWW
333 3b WWW IS 333 333 4b WWW

OVEREENSTEMMING TUSSEN IS EN HET AANGEWEZEN SOORT TECHNISCHE OPLOSSING

2: Met draaibediening op deur voor hoofdapparaat
3: Met behulp van de externe klemmen (zie bladzijde 33)

X X X
EXPLOITATIE
Bepaalt de gevolgen van een mechanische 
vergrendeling of elektrische blokkering van de 
schakelkast met het oog op een interventie op de 
installatie.

1XX
Volledige uitschakeling van de kast

2XX
Volledige uitschakeling van alleen de 
betrokken functionele eenheid 

3XX
Uitschakeling van het vermogen van de betrokken 
functionele eenheid, maar laat tests van de 
automatische functies toe om de installatie te 
testen.

ONDERHOUD
Bepaalt of de schakelkast aan een  
onderhoudsbehoefte kan tegemoetkomen 

X1X
Volledige uitschakeling van de kast

X2X
Onderbreking beperkt tot de betrokken functionele 
eenheid en gedurende een beperkte tijd (voorbeeld 
UTE: een uur). De herinschakeling gaat gepaard met 
een interventie op de aansluitingen

X3X
Onderbreking beperkt tot de betrokken functionele 
eenheid en gedurende een beperkte tijd (voorbeeld 
UTE: vijftien minuten). De herinschakeling gebeurt 
zonder interventie op de aansluitingen

UITBREIDING
Bepaalt of de schakelkast geschikt is om  
een latere uitbreiding te ondergaan 

XX1
Volledige uitschakeling van de kast

XX2
Onderbreking beperkt tot alleen de betrokken 
functionele eenheid. Er zijn functionele 
reserve-eenheden voorzien.

XX3
Toevoeging van gelijk welk type functionele 
eenheid 
op een lege plaats, 
zonder de kast zonder spanning te zetten.

Het IS-verdeelsysteem van Legrand maakt het mogelijk in de kasten te 
werken met aanwezige spanning, maar de betreffende kring moet altijd 
ONBELAST zijn: AUTOMAAT OPEN!
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GEOPTIMALISEERDE 
VERDELING  
 (IS OP DE RIJ) TOT 
IS 223
De geoptimaliseerde verdeling biedt 
een compleet en coherent systeem aan 
voor de uitvoering van een elektrisch 
laagspanningsbord.
Het systeem omvat:
- geoptimaliseerde stroomrails
- prefabverbindingen
- aan de apparaten aangepaste verdelers
-  verdeling door verbindingsrails voor 

modulaire apparaten.
Al deze onderdelen, die getest zijn met 
Legrand-apparatuur, laten toe veilige 
schakelkasten te bouwen die voldoen 
aan de norm IEC 61439, met kortere 
uitvoeringstijden en een optimale grootte 
van de behuizingen.
Met de kasten die zijn uitgerust met dit 
systeem kan een beschermingsgraad 
IP xxB worden gehaald, doordat de 
spanningvoerende delen niet bereikbaar zijn 
zonder gereedschap.

Dit geoptimaliseerde verdeelsysteem is 
uiteraard beschikbaar in de meeste kasten 
van het XL³-assortiment. Dit biedt een 
oplossing voor alle projecten, gaande van 
een verdeelkast XL³ 160 tot het ALSB van de 
installatie in XL³ 4000.
Sommige van de geoptimaliseerde 
verdeelsystemen bieden zelfs de 
mogelijkheid van aansluiting onder 
spanning. Door de verdelers HX³ - IP xxB te 
combineren met het nieuwe aansluitsysteem 
met knijpers, kunnen namelijk producten 
worden toegevoegd of verwijderd terwijl 
er spanning aanwezig is, zonder enige 
interventie op de voorgeschakelde 
aansluitingen.

We kunnen ervan uitgaan dat het 
met de verdelers HX³ 125 plug, 
HX³ 250 en HX³ 400 mogelijk is de 

IS op de rij uit te voeren tot een niveau 
IS 223.

VERDELER HX³ PLUG 125 A
Volkomen veilige aansluiting/loskoppeling vóór 
de modulaire DX³-apparaten, zelfs  
wanneer de verdeler onder spanning staat (open 
automaat: onbelaste kring).

GEOPTIMALISEERDE VERDELER HX³ 250/400 A
Laat stroomopwaarts aansluiting/loskoppeling 
toe met aanwezige spanning (automaat open: 
kring onbelast) alsook combinatie met DX³- en 
DPX³-automaten.

DE OPLOSSINGEN
LEGRAND

Voorstelling van het assortiment

C-rail in vertind verkoperd aluminium 
op achterwand gevoed door een DPX automaat met 
een gebruiksklare voedingskit.
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IS 223 OP DE RIJ IN DE KASTEN

HX³ 400 ••

RIJVERDEELKLEMMEN
XL³ 160

OMHULSELS

XL³ 400 XL³ 800 XL³ 4000

HX³ 250 •
HX³ 125 plug • •• •

AUTOMATEN DIE GEMONTEERD WORDEN OP HX³-VERDELERS 

AUTOMATEN
RIJVERDEELKLEMMEN

HX³ 125 PLUG HX³ 250 HX³ 400

DX³

Differentieelautomaten 1P+N – bescherming van de 
uitgangen • • •
Differentieelschakelaars 2P en 4P – bescherming van de 
uitgangen • • •
Differentieelautomaten 2P en 4P – bescherming van de 
uitgangen • • •
Automaten 1P, 2P, 3P en 4P - 1 module/pool • • •
Automaten 1P, 2P, 3P en 4P - 1,5 module/pool • 1 • 1

DPX³ Automaten en differentieelautomaten 3P en 4P • •
1: Enkel met de basissen met draad



KAST XL³ 4000 HOOGTE 
2 200 mm

FUNCTIONELE 
STIJGPROFIELEN

DWARSSTEUN BOVEN

ACHTERSTE SCHOT 
VAN DE HORIZONTALE 

RAIL

ACHTERSCHOT VAN HET 
KOLOMFRAME

ZIJDELINGSE 
SCHEIDINGSPLATEN 

ACHTER

ZIJDELINGSE 
SCHEIDINGSPLAAT VOOR

6

-  ref.  4 046 02 voor montage in kasten 
van 975 mm diep.

Het kolomframe bestaat uit alle onderde-
len waarmee de rails in de kast kunnen 
worden bevestigd en beschermd:
-  de isolerende houders,
-  de functionele stijgprofielen voor de 

bevestiging van de basissen,
-  het tussenstijgprofiel en de dwars-

steunen voor de bevestiging van de 
isolerende houders,

-  de isolerende strips voor de bescher-
ming van de rails,

-  alle scheidingsschotten om de vorm 

DE VERDELING  
SERVICEGRAAD 
TOT IS 333
Het verdeelsysteem VX³ IS bestaat uit 
een kolomframe dat naar keuze kan 
worden uitgerust met rails in vertind ver-
koperd aluminium van 1250 of 2000 A, en 
met scheidbare basissen, waardoor aan-
sluiting van de functionele eenheden (tot 
630 A) op deze laatste mogelijk is. Het 
kolomframe is gemeenschappelijk voor 
alle IS XX3.

SAMENSTELLING VAN HET 
KOLOMFRAME VX³ IS
Het kolomframe is bedoeld voor de 
XL³ 4000 kasten met een buitenhoogte 
van 2 200 mm en is verkrijgbaar onder 
twee referenties, naargelang de diepte 
van de kast:
-  ref.  4 046 00 voor montage in kasten 

van 725 mm diep

Het kader van de afdekplaten 
wordt niet meegeleverd met het 
kolomframe omdat het niet moet 

worden gebruikt voor de IS 333. Er 
kunnen twee kaders van afdekplaten 
worden gebruikt voor de IS 223 en 233, 
de ref. 0 208 55 voor kasten van 725 mm 
of 975 mm breed zonder interne 
kabelmantel en ref. 0 208 56 voor kasten 
van 975 mm breed met interne 
kabelmantel.

De kolomframes ref. 4 046 00 en ref. 4 046 02 
worden plat geleverd op een pallet, zodat de 
grote onderdelen niet vervormen tijdens het 
transport.

DE OPLOSSINGEN VAN LEGRAND



TUSSENSTIJGPROFIEL

DWARSSTEUNEN VOOR 
ISOLERENDE HOUDERS

ISOLERENDE 
HOUDERS

BEVESTIGINGSBEUGELS 
VOOR DE RAILS

ALUMINIUM RAILS (1780 mm)

SCHEIDINGSPLAAT 
BOVEN

SCHEIDINGSPLAAT 
ONDER

VOORSTE SCHOT VAN DE 
HORIZONTALE RAIL

SCHOT VOOR 
RESERVE

ISOLERENDE 
STRIPS

ISOLERENDE 
SCHROEFAFSCHERMKAPPEN

AANSLUITKIT OP HORIZONTALE 
RAIL
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De reserveschotten garanderen het vormniveau 
3b dat vereist is voor de IS 223, 233 en 333.

4a te verkrijgen met IS 223 (2b met 
IS 233/333).HAALBARE VORMNI-
VEAUS MET HET IS-SYSTEEM

Het is mogelijk scheidingen te verwezen-
lijken tot vorm 4b met het verdeelsysteem 
VX³ IS. Afhankelijk van het gevraagde IS-
niveau, kan het noodzakelijk zijn de met 
het kolomframe geleverde vormen aan te 
vullen met één of meer referenties (zie 
bladzijde 15).

Door gebruik te maken van schotomhulsels voor 
de stroomopwaartse aansluitingen bij IS 233/333 
kan het vormniveau 4b worden gehaald.

Er zijn zes isolerende houders 
om te voldoen aan een Icw van 
70 kA.
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DE OPLOSSINGEN VAN LEGRAND

DE RIJVERDEELBASISSEN (IS 223)
Deze basissen verzekeren de interface 
tussen het kolomframe en een rij 
apparaten. De rij kan bestaan uit:
- alleen modulaire apparaten, dit is het 
geval bij de rijverdeler HX³ IS 125 A,
- een mengeling van modulaire apparaten 
met 1 module en 1,5 module per pool of 
gegoten DPX³-behuizingen, dit is het 
geval bij de rijverdeler HX³ IS 400 A.
De basissen bestaan uit twee delen:  
- het vaste gedeelte dat verbonden wordt 
met de rails van het kolomframe door 
middel van knijpers voor de aansluiting/
loskoppeling onder spanning,
- het mobiele gedeelte waarop de 
apparaten worden geplaatst. Dit kan 
zeer eenvoudig op het vaste gedeelte 
worden aangesloten/losgekoppeld. 
De vergrendeling gebeurt met 4 
kwartslagschroeven.

De HX³ IS rijverdelers laten een 
uitbreiding toe bij aanwezigheid van 
spanning (IS XX3), hetzij op de volledige 
rij of per apparaat, na controle dat de 
apparaten in "OPEN" stand staan.

RIJVERDELER HX³ IS 400 A (hoogte 300 mm)

RIJVERDELER HX³ IS 125 A

Het is ook mogelijk deze 
rijverdeelbasissen te gebruiken 
in gehelen bestaande uit IS 233 

en 333, maar het serviceniveau van deze 
rijen blijft IS 223.

MOBIEL GEDEELTE
(voor de apparaten)

VAST GEDEELTE 
(bevestigd op het 
kolomframe)
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VX³ IS BASISSEN VOOR 
AUTOMATEN MET GEGOTEN 
BEHUIZING (IS 223/233/333)
Deze basissen verzekeren de interface 
tussen het kolomframe en de functionele 
eenheden.
Ze zijn geschikt voor de automaten 
DPX³ 160 en 250 en DPX 630 in de 
uitvoering 3P of 4P en met of zonder 
differentieelschakelaar. De automaten 
kunnen zonder toebehoren worden 
gebruikt of worden uitgerust met een 
draai- of gemotoriseerde bediening. Er 
worden dus twee soorten afdekplaten 
aangeboden afhankelijk van de gekozen 
configuratie.
De basissen bestaan uit twee delen:
- het vaste gedeelte dat verbonden wordt 
met de rails van het kolomframe door 
middel van knijpers voor de aansluiting/
loskoppeling onder spanning,
- het mobiele gedeelte waarop de 
automaat wordt gemonteerd en dat zeer 
eenvoudig op het vaste gedeelte kan 
worden aangesloten/losgekoppeld. De 
vergrendeling met kwartslagschroeven 
gaat zeer snel.

Elke basis kan worden uitgerust met een 
klemmenblok voor de aansluiting van 
de hulpkringen. Via dit klemmenblok 
kunnen deze kringen automatisch 
worden aangesloten/losgekoppeld 
tijdens het plaatsen en afnemen van 
het mobiele deel. De IS 333 basissen 
zijn bij levering reeds voorzien van het 
klemmenblok.

BASISSEN VOOR IS 223
De aansluiting stroomopwaarts van 
de automaat gebeurt automatisch op 
het kolomframe via de knijpers van de 
basissen.
De aansluiting stroomafwaarts gebeurt 
rechtstreeks op de aansluitvlakken van 
de automaten.

AANSLUITKLEMMENBLOK
VAN DE HULPKRINGEN

De DPX en DPX³ automaten 
worden horizontaal op de 
basissen gemonteerd.

Eenvoudige en snelle 
uitvoering voor vervanging of 
toevoeging van een functionele 

eenheid in minder dan een uur. Deze 
handelingen kunnen worden verricht 
zonder de voeding van het kolomframe 
te onderbreken.

VAST GEDEELTE

MOBIEL GEDEELTE

BASIS IS 223 VOOR DPX 630
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BASIS IS 333 IN "LOSGEKOPPELDE" POSITIE

De positie van de schuif wordt aangeduid door 
een gekleurd lampje en kan worden vergrendeld 
met een hangslot.

BASISSEN VOOR IS 233
De aansluiting stroomopwaarts van 
de automaat gebeurt automatisch op 
het kolomframe via de knijpers van de 
basissen.
De aansluiting stroomafwaarts gebeurt 
op de achterste stroomrails van het vaste 
gedeelte van de basis.

BASISSEN VOOR IS 333
De aansluiting stroomopwaarts van 
de automaat gebeurt automatisch op 
het kolomframe via de knijpers van de 
basissen.
De aansluiting stroomafwaarts gebeurt 
op de achterste stroomrails van het vaste 
gedeelte van de basis. De aansluiting 
van de hulpkringen gebeurt via het 
automatische aansluitklemmenblok.

"'LOSGEKOPPELDE" POSITIE

TESTPOSITIE

'GEKOPPELDE" POSITIE

DE OPLOSSINGEN VAN LEGRAND

Geen interventie op de 
aansluitingen. Eenvoudige en 
snelle uitvoering voor 

vervanging of toevoeging van een 
functionele eenheid in minder dan een 
uur.

Idem IS 233 met de 
mogelijkheid de hulpkringen 
onbelast te testen dankzij de 

testpositie. De drie posities van de 
mobiele basis zijn stabiel en kunnen 
worden vastgezet.
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UNIVERSELE BASIS VOOR IS 233

VOORBEELD VAN EEN SCHAKELAARVOOR MOTORUITGANG GEMONTEERD OP 
UNIVERSELE BASIS

UNIVERSELE BASISSEN
Er zijn drie universele basissen met een 
hoogte van 300 mm, te kiezen naargelang 
het gewenste IS-niveau.

De uitvoering is dezelfde als die van de basissen 
voor automaten met gegoten behuizing.
De mobiele basis wordt afgedekt met een volle 
metalen plaat waarop elk apparaat tot 630 A kan 
worden bevestigd.
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HET
KOLOMFRAME 
VX³ IS

DE 
PRODUCTKEUZE
IS 223 EN IS 233
Voor de uitvoering van het kolomframe 
moeten drie referenties worden gekozen.

1 - Verkoperde en vertinde aluminium 
rails

Te kiezen naargelang de gebruikte 
stroomsterkte.

In max. (A) Referentie
1250 4 046 04

2000 4 046 06

2 - Stijgprofielen en houders
Te kiezen volgens de diepte van de kast.

Voor XL³ 4000 
diepte (mm) Referentie

725 4 046 00

975 4 046 02

Deze referenties omvatten alle onderde-
len waarmee de rails in de kast kunnen 
worden bevestigd en beschermd:

- de isolerende houders,
- de functionele stijgprofielen voor de 
bevestiging van de basissen,
- het tussenstijgprofiel en de dwarssteu-
nen voor de bevestiging van de isolerende 
houders,
- de isolerende strips voor de bescher-
ming van de rails,
- alle scheidingsschotten waarmee 
de vorm 3b en 4a kan worden gehaald 
met IS 223 en de vorm 2b met IS 233 

(minimaal gehaald vormniveau met het 
IS-systeem).

Het kolomframe VX³ IS is 
gemeenschappelijk voor alle IS-niveaus 
van het assortiment (IS 223, IS 233, 
IS 333). Het vormt de ruggengraat van 
het verdeelsysteem. Het is uitgerust 
met verkoperde en vertinde aluminium 
rails van 1 780 mm lang, en bedoeld voor 
montage in de XL³ 4000 kasten met een 
buitenhoogte van 2 200 mm.

Kolomframe IS 223/233
3 referenties

Aluminium rails
+

Stijgprofielen & houders
+

Kader van afdekplaatDe aluminium rails zijn 
verkoperd en vertind via een 
gepatenteerde behandeling, 

waardoor ze elektrochemisch perfect 
combineerbaar zijn met rails en 
kabelschoenen van koper of aluminium.
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BIJKOMENDE SCHOTTEN VOOR 
SCHEIDINGSVORMEN
Het is mogelijk scheidingen te 
verwezenlijken tot vorm 4b met het 
verdeelsysteem VX³ IS. Afhankelijk 
van het gevraagde IS-niveau, kan het 
noodzakelijk zijn de met het kolomframe 
geleverde vormen aan te vullen met één 
of meer van de volgende vijf referenties:
- ref. 4 046 85: schottenkit voor 
horizontale rail in interne kabelmantel
- ref. 4 046 86: schottenkit voor 
horizontale rail in externe kabelmantel
- ref.  4 046 87: achterste schottenkit 
IS 233/333 hoogte 200 mm,
- ref.  4 046 88: achterste schottenkit 
IS 233/333 hoogte 300 mm,
- ref. 4 046 89: schot hoogte 300 mm voor 
reserve.

3 - Kaders van afdekplaten
Te kiezen volgens de breedte van de kast.

Voor XL³ 4000 
breedte (mm) Referentie

725 0 208 55

975* 0 208 56

* Met interne kabelmantel

De afdekplaat is alleen nodig 
voor IS 223 en 233.

IS 333
Voor de uitvoering van het kolomframe 
moeten twee referenties worden geko-
zen.

1 - Verkoperde en vertinde aluminium 
rails

Te kiezen naargelang de gebruikte 
stroomsterkte.

In max. (A) Referentie
1250 4 046 04

2000 4 046 06

2 - Stijgprofielen en houders
Te kiezen volgens de diepte van de kast.

Voor XL³ 4000 
diepte (mm) Referentie

725 4 046 00

975 4 046 02

Deze referenties omvatten alle onderde-
len waarmee de rails in de kast kunnen 
worden bevestigd en beschermd:

- de isolerende houders,
- de functionele stijgprofielen voor de 
bevestiging van de basissen,
- het tussenstijgprofiel en de dwarssteu-
nen voor de bevestiging van de isolerende 
houders,
- de isolerende strips voor de bescher-
ming van de rails,
- alle scheidingsschotten waarmee de 
vorm 2b kan worden gehaald (minimaal 
gehaald vormniveau met het IS-systeem).

Kolomframe IS 333
2 referenties

Aluminium rails
+

Stijgprofielen & houders

Plaatsing IS 223 IS 233
IS 333

Alleen IS-frame 
zonder reserve1

Vorm 
3b/4a -

IS-frame met 
schotten voor 
reserve ref. 

4 046 89
- Vorm 3b

IS-frame met 
schotomhulsel 

achter 
ref. 4 046 87/88

- Vorm 4b

1: Gebruik zo nodig de schotten voor horizontale rail 
in interne/externe kabelmantel ref. 4 046 85/86BEVESTIGINGSHAKEN REF. 4 046 79

De kaders van de afdekplaten 
mogen niet worden gebruikt voor 
de IS 333 omdat de VX³ IS 333 

basissen de montage van een speciale 
afdekplaat mogelijk maken. Om de 
afdekplaten met standaardschroeven te 
monteren op de vrije plaatsen van het 
frame IS 333, moeten de 
bevestigingshaken ref. 4 046 79 worden 
gebruikt.
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De stijgprofielen van de afdekplaten 
worden bevestigd in het eerste 
schroefgat op 50 mm van de voorzijde 
(onder het aardingssymbool).

Voor de bevestiging van de functionele 
stijgprofielen, plaatst u clipmoeren op 
200 en 250 mm van de voorzijde.

Plaats het stijgprofiel en schroef 
het op de bevestigingshaken met de 
meegeleverde schroeven (gebruik 
de gaten op de zijkanten van het 
stijgprofiel).

Plaats de voorste en achterste 
bevestigingshaken op 375 mm van de 
linkerkant van de kast.

Schroef de bevestigingshaken van het 
stijgprofiel op de bovenste en onderste 
steunen (225 mm van de voorzijde van 
de kast).

MONTAGE VAN DE BOVENSTE  
EN ONDERSTE DWARSSTEUNEN

MONTAGE VAN HET VERTICALE  
STIJGPROFIEL

MONTAGE VAN DE FUNCTIONELE 
STIJGPROFIELEN EN HET KADER 
VAN DE AFDEKPLATEN

Plaats de dwarssteun en bevestig deze 
op de haken met de meegeleverde 
schroeven.

Gebruik hiervoor niet de gaten 
op de bovenkant van de 
dwarssteun.

1 2 3

HET  KOLOMFRAME

225 mm

De rail kan willekeurig links of 
rechts in de kast worden 
gemonteerd.

In het voorbeeld hiernaast zorgt 
de omgekeerde montage van de 2 
kolomframes ervoor dat alle uitgangen 
in het midden van de kast kunnen 
worden geplaatst.

PLAATSING
Montagevoorbeeld van een kolomframe VX³ IS, met de uitgangen rechts en de horizontale hoofdrail bovenaan, 
in een XL³ 4000 kast van 725 mm breed en 975 mm diep.
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De beugels houden de rails mechanisch 
op hun plaats op het frame (spankoppel: 
20 N·m).

Voor elke steun zijn er vijf beugels 
nodig. Er bestaan twee soorten:
- de twee zijbeugels,
- de drie centrale beugels,

De rails worden in de isolerende 
houders geplaatst. In de steunen 
geschroefde beugels houden de rails 
op hun plaats.

Op de onderste steun komen de 
railaanslagen, die in een groef van de 
isolator schuiven.

De isolatoren worden eenvoudig op de 
metalen steunen geklikt.

Achteraanzicht van het kolomframe 
met de steunen geplaatst.

De tussensteunen worden vervolgens 
om de 300 mm bevestigd (spankoppel: 
15 N·m).

De onderste eindsteun wordt aan de 
achterkant van het onderste deel van 
de functionele stijgprofielen bevestigd 
(gebruik van de eerste twee gaten).

Het kolomframe bevat zes railsteunen 
waarvan twee verschillende steunen 
voor de uiteinden.

TUSSENSTEUN (X 4)

BOVENSTE EN ONDERSTE STEUNEN

MONTAGE VAN DE  
RAILSTEUNEN

MONTAGE EN BEVESTIGING  
VAN DE RAILS4 5
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De bovenste en onderste scheidingen 
worden op beugels geschroefd (twee 
boven en twee onder). Deze laatste 
worden op de structuursteunen 
bevestigd op 100 mm van de voorzijde 
van de kast.

Om de schroeven te verbergen, worden 
de isolerende strips afgedekt met een 
kap die gewoon wordt opgeklikt.

De isolerende strips worden eerst in de 
geleiders van de hielsteun geplaatst. 
Vervolgens worden ze van onder af op 
de rails geklikt door op de zijkanten te 
drukken.

Er zijn vijf isolerende strips, alleen de 
rechterzijstrip (aan de kant van het 
verticale stijgprofiel) is verschillend.

De definitieve bevestiging van de strips 
gebeurt met vier rijen van vijf schroeven 
op de beugels (spankoppel: 1 N·m).

MONTAGE VAN DE ISOLERENDE 
STRIPS VAN DE RAILS

MONTAGE VAN DE BOVENSTE  
EN ONDERSTE SCHEIDINGEN6 7

HET  KOLOMFRAME

De isolerende strips en 
kappen garanderen de 
IP-klasse  XXB van het 

kolomframe (toegang tot de 
spanningvoerende delen onmogelijk).
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De aansluiting van het kolomframe op 
de hoofdrail gebeurt zeer eenvoudig 
door middel van de vier gebruiksklare 
kits.

Voedingskits van het kolomframe

Horizontale rail Rails 
van het 

kolomframe
Referentie
van de kitRails In

Koper
(afstand 125 mm)

4 000 A
6 300 A

1 250 A 4 046 90

2 000 A 4 046 91

Aluminium
(afstand 75 mm)

1 600 A 1 250 A 4 046 92

3 200 A 2 000 A 4 046 93

De gebruiksklare aansluitkits bestaan uit 
geplooide en geperforeerde rails en de 
bijbehorende montageschroeven.

Montage van de aansluitkit ref. 4 046 91.
Spankoppels:
- op aluminium rails: 50 N⋅m
- op koperen rails: 40 tot 50 N⋅m

Montage van de aansluitkit ref. 4 046 93.
Spankoppel: 50 N⋅m

AANSLUITING 
STROOMOPWAARTS8

De horizontale hoofdrail kan 
onderaan in de kast worden 
geplaatst.

Voorbeeld van horizontale 
rail onderaan in de kast met 
inspectieluik dat door de 
fabrikant voorzien is om de 
koppelingen te controleren.
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325375

De bevestigingshaken van de achterste 
schotten van het IS-frame worden op 
de onderste en bovenste dwarssteunen 
van de kast bevestigd met een centrale 
schroef op 375 mm van de voorzijde.

Bevestig ook de vier beugels voor de 
bovenste en onderste sluitplaten op 325 
mm van de voorzijde.

MONTAGE VAN DE 
ACHTERSCHOTTEN VAN HET 
FRAME

10

HET  KOLOMFRAME

D

De scheiding van de horizontale rail 
moet worden vervolledigd door een 
achterplaat. Deze scheiding wordt 
geleverd voor een schot van 400 mm 
hoog, maar kan worden aangepast aan 
200 of 300 mm.

Vergeet niet de identificatieplaat van de 
rails bovenaan in het frame te plaatsen.

Horizontale rail Afstand D
(mm)

Hoogte 
afdekplaat 

(mm)
≤ 1 600 A 175 200

≤ 4 000 A 275 300

≤ 6 300 A 375 400

De bevestigingshaken van de 
horizontale scheidingsplaat moeten 
worden geplooid voordat ze worden 
geplaatst.

Voor de voorzijde van de kast is ook 
een plaat van 200 mm voorzien. 
Naargelang de hoogte van de rail kan 
deze worden aangevuld met één of twee 
extra elementen van 100 mm op het 
rechtergedeelte van het kolomframe.

MONTAGE VAN DE SCHOTTEN 
VOOR DE HORIZONTALE RAIL 
BOVEN OF ONDER (IDEM VOOR 
KABELMANTEL)

9

Voordat de horizontale schotten van 
de hoofdrail worden geplaatst, moet 
de voedingskit van het frame worden 
geplaatst (zie paragraaf "Aansluiting 
stroomopwaarts").
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Om het vormniveau 3b te halen, moet 
het gedeelte van het IS-frame dat niet 
wordt uitgerust met een VX³ IS basis, 
aan de voorzijde worden gesloten met 
reserveschotten van 300 mm hoog, 
ref. 4 046 89. Deze kunnen zo nodig om 
de 100 mm worden onderverdeeld.

Vervolgens moeten alleen nog de twee 
voorste zijdelingse scheidingsplaten op 
de stijgprofielen van het kolomframe 
worden bevestigd.

Indien het frame bedoeld is 
voor basissen in IS 333, mag het 
kader van de afdekplaat niet 

worden gebruikt. Voor de reserves 
wordt het vervangen door de 
bevestigingshaken voor afdekplaten 
met standaardschroeven ref. 4 046 79. 
Deze laatste vervolledigen de 
zijschotten van de voorzijde.

De achterste sluitplaten worden 
gehanteerd met een meegeleverde 
afneembare handgreep. Ze worden op 
de zijschotten geschroefd.

Hetzelfde geldt voor de achterste 
scheidingsplaten opzij.

De bovenste en onderste sluitplaten 
worden op de beugels geschroefd 
voordat de zijschotten worden geplaatst.

Bevestig de zijschotten op de vier haken 
die voordien werden gemonteerd.

MONTAGE VAN DE  
OPTIONELE RESERVESCHOTTEN11

VORMEN
Met het IS scheidingssysteem 
kan het minimale vormniveau 

3b worden gehaald (met de 
reserveschotten voor IS 233 en 333) en 
kan makkelijk een niveau 4b worden 
bereikt met IS 233 en 333 door gebruik 
van de schotomhulsels achter.
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VERDELERS
EN BASISSEN

IS 223

DE PRODUCTKEUZE

VERDELER HX³ 125 A
De rijverdeler 125 A HX³ IS 223 
ref.  4 046 68 wordt uitsluitend in een 
XL³ 4000 kast gemonteerd op de func-
tionele stijgprofielen die worden 
meegeleverd met het IS-frame. Hierop 
worden de modulaire DX³ apparaten 
geplaatst die zijn uitgerust met aansluit-
modules.
Met deze modules kunnen apparaten 
zonder gereedschap worden aangeslo-
ten op en losgekoppeld van de rijverdeler. 
Ze worden geleverd in verpakkingen van 
tien modules van hetzelfde type. Elk type 
module wordt op een verschillende fase 
van de verdeler aangesloten en is her-
kenbaar aan zijn kleur.

Compatibele modulaire apparaten Verbindingsmodules
Differentieelschakelaars DX³-ID 2P en 4P – ingang boven/uitgang 
onder 4 052 43 (L1)

4 052 44 (L2)
4 052 45 (L3)
4 056 46 (N)

Differentieelautomaten DX³ 2P en 4P DX³ – bescherming van de 
uitgangen

Automaten DX³ 1P, 2P, 3P en 4P DX³ - 1 module/pool

De IS 223 rijverdelers en de basissen in 
combinatie met het kolomframe laten 
toe zeer snel een IS 223 kast te bouwen, 
wat betekent dat:

■■■ Tijdens de exploitatie:
Elke kring onafhankelijk van de andere 
kan worden bediend. Het is evenwel 
niet mogelijk de hulpkringen van een 
onderbroken FE te testen.

■■■ Tijdens het onderhoud:
Het mogelijk is een FE te vervangen 
zonder de andere kringen van de 
kast te onderbreken. Er moet echter 
worden ingegrepen op de aansluiting 
stroomopwaarts.

■■■ Tijdens de uitbreiding:
Het mogelijk is alle soorten FE's (één 
apparaat of rij apparaten) toe te voegen 
op een ongebruikte plaats.
Hiervoor zijn de IS 223 verdelers en 
basissen uitgerust met een automatisch 
aansluitsysteem voor aansluiting 
stroomopwaarts van de hoofdkring.

AANSLUITMODULES REF. 4 052 43/44/45/46
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VERDELER HX³ IS 400 A
De rijverdeler 400 A HX³ IS wordt uitslui-
tend in een XL³ 4000 kast gemonteerd op 
de functionele stijgprofielen die worden 
meegeleverd met het IS-frame. Hierop 
worden de basissen voor de montage 
van de DPX³ en de modulaire apparaten 
geplaatst.

■■■ Basissen voor DPX³
De vier basisreferenties voor DPX³ zor-
gen voor een automatische aansluiting 
van de automaten DPX³ 160 en DPX³ 
250 A in 3P en 4P.

Basissen voor DPX³

Apparaat DPX³ 160 DPX³ 250

3P 4 045 00 4 045 02

4P 4 045 01 4 045 03

DX³ apparaten compatibel met modulaire basissen

Apparaten Plug-in 
basissen

Basissen 
met draad

Differentieelschakelaars DX³ -ID 2P en 4P – uitgangen onder • •

Differentieelautomaten DX³ 2P en 4P – bescherming van de 
uitgangen • •

Automaten DX³ 1P, 2P, 3P en 4P - 1 module/pool • •

Automaten DX³ 1P, 2P, 3P en 4P - 1,5 module/pool •

■■■ Plug-in basissen voor DX³
De plug-in (draadloze) basissen voor DX³ 
zijn bedoeld voor apparaten met 1 modu-
le per pool, met het aansluitsysteem aan 
de achterzijde van de automaat.

Plug-in basissen voor DX³

Apparaat Verbinding 1 mod./pool

1P

L1 4 045 10

L2 4 045 11

L3 4 045 12

N 4 045 13

3P L1, L2, L3 4 045 09

4P L1, L2, L3, N 4 045 08

■■■ Basissen met draad voor DX³
Dit type basis is geschikt om modulaire 
apparaten met schroefklemmen met 1 
module per pool en met 1,5 module per 
pool aan te sluiten naargelang de geko-
zen referentie.

Basissen met draad voor DX³

Apparaat Verbinding 1 mod./pool 1,5 mod./pool

1P

L1 4 045 18 4 045 24

L2 4 045 19 4 045 25

L3 4 045 20 4 045 26

N 4 045 17 4 045 23

3P L1, L2, L3 4 045 16 4 045 22

4P L1, L2, L3, N 4 045 15 4 045 21

■■■ Universele modulaire basis
De basis met ref.  4 045 27 
is een houder van 1  module 
breed, zonder aansluiting. Ze 
is geschikt voor de montage 
van om het even welk modu-
lair apparaat op de rijverdeler 
HX³ IS 400 A (bediening, sig-
nalisatie, hulp…).

De basissen voor DPX³ bestaan  
uit twee delen:
- een basis met knijpers die op de verdeler wordt 
bevestigd,
- een mobiele houder waarop de DPX³ wordt 
bevestigd en die aan het vaste gedeelte wordt 
gekoppeld.

De verdelers HX³ IS 223 125 en 400 A kunnen in de kasten IS 233 en IS 333 
worden gemonteerd. Het serviceniveau van deze functionele eenheden 
blijft evenwel IS 223. Voor de montage van de afdekplaten in de kast IS 333 

moeten bevestigingshaken ref. 4 046 79 (zie bladzijde 19) worden gebruikt.
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VERDELERS EN BASISSEN IS 223

BASISSEN VX³ VOOR APPARATEN
Deze basissen zorgen voor de automa-
tische montage en aansluiting van de 
automaten DPX³ 160/250 en DPX 630 
op het kolomframe. Ze zijn verkrijgbaar 
voor driepolige en vierpolige apparaten.
De apparaten worden horizontaal op hun 
basis geplaatst.

Basissen voor DPX³

Apparaat DPX³ 160 DPX³ 250 DPX 630

3P 4 046 10 4 046 12 4 046 16

4P 4 046 11 4 046 13 4 046 17

De basis is hetzelfde voor een automaat 
met of zonder differentieel.

SPECIALE AFDEKPLATEN
Voor het afdekken van de rijen appara-
ten op de verdelers HX³  IS 125 en 400 A 
en de apparaten DPX³ en DPX 630 op het 
kolomframe moeten speciale afdekpla-
ten worden gebruikt.
De keuze van de afdekplaat gebeurt op 
basis van het soort verdeler of automaat, 
en naargelang er al dan niet gebruik 
wordt gemaakt van toebehoren zoals een 
gemotoriseerde bediening aan de voor-
zijde of een draaibediening.

Specifieke afdekplaten IS 223/233

Uitrusting Afdekplaat Hoogte 
(mm)

HX³ IS
125 A 4 046 75 200

400 A 4 046 74 300

DPX³
160/250

Zonder toebehoren 4 046 70 200

Met draaibediening 
of gemotoriseerde 

bediening
4 046 72 200

DPX 630

Zonder toebehoren 4 046 71 300

Met draaibediening 
of gemotoriseerde 

bediening
4 046 73 300

UNIVERSELE BASIS
Met deze basis kan een apparaat worden 
gemonteerd waarvoor er geen specifieke 
VX³ basis bestaat: bijvoorbeeld een ver-
mogensschakelaar.
De basis is geschikt voor een stroom-
sterkte tot 630 A en is voorzien van vier 
aansluitklemmen.
De afdekplaat die bij deze basis hoort, is 
een afdekplaat met schroeven met een 
hoogte van 300 mm (ref.  0 209 44) en 
voorzien van scharnieren (ref. 0 209 59).

De basissen voor apparaten bestaan uit twee delen:
- een vast gedeelte dat met knijpers op het kolomframe wordt aangesloten,
- een mobiel gedeelte waarop de automaat wordt bevestigd en die aan het vaste gedeelte wordt 
gekoppeld.

162,8 mm

300 mm

Beschikbaar volume onder afdekplaat.

Let op de aanwijzingen op het 
etiket: "Niet verwijderen of 
plaatsen met automaat in 

gesloten stand"
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De aansluitmodule kan makkelijk en 
zonder gereedschap worden geplaatst.

■■■ Apparaten met 1 module per pool
De aansluitmodule wordt aan 
de achterkant van de automaat 
gemonteerd.

PLAATSING VAN DE 
AANSLUITMODULES 1 INSTALLATIE VAN DE APPARATEN 

OP DE VERDELER2

Plaats het bovenste deel van de 
aansluitmodule (met markering “Max 
80“) op de bovenkant van de automaat 
en druk naar voren om de pen van de 
module in de plug-in inrichting van het 
apparaat te drukken. Dit garandeert 
een correcte contactdruk.
Doe vervolgens hetzelfde voor de 
andere polen.
Er zijn vier kleuren aansluitmodules die 
overeenstemmen met de vier polen van 
de rijverdeler.

Blauw Bruin Grijs Zwart
Nullei-

der
Fase 1 Fase 2 Fase 3

Zo kunt u de fase kiezen die u wenst te 
gebruiken. Op die manier is het zeer 
eenvoudig de fasen op de volledige rij 
te balanceren.

VIERPOLIGE AUTOMAAT MET ZIJN 4 
AANSLUITMODULES

Zet de klauwen aan de bovenkant van 
het apparaat omhoog.

Plaats de automaat op de rail door 
eerst de onderkant van het apparaat 
in te steken, en vervolgens druk uit 
te oefenen op de bovenkant om de 
automaat op zijn plaats vast te zetten. 
Het product is dan automatisch 
aangesloten op de verdeler.

De installatie is klaar zodra alle klauwen 
in de vergrendelde stand staan.

PLAATSING VAN DE VERDELERS HX³ IS 125 A
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MONTAGE VAN DE VERDELER OP 
HET IS-FRAME3

Deze stap kan worden 
uitgevoerd voordat de 
automaten op de verdeler 

worden geplaatst.

Voor de installatie op het IS-frame moet 
eerst en vooral het vaste gedeelte van 
de rijverdeler worden geplaatst.

De plaatsing gebeurt volgens hetzelfde 
principe als voor een standaardplaat 
XL³, via borgpennen die zich in de 
functionele stijgprofielen vastgrijpen.

De plaatsing van het mobiele 
gedeelte op het vaste gedeelte 
wordt vergemakkelijkt door de 4 
geleidepennen die ervoor zorgen dat de 
aansluitpennen perfect passen.

Bevestig het mobiele deel op het vaste 
deel met de meegeleverde schroeven.

Bevestig vervolgens het vaste gedeelte 
met de meegeleverde schroeven bij de 
rijverdeler.

De modulaire apparaten kunnen zelfs worden toegevoegd of 
verwijderd terwijl de HX³ verdeler onder spanning staat, wanneer 
de kring onbelast is.

VERDELERS EN BASISSEN IS 223

De voedingsmodule van de rijverdeler HX³ IS 125 A is uitsluitend 
voorbehouden voor de voeding van de rails van de verdeler.
Hier kan geen apparaat op worden geplaatst en ze mag in geen geval 

worden gedemonteerd omdat ze delen onder spanning bevat.
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PLAATSING VAN DE VERDELERS HX³ IS 400 A
MONTAGE VAN DE VERDELER OP 
HET IS-FRAME1

Voltooi de installatie door het mobiele 
deel op het vaste deel te bevestigen met 
de twee meegeleverde schroeven.

De HX³ IS 400 A verdeler bestaat uit een 
mobiel en een vast gedeelte.

Plaats het vaste deel en bevestig het 
op de functionele stijgprofielen van het 
IS-frame.

Plaats het mobiele gedeelte op het 
vaste gedeelte met behulp van de 
geleidepennen.

De automaten worden door middel van 
basissen op de verdeler VX³  IS  400  A 
gemonteerd.

MONTAGE VAN EEN DPX³2

De basissen voor DPX³ bestaan uit een 
vast gedeelte, een mobiel gedeelte, een 
borgkit en twee klemafschermingen. 
Ze zorgen voor de automatische 
aansluiting van een DPX³ 160 of 250 
(onbelast) op de rijverdeler met 
aanwezige spanning.

Installeer het mobiele gedeelte van 
de basis door de geleidende delen in 
de klemmen stroomopwaarts van de 
automaat DPX³ te steken.

Breng stroomopwaarts de elektrische 
aansluitingen tot stand met de 
meegeleverde schroeven bij de 
automaat (Allen-sleutel van 4, 
spankoppel van 7 N·m).

Zet het apparaat vast op de basis met 
behulp van de bevestigingsschroeven bij 
de DPX³.

Voor de montage van een 
DPX³  160 moet u eerst de 
kooiklemmen stroomopwaarts 

van het apparaat verwijderen (zie blz. 
31).

A) MONTAGE VAN DE AUTOMAAT 
OP DE BASIS
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VERDELERS EN BASISSEN IS 223

Plaats het achterste deel van 
de klemafscherming en klap de 
klemafdekking dan naar voren.

Vergrendel de klemafscherming door 
de 2 verzegelbare doppen te plaatsen.

Voor de aansluiting 
stroomafwaarts van de DPX³ 
moet de klemafscherming 

stroomafwaarts worden verwijderd.

De van een basis voorziene DPX³ kan op 
de rijverdeler 400 A worden gemonteerd 
terwijl er spanning aanwezig is.

Plaats het vaste deel van de basis op de 
rijverdeler.

De vergrendeling gebeurt automatisch.

De borgkit verhindert dat een automaat 
in gesloten stand wordt verwijderd.

Plaats de veer...

... en monteer de twee delen van de kit.

Bevestig de kit aan de achterkant van 
het bewegende gedeelte van de basis 
met de twee meegeleverde schroeven 
(spankoppel 1 N·m).

B) INSTALLATIE VAN DE  
BORGKIT

D) MONTAGE VAN DE DPX³ OP DE 
VERDELER

C) PLAATSING VAN DE 
KLEMAFSCHERMINGEN

250 A160 A
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PLAATSING VAN DE BASISSEN 
VOOR DX³3

De plaatsing van de automaat met het 
mobiele gedeelte wordt vergemakkelijkt 
door de geleideblokjes.

Voltooi de installatie van de DPX³ door 
de kwartslagschroeven boven en onder 
het apparaat vast te zetten.

A) MONTAGE VAN DX³ MET 1 MODULE 
PER POOL OP PLUG-IN BASIS

Voor de installatie van de modulaire 
automaten op de verdeler HX³ IS 400 A 
moeten basissen voor DX³ worden 
gebruikt. Deze verhogen de modulaire 
automaten tot dezelfde hoogte als de 
DPX³ zodat deze samen op dezelfde rij 
kunnen worden geplaatst.

Plaats de basis HX³ op de rijverdeler 
HX³ IS 400 A.

De plug-in basissen worden geleverd 
met de bijbehorende schakelaars.

Voltooi de installatie van de basis door 
de sluithefbomen te vergrendelen.
Zodra de basis op de verdeler 
vergrendeld is, kan de automaat worden 
gemonteerd zoals op een standaard 
modulaire rail.

De installatie van de 
connectoren op de automaten 
verloopt precies zoals 

beschreven voor de verdeler 
HX³ IS 125 A.
(zie blz. 25)

Er kunnen nieuwe automaten worden 
toegevoegd met aanwezige spanning 
maar zonder belasting (automaat in 
open stand), zoals alle producten van 
het IS-assortiment.

De automaat is correct geïnstalleerd 
zodra hij op de rail vergrendeld is.

Monteer het mobiele deel nooit 
op het vaste deel voordat de 
automaat is geplaatst.
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VERDELERS EN BASISSEN IS 223

PLAATSING VAN DE AFDEKPLAAT4

De afdekplaat is voorzien van een 
scharnier en een DIN-venster.

B) MONTAGE VAN DE DX³ MET 1 OF 
1,5 MODULE PER POOL OP BASIS MET 
DRAAD

Sluit de draden aan op de automaat 
zonder deze op het railgedeelte van de 
basis te monteren.
Aanbevolen spankoppel:
2,5 N·m voor DX³ met 1 module/pool,
5,5 N·m voor DX³ met 1,5 module/pool,

Met de basissen met draad is de 
montagevolgorde anders dan bij de 
plug-in basissen. Om elk risico op 
contact met spanningvoerende delen te 
voorkomen, moeten de draden worden 
aangesloten aan de automaat voordat 
de basis op de verdeler wordt geplaatst.

Terwijl u de automaat vasthoudt met 
een hand, plaatst u de basis op de 
rijverdeler HX³ IS 400 A en zet u de 
sluithefbomen vast.

Monteer het apparaat zoals op een 
standaard modulaire rail.

Voltooi de installatie door de klauwen 
van de automaat te vergrendelen.
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PLAATSING VAN DE BASISSEN VX³ IS 223
Montagevoorbeeld van een DPX³ 160 zonder gemotoriseerde of draaibediening.

VOORBEREIDING VAN DE 
AUTOMAAT1 MONTAGE VAN DE AUTOMAAT OP 

HET MOBIELE DEEL VAN DE BASIS2

Plaats de twee inzetstukken in 
messing.

Plaats de zwarte beugel.

Bevestig het vergrendelsysteem met 
de twee meegeleverde schroeven 
(spankoppel 1 N·m).

Verwijder de achterste afsluitdoppen 
stroomopwaarts.

Verwijder de kooiklemmen 
stroomopwaarts.

Plaats het apparaat op het mobiele deel 
van de basis.

Draai de elektrische aansluitingen 
stroomopwaarts vast met de acht (of 
zes) meegeleverde schroeven bij de 
automaat (spankoppel 7 N·m).

Voordat de automaat op het mobiele 
deel van de basis wordt geplaatst, moet 
hij worden voorzien van de borgkit die 
wordt meegeleverd met de basis, en op 
de DPX³ 160 moeten de kooiklemmen 
stroomopwaarts worden verwijderd.
De borgkit voorkomt dat het apparaat 
in gesloten toestand kan worden 
verwijderd en geplaatst.

Als de automaat moet worden 
uitgerust met hulpstukken, 
moeten deze worden 

gemonteerd voordat het apparaat op 
de basis HX³ wordt geplaatst (zie 
blz. 35).

De automaat kan eveneens 
worden uitgerust met een 
draaibediening of 

gemotoriseerde bediening aan de 
voorzijde (zie blz. 34).

Bevestig de DPX³ met de meegeleverde 
schroeven bij de automaat (spankoppel 
1 N·m).
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PLAATSING VAN DE 
VERZEGELBARE 
KLEMAFSCHERMING 
STROOMOPWAARTS

3 MONTAGE VAN DE BASIS OP HET 
IS KOLOMFRAME4 STROOMOPWAARTSE 

AANSLUITING VAN DE AUTOMAAT5

Vergrendel de klemafscherming door 
de twee verzegelbare grendeldoppen te 
plaatsen.

Plaats de klemafscherming

De definitieve bevestiging op de 
stijgprofielen van het IS-frame gebeurt 
met de twee meegeleverde schroeven 
(vergeet niet eerst de twee klipmoeren 
in de stijgprofielen te plaatsen).

Het vaste deel van de basis grijpt 
zich zoals een gewone plaat vast in 
de stijgprofielen met zijn metalen 
borgpennen.

Deze kwartslagsluiting, in het midden 
van het vaste gedeelte, verhindert dat 
de basis wordt verwijderd terwijl de 
automaat gemonteerd is.

Plaats het uitgeruste mobiele deel 
van de automaat op het vaste deel 
met behulp van de vier metalen 
geleidepennen.

De vergrendeling 
van het mobiele 
deel op het vaste 
deel gebeurt met 
behulp van de 
vier kwartslag-
schroeven (twee 
aan elke kant).

Voor een aansluiting via de achterkant 
moeten de klemafschermingen worden 
aangevuld met de meegeleverde 
afsluitdoppen.

De automaat moet altijd 
"OPEN" zijn voordat de basis 
wordt geplaatst!



31WERKPLAATSBOEKHET VERDEELSYSTEEM IS

STROOMAFWAARTSE 
AANSLUITING VAN DE AUTOMAAT6 PLAATSING VAN DE 

SCHARNIERENDE AFDEKPLAAT7

De afdekplaten worden geleverd met 
twee zakjes toebehoren. Het ene bevat 
twee DIN-rails en hun schroeven, 
voor de montage van modulaire 
apparaten aan de voorzijde. Het 
andere bevat de scharnieren en de 
schroeven voor de bevestiging van de 
afdekplaat op de afdekplaathouder, 
alsook de kwartslagsluiting met 
haar bevestigingsmoer en haar 
dubbelbaardsleutel.

Sluit de kabels aan in de kooiklemmen 
stroomopwaarts van de automaat 
(spankoppel 8 N·m).

Monteer de klemafscherming 
stroomafwaarts en plaats de twee 
grendeldoppen (op deze foto is 
de automaat voorzien van een 
draaibediening).

MONTAGE VAN EEN 
MEETAPPARAAT AAN DE 
VOORZIJDE

8

De afdekplaat maakt het mogelijk een 
modulair apparaat te monteren, een 
meetapparaat bijvoorbeeld (zie blz. 43).

Nadat u de twee scharnieren op de 
afdekplaat hebt geschroefd zoals 
beschreven in de handleiding, bevestigt 
u het geheel op het stijgprofiel van de 
afdekplaat met behulp van de twee 
meegeleverde moeren.

De afdekplaat is voorzien van een 
uitsparing voor de montage van een 
draai- of gemotoriseerde bediening aan 
de voorzijde.

Het is ook mogelijk controlelampjes te 
monteren.

Door de uitgangen op Viking-
klemmen aan te sluiten, kan 
het vormniveau 4b worden 

gehaald.
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BASISSEN
VX³ IS 233

DE PRODUCTKEUZE
BASISSEN VOOR APPARATUUR
De keuze van de basissen gebeurt op 
basis van het soort apparaat dat men in 
de functionele eenheid wil installeren.

Appa-
raat

DPX³ 160 DPX³ 250 DPX 630

3P 4 046 20 4 046 22 4 046 26

4P 4 046 21 4 046 23 4 046 27

3P diff. 4 046 36

4P diff. 4 046 31 4 046 33 4 046 37

Elke IS 233 basis bestaat uit:
- 1 vast gedeelte,
- 1 mobiel gedeelte,
- 2 bevestigingsbeugels en schroeven,
- 2 klemafschermingen,
- 1 borgkit voor gesloten automaat.

SPECIALE AFDEKPLATEN
Zo nodig moet de basis worden aangevuld 
met de passende afdekplaat, te kiezen in 
de onderstaande tabel.

Apparaat DPX³ 160/250 DPX 630
Zonder 

draai- of 
gemotor. 
bediening

4 046 70 4 046 71

Met draai- of 
gemotor. 
bediening

4 046 72 4 046 73

UNIVERSELE BASIS
Met deze basis kan een apparaat worden 
gemonteerd waarvoor er geen specifieke 
VX³ basis bestaat: bijvoorbeeld een 
vermogensschakelaar.
De basis is geschikt voor een 
stroomsterkte tot 630 A en is voorzien 
van acht aansluitklemmen.
De afdekplaat die bij deze basis hoort, is 
een afdekplaat met schroeven met een 
hoogte van 300 mm (ref.  0 209 44) en 
voorzien van scharnieren (ref. 0 209 59).

De IS 233 basissen in combinatie met 
het kolomframe laten toe zeer snel een 
IS 233 kast te bouwen, wat betekent dat:

■■■ Tijdens de exploitatie, het mogelijk is 
een FE individueel te selecteren en te 
vergrendelen, maar het niet mogelijk 
is tests te verrichten op de hulpkringen 
(met name de automatische functies).
■■■ Tijdens het onderhoud, de 
vergrendeling van elke FE mogelijk is 
zonder in te grijpen op de aansluiting.
■■■ Tijdens de uitbreiding, het mogelijk is 
om het even welk type FE toe te voegen 
op een lege plaats.

Hiervoor is elke IS 233 basis voorzien 
van automatische aansluitingen voor 
de aansluitingen stroomopwaarts en 
stroomafwaarts van de hoofdkring.

IS 233 basissen 
voor DPX³ 160

162,8 mm

300 mm

Beschikbaar volume onder afdekplaat.
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Voordat de automaat op het mobiele 
deel van de basis wordt geplaatst, moet 
hij worden voorzien van de borgkit 
die wordt meegeleverd met de basis, 
en moeten de kooiklemmen worden 
verwijderd.

VOORBEREIDING VAN DE 
AUTOMAAT1 MONTAGE VAN DE HULPSTUKKEN2

PLAATSING
Montagevoorbeeld van een magnetothermische DPX³ 160 160 A 4P ref.  4 201 37, 
uitgerust met een gemotoriseerde bediening aan de voorzijde ref. 4 210 61.

Plaats de zwarte beugel en het 
vergrendelsysteem, het geheel wordt 
op zijn plaats gehouden door de twee 
meegeleverde schroeven. Spankoppel 
1 N·m.

De automaat kan worden uitgerust met 
hulpstukken (stroomuitschakelspoel, 
minimumspanningsuitschakelspoel, 
hulpcontacten of storingssignaal).

Nadat de draden zijn aangesloten 
aan de klemmen van de hulpstukken, 
gebruikt u de voorziene doorvoeren 
om deze aan de achterzijde van het 
apparaat weer naar buiten te voeren.

Bij de plaatsing van de automaat is op 
de basis een doorvoer voorzien om de 
draden naar buiten te voeren.

Plaats de twee inzetstukken in messing.

Borgkit.

Verwijder de achterste afsluitdoppen 
stroomopwaarts en stroomafwaarts.

Verwijder de kooiklemmen 
stroomopwaarts en stroomafwaarts.
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PLAATSING VAN DE 
GEMOTORISEERDE BEDIENING3 MONTAGE VAN DE AUTOMAAT OP 

HET MOBIELE DEEL VAN DE BASIS4

Plaats het apparaat op de basis en 
bevestig het met de meegeleverde 
schroeven bij de automaat (spankoppel 
1 N·m).

Draai de elektrische aansluitingen 
stroomopwaarts en stroomafwaarts 
vast met de acht (of zes) meegeleverde 
schroeven bij de automaat. Pas hierbij 
een spankoppel toe van 7 N·m.

Doorboor de kap van de automaat zoals 
beschreven in de handleiding.

Bevestig de voet van de gemotoriseerde 
bediening doorheen de eerder 
aangebrachte boringen.

Bevestig de motor op zijn voetstuk 
met behulp van de twee diagonaal 
geplaatste schroeven.

BASISSEN IS 233

De gemotoriseerde bediening 
wordt met een verzegelbare 
schroefafscherming geleverd 

om te verhinderen dat de motor wordt 
gedemonteerd.
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PLAATSING VAN DE 
VERZEGELBARE 
KLEMAFSCHERMINGEN

5

Voor een aansluiting via de achterkant 
moeten de klemafschermingen worden 
aangevuld met de meegeleverde 
afsluitdoppen.

Zodra de klemafschermingen geplaatst 
zijn, gebeurt de blokkering door de vier 
grendeldoppen te plaatsen.

MONTAGE VAN DE BASIS OP HET 
IS KOLOMFRAME6

Dit onderdeel grijpt zich zoals een 
gewone plaat vast in de stijgprofielen 
met zijn metalen borgpennen.

Het mobiele deel wordt op het vaste 
deel geplaatst met behulp van de vier 
metalen geleidepennen.

De vergrendeling van het mobiele deel 
op het vaste deel gebeurt met behulp 
van de vier kwartslagschroeven (twee 
aan elke kant).

De definitieve bevestiging van het 
vaste deel op de stijgprofielen van 
het IS-frame gebeurt met de twee 
meegeleverde schroeven (vergeet 
niet eerst de twee clipmoeren in de 
stijgprofielen te plaatsen).

De vergrendeling 
van het vaste deel 
gebeurt met een 
kwartslagschroef.
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PLAATSING VAN DE 
SCHARNIERENDE AFDEKPLAAT7 MONTAGE VAN EEN 

MEETAPPARAAT AAN DE 
VOORZIJDE

8

De afdekplaten worden geleverd met 
twee zakjes toebehoren. Het ene bevat 
twee DIN-rails en hun schroeven, 
voor de montage van modulaire 
apparaten aan de voorzijde. Het 
andere bevat de scharnieren en de 
schroeven voor de bevestiging van de 
afdekplaat op de afdekplaathouder, 
alsook de kwartslagsluiting met 
haar bevestigingsmoer en haar 
dubbelbaardsleutel.

De afdekplaat is dezelfde voor 
automaten met een draaibediening of 
een gemotoriseerde bediening. Voor 
deze laatste moet het uitdrukplaatje 
worden uitgedrukt.

Nadat de twee scharnieren op de 
afdekplaat zijn geschroefd zoals 
beschreven in de handleiding, wordt 
het geheel op het stijgprofiel van de 
afdekplaat bevestigd met behulp van de 
twee meegeleverde moeren.

De grootte van de voorzijde van de 
gemotoriseerde bediening is afhankelijk 
van het gebruikte type automaat. Het 
kan dus nodig zijn de lege ruimte op te 
vullen met een modulair afsluitelement.

BASISSEN IS 233

Open het vooruitgesneden venster in de 
afdekplaat en monteer het modulaire 
apparaat op de DIN-rail.

Bevestig het geheel op de afdekplaat 
met de meegeleverde schroeven.
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PLAATSING VAN DE 
AANSLUITMODULE VOOR 
HULPSTUKKEN

9

De IS 233 basissen zijn geschikt voor 
een optionele module ref. 4 046 59 om 
de hulpstukken aan te sluiten.

Voor het mobiele gedeelte wordt het 
vrouwelijke deel van de aansluitmodule 
via de achterzijde bevestigd met behulp 
van zes kleine schroeven (spankoppel 
2,5 N·m).

Sluit de draden aan op de aansluitmodule 
van de hulpkringen van het mobiele 
gedeelte. De aansluitmodule is 
voorzien van automatische klemmen en 
het gebruik van Starfix kabelschoenen 
is aanbevolen.
De module beschikt over 
aansluitklemmen voor alle kringen 
van de apparaten, uitgerust met al 
hun hulpstukken, draaibedieningen, 
gemotoriseerde bedieningen en 
differentiëlen. Er zijn ook plaatsen 
beschikbaar voor de supervisiemodules 
van het Legrand-assortiment. Het 
aangewezen bedradingsschema 
(vermeld in de handleiding) wordt 
hieronder gegeven.

Verwijder de kunststof afsluitdop uit het 
mobiele deel van de basis VX³ IS.

Voor het vaste deel moeten zes 
schroeven worden gebruikt, drie 
grote op de buitenrand en drie kleine 
binnenin.

Plaats het mannelijke deel van de 
aansluitmodule op het vaste deel van de 
VX³ IS basis en het vrouwelijke gedeelte 
op het mobiele deel met behulp van de 
meegeleverde schroeven.

1 2 3 4 5 6 7 8

A

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

B

D

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

In Sel
In Sel

Out Sel
Out Sel

REF.
0 261 37

SEL

A

1
2
3
4
5
6
7
8

NC
NC
NC
NC
NC
NC

9
10
11
12
13
14

AUX 230V
AUX 230V

NC
NC
NC
NC

15
16
17
18

NC
NC
NC
NC
NC
NC

B

1
2
3
4
5
6
7
8

M1/RH11
M2/RH12
M3/RH14
M4/RH21
M5/RH22
M6/RH24

9
10
11
12
13
14

AM7
M8

D1/C1
D2/C2

MOT/RH

UVR/ST

CON
C1

CON
S1

CTR

11
12

15
16
17
18

14
51
52
54
91
94

D
1
2
3
4
5
6
7
8

21
22
24
61
62
64

AUX 12V/24V (+)
AUX 12V/24V (-)

CON  C2 REF.
0 261 36

CON  S2 REF.
0 261 36

C

SEL => Sélectivité logique - Logic selectivity - Selettività logica
MOT => Moteur - Motor - Motore
RH => Commande rotative - Rotary Handle - Manovra rotante
CON => Contacts - Contact - Contatto 
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AANSLUITING STROOMAFWAARTS10 VORMEN11

BASISSEN IS 233

De aansluiting stroomafwaarts van de 
IS 233 basissen gebeurt door middel 
van geperforeerde rails met twee gaten 
voor schroeven M8, voor aansluiting 
met kabelschoenen of staven.

Om hun omvang te beperken, worden 
deze kits plat geleverd en moeten ze tot 
een U-vorm worden geplooid.

Indien voor de aansluiting meer 
volume nodig is, kan de meegeleverde 
uitbreiding worden gebruikt.

Om de kit aan de achterzijde van het 
frame te bevestigen, moeten eerst de 
twee clipmoeren worden geplaatst.

Standaard moeten de reserves worden 
uitgerust met scheidingsschotten 
(ref. 4 046 89) waarmee de vorm 3b 
kan worden gehaald. Dit is het vereiste 
minimumniveau voor de IS 233.

Om de vorm 4b te halen, moeten 
achteraan de schottenkits ref. 4 046 87 
en 4 046 88 worden toegevoegd.



39WERKPLAATSBOEKHET VERDEELSYSTEEM IS

Plaats de kit in de gleuf van het zijschot 
van het frame en bevestig de kit met de 
vier meegeleverde schroeven.

Zo nodig bevestigt u de uitbreiding op 
het reeds gemonteerde deel met de vier 
meegeleverde schroeven.

De afsluiting aan de achterzijde van de 
kast bestaat uit drie isolerende delen 
en vier uitsnijdbare doppen voor het 
doorvoeren van de geleiders.

Schroef het centrale deel vast met de 
vier meegeleverde schroeven.

Plaats de kabeldoorvoeren en schroef 
de twee zijelementen vast met de vier 
meegeleverde schroeven.

Met deze uitrusting voldoet het 
IS-systeem aan de eisen van het 
vormniveau 4b.
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BASISSEN
VX³ IS 333

DE PRODUCTKEUZE
BASISSEN VOOR APPARATUUR
De keuze van de basissen gebeurt op 
basis van het soort apparaat dat men in 
de functionele eenheid wil installeren.

Appa-
raat

DPX³ 160 DPX³ 250 DPX 630

3P 4 046 40 4 046 42 4 046 46

4P 4 046 41 4 046 43 4 046 47

3P diff. 4 046 56

4P diff. 4 046 51 4 046 53 4 046 57

Elke IS 333 basis bestaat uit:
- 1 vast gedeelte met glijrails,
- 1 mobiel gedeelte (schuif),
- 1 aansluitmodule voor hulpstukken,
- 2 bevestigingsbeugels en schroeven,
- 2 klemafschermingen,
- 1 borgkit voor gesloten automaat,

SPECIALE AFDEKPLATEN
Zo nodig moet de basis worden aangevuld 
met de passende afdekplaat, te kiezen in 
de onderstaande tabel.

Apparaat DPX³ 160/250 DPX 630
Zonder 

draai- of 
gemotor. 
bediening

4 046 80 4 046 81

Met draai- of 
gemotor. 
bediening

4 046 82 4 046 83

UNIVERSELE BASIS
Met deze basis kan een apparaat worden 
gemonteerd waarvoor er geen specifieke 
VX³ basis bestaat: bijvoorbeeld een 
vermogensschakelaar.
De basis is geschikt voor een 
stroomsterkte tot 630 A en is voorzien van 
acht aansluitklemmen. In dat geval is de 
afdekplaat inbegrepen bij de referentie.

De IS 333 basissen in combinatie met 
het kolomframe laten toe zeer snel een 
IS 333 kast te bouwen, wat betekent dat:

■■■ Tijdens de exploitatie, de vergrendeling 
van een FE gewaarborgd is, met de 
mogelijkheid tests te verrichten op de 
hulpkringen.
■■■ Tijdens het onderhoud, de 
vergrendeling van elke FE mogelijk is 
zonder in te grijpen op de aansluiting.
■■■ Tijdens de uitbreiding, het mogelijk is 
om het even welk type FE toe te voegen 
op een lege plaats.

Hiervoor is elke IS 333 basis 
stroomopwaarts en stroomafwaarts 
voorzien van een automatisch 
aansluitsysteem voor de hoofdkring en 
met een loskoppelbare aansluitmodule 
voor de hulpstukken.

205

300 mm

Basis VX³ IS 333 voor DPX³ 250 en speciale afdekplaat 
(afzonderlijk te bestellen)

Beschikbaar volume onder afdekplaat.

Het IS  333 verdeelsysteem laat 
niet toe dat er deuren op de 
kasten worden gemonteerd.
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Voordat de automaat op het mobiele 
deel van de basis wordt geplaatst, moet 
hij worden voorzien van de borgkit die 
wordt meegeleverd met de basis.

VOORBEREIDING VAN DE 
AUTOMAAT1 MONTAGE VAN DE HULPSTUKKEN2

De borgkit bestaat uit een beugel 
en een vergrendelsysteem met zijn 
bevestigingsmiddelen.

Plaats de zwarte beugel (1) en breng 
vervolgens de twee inzetstukken in 
messing aan (2)

Tot slot wordt het vergrendelsysteem 
bevestigd met de twee meegeleverde 
schroeven in het zakje. Spankoppel 
1 N·m.

De automaat kan worden uitgerust met 
hulpstukken (stroomuitschakelspoel, 
minimumspanningsuitschakelspoel, 
hulpcontacten of storingssignaal) of 
een gemotoriseerde bediening.

Nadat de draden zijn aangesloten 
aan de klemmen van de hulpstukken, 
gebruikt u de voorziene doorvoeren 
om deze aan de achterzijde van het 
apparaat weer naar buiten te voeren.

Bij de plaatsing van de automaat is op 
de basis een doorvoer voorzien om de 
draden naar buiten te voeren.

De aansluitvlakken stroomopwaarts 
en stroomafwaarts moeten worden 
uitgerust met de meegeleverde 
kunststof tussenstukken bij de 
automaat.

PLAATSING
Montagevoorbeeld van een elektronische DPX³ 250 4P zonder gemotoriseerde of 
draaibediening.

1

2
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MONTAGE VAN DE AUTOMAAT OP 
DE BASIS3 AANSLUITING VAN DE 

HULPKRINGEN4

Plaats het apparaat in de schuif en 
bevestig het met de twee meegeleverde 
schroeven bij de automaat (spankoppel 
1 N·m).

Draai de elektrische aansluitingen 
stroomopwaarts en stroomafwaarts 
vast met de acht (of zes) meegeleverde 
schroeven bij de automaat. Pas hierbij 
een spankoppel toe van 7 N·m.

Plaats de verzegelbare 
klemafschermingen.

Plaats de grendeldoppen. Zodra het apparaat geplaatst is, sluit 
u de draden aan op de aansluitmodule 
van de hulpkringen van het mobiele 
gedeelte. De aansluitmodule is 
voorzien van automatische klemmen en 
het gebruik van Starfix kabelschoenen 
is aanbevolen.
De module beschikt over 
aansluitklemmen voor alle kringen 
van de apparaten, uitgerust met al 
hun hulpstukken, draaibedieningen, 
gemotoriseerde bedieningen en 
differentiëlen. Er zijn ook plaatsen 
beschikbaar voor de supervisiemodules 
van het Legrand-assortiment. Het 
aangewezen bedradingsschema 
(vermeld in de handleiding) wordt 
hieronder gegeven.

1 2 3 4 5 6 7 8

A

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

B

D

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

In Sel
In Sel

Out Sel
Out Sel

REF.
0 261 37

SEL

A

1
2
3
4
5
6
7
8

NC
NC
NC
NC
NC
NC

9
10
11
12
13
14

AUX 230V
AUX 230V

NC
NC
NC
NC

15
16
17
18

NC
NC
NC
NC
NC
NC

B

1
2
3
4
5
6
7
8

M1/RH11
M2/RH12
M3/RH14
M4/RH21
M5/RH22
M6/RH24

9
10
11
12
13
14

AM7
M8

D1/C1
D2/C2

MOT/RH

UVR/ST

CON
C1

CON
S1

CTR

11
12

15
16
17
18

14
51
52
54
91
94

D
1
2
3
4
5
6
7
8

21
22
24
61
62
64

AUX 12V/24V (+)
AUX 12V/24V (-)

CON  C2 REF.
0 261 36

CON  S2 REF.
0 261 36

C

SEL => Sélectivité logique - Logic selectivity - Selettività logica
MOT => Moteur - Motor - Motore
RH => Commande rotative - Rotary Handle - Manovra rotante
CON => Contacts - Contact - Contatto 

BASISSEN IS 333
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MONTAGE VAN DE AFDEKPLAAT5 MONTAGE VAN EEN MODULAIR 
APPARAAT OP DE AFDEKPLAAT6

De verpakking bevat een afdekplaat 
met twee zakjes toebehoren.
Het eerste zakje bevat de DIN-rail en 
de schroeven voor de montage van 
modulaire apparaten op de voorzijde. 
Het tweede bevat de kooimoeren en 
de schroeven om de afdekplaat op de 
schuif te bevestigen.

Breng de vier kooimoeren en schroeven 
aan die zijn meegeleverd met de 
afdekplaat.

Afhankelijk van de gebruikte automaat, 
past u de grootte van het venster aan 
met behulp van de daarvoor voorziene 
uitbreekplaatjes.

Plaats de afdekplaat en draai de vier 
schroeven vast.

Monteer het modulaire apparaat op de 
DIN-rail.

Bevestig het geheel op de afdekplaat 
met de meegeleverde schroeven.

Zodra de montage voltooid is, kan 
de aansluiting van het meetapparaat 
aan de connector van de schuif 
plaatsvinden op dezelfde wijze als voor 
de hulpstukken van de automaat, met 
behulp van de vrije klemmen van de 
connector B.
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MONTAGE VAN HET VASTE DEEL 
OP HET KOLOMFRAME7 AANSLUITING VAN DE 

HULPKRINGEN OP HET VASTE 
DEEL

8

De nauwkeurige plaatsing van de basis 
wordt verzekerd door borgpennen.

 

Zorg ervoor dat de basis goed geplaatst 
is door deze met een lichte druk naar 
beneden te drukken. Draai vervolgens 
de kwartslagschroef vast om de basis 
op zijn plaats te houden.

Bevestig de basis op de functionele stijgprofielen (10 tot 15 N·m) en 
vervolgens op de voorste stijgprofielen van de structuur met behulp van 
de beugels (4 tot 6 N·m).

 

Demonteer de connectoren.

Sluit de uitgangen van de hulpkringen, 
die zijn uitgerust met Starfix 
kabelschoenen, aan volgens hetzelfde 
bedradingsschema als voor het mobiele 
gedeelte.

Snijd de kabeldoorvoeropening open en 
breng vervolgens een kabeldoorvoer 
aan zoals op de inzet.

Bevestig de aansluitmodule van de 
hulpkringen opnieuw op de basis.

BASISSEN IS 333
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PLAATSING VAN DE SCHUIF IN DE 
BASIS9 AANSLUITING STROOMAFWAARTS10

VORMEN11

Houd de schuif voor de vaste basis en 
druk ze tot tegen de blokkeerpal.
De schuif bevindt zich dan in de 
verwijderde positie. De hoofdcontacten 
stroomopwaarts en stroomafwaarts 
zijn ontkoppeld en de hulpcontacten 
zijn ontkoppeld.

Druk de schuif volledig naar binnen 
door druk uit te oefenen op de twee 
handgrepen.

Schuif in "geplaatste" positie.

De drie posities van de schuif: 
"geplaatst", "test", "verwijderd", 
worden aangeduid met een gekleurd 
controlelampje.
I  Rood: schuif geplaatst (vermogens- 

en hulpkringen)
T  Geel: schuif in testpositie (enkel de 
hulpkringen aangesloten)
O  Groen: schuif verwijderd (alle 
kringen geïsoleerd)

De schuif kan in elk van de drie posities 
worden vergrendeld met een gewoon 
hangslot ter hoogte van de handgreep. 
Hiervoor is plaats voorzien op elk van 
beide handgrepen.

De aansluiting stroomafwaarts van de 
IS 333 basissen gebeurt door middel 
van geperforeerde rails met twee gaten 
voor schroeven M8, voor aansluiting 
met kabelschoenen of staven.

Standaard moeten de reserves 
worden uitgerust met 
s c h e i d i n g s s c h o t t e n 

(ref. 4 046 89) waarmee de vereiste 
vorm 3b voor de IS 333 kan worden 
gehaald. Om de vorm 4b te halen, 
moeten achteraan de schottenkits (ref. 
4 046 87 en 4 046 88) worden 
toegevoegd. De gedetailleerde 
montage wordt beschreven in het deel 
IS 233 (zie blz. 38).

Met de 
bevestigingshaken 
ref. 4 046 79 kunnen 

volle afdekplaten worden 
gemonteerd voor de reserves 
en modulaire afdekplaten 
voor de verdelers HX³ IS 223 
125 en 400 A (zie montage 
blz. 19).
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BASISSEN IS 333

VOORBEREIDING VAN DE 
AUTOMAAT1 MONTAGE VAN DE AUTOMAAT OP 

DE BASIS2

Voordat u de DPX monteert, verwijdert 
u het plaatje aan de achterzijde van 
het product om de pen vrij te maken 
waarmee de automaat kan worden 
geactiveerd wanneer de schuif (mobiel 
gedeelte) niet meer in contact is met de 
basis (vast gedeelte).

Verwijder de acht kunststof 
tussenstukken stroomopwaarts en 
stroomafwaarts van het apparaat.

Plaats het apparaat in de schuif.

Draai de elektrische aansluitingen 
stroomopwaarts en stroomafwaarts 
vast met de acht meegeleverde 
schroeven bij de automaat. Pas hierbij 
een spankoppel toe van 24 N·m.

Plaats de klemafschermingen op het 
apparaat.

Bevestig het met de vier meegeleverde 
schroeven bij de automaat (spankoppel: 
1 N·m).

Bevestig ze met de meegeleverde 
schroeven (twee per klemafscherming).

PLAATSING
Montagevoorbeeld van een DPX 630 4P zonder gemotoriseerde of draaibediening.
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MONTAGE VAN DE AFDEKPLAAT4MONTAGE VAN HET GEHEEL VAN 
BASIS EN SCHUIF3

De basis (vast gedeelte) wordt op 
dezelfde manier in de kast geplaatst 
als de DPX³ 250 (zie blz.  44), met dat 
verschil dat ze wordt vergrendeld met 
twee kwartslagschroeven.

De schuif (vast gedeelte) wordt op 
dezelfde manier aangekoppeld als de 
DPX³ 250 (zie blz. 45), door druk uit te 
oefenen op de twee handgrepen.

De afdekplaat wordt bevestigd met 
de vier meegeleverde schroeven.



48

VERWIJDERBARE 
BASISSEN 
IS 222 OF IS 232
In geval van een IS 222 of 232 is het 
uiteraard mogelijk het IS-systeem 
te gebruiken, maar DPX-apparaten, 
uitgerust met verwijderbare basissen 
in combinatie met een vorm 3b, kunnen 
eveneens aan deze eisen voldoen.
Met de verwijderbare basissen kan 
namelijk:

■■■  Tijdens de exploitatie, elke 
functionele eenheid afzonderlijk 
worden uitgeschakeld.
■■■  Tijdens de onderhoudsfasen, 
de onderbreking uitsluitend 
beperkt worden tot de betreffende 
functionele eenheid. Bovendien zal 
de herinschakeling niet noodzakelijk 
gepaard gaan met een interventie op de 
aansluitingen.
■■■  Voor de uitbreiding, volstaat het één 
of meer niet-uitgeruste basissen te 
voorzien in het bord om een reserve 
te voorzien die later kan worden 
uitgerust zonder het bord spanningloos 
te schakelen. Het type eenheid moet 
dus op voorhand worden voorzien 
en is niet wijzigbaar zonder het bord 
spanningloos te schakelen.

BASISSEN
VERWIJDERBAAR
EN LOSKOPPELBAAR

De verwijderbare basissen zijn 
verkrijgbaar voor DPX³ 160 tot 
DPX 630. Voor DPX 1600 

apparaten moet de loskoppelbare basis 
worden gebruikt.

DPX³ 250 op verwijderbare basis.
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LOSKOPPELBARE 
BASISSEN 
IS 322 OF IS 332
Hoewel IS 322 en 332 haalbaar is met 
het systeem Legrand IS 333, is het ook 
mogelijk de loskoppelbare basissen te 
gebruiken in combinatie met een vorm 
3b of 4b.
Met de loskoppelbare basissen kan 
namelijk:

■■■  Tijdens de exploitatie, elke functionele 
eenheid afzonderlijk worden 
uitgeschakeld. Het is ook mogelijk de 
automaat in testpositie te plaatsen, 
waardoor alleen voor de functionele 
eenheid de hulpkringen kunnen worden 
getest met behoud van de isolatie van 
de vermogenskring.
■■■  Tijdens de onderhoudsfasen, 
de onderbreking uitsluitend 
beperkt worden tot de betreffende 
functionele eenheid. Bovendien zal de 
herinschakeling niet gepaard gaan met 
een interventie op de aansluitingen.
■■■  Voor de uitbreiding, volstaat het één 
of meer niet-uitgeruste basissen te 
voorzien in het bord om een reserve 
te voorzien die later kan worden 
uitgerust zonder het bord spanningloos 
te schakelen. Het type eenheid is 
dus niet wijzigbaar zonder het bord 
spanningloos te schakelen.

Van DPX 250 tot DMX³ 6300, 
onze ruime keuze aan 
loskoppelbare basissen laat 

alle soorten uitgangen van gegoten 
behuizingen en open automaten toe voor 
dit soort servicegraad.

DMX³ 2500 loskoppelbare versie.

GEWENSTE 
MINIMALE IS

MINIMALE 
SCHEIDINGSVORM

MINIMALE GRAAD 
VAN LOSKOPPEL- 

BAARHEID
VOORGESTELDE  

LEGRAND OPLOSSING
BEHAALDE  

IS
MAXIMALE VORM BIJ 

LEGRAND OPLOSSING
GRAAD VAN  

LOSKOPPELBAARHEID 
LEGRAND

221 3b DFF Uitneembare versies 232 4b DDF/DDD
222 3b DFF Uitneembare versies 232 4b DDF/DDD
231 3b DDD Uitneembare versies 232 4b DDD
232 3b DDD Uitneembare versies 232 4b DDD
311 1 WWW Loskoppelbare versies 332 4b WWW
321 3b WWW Loskoppelbare versies 332 4b WWW
322 3b WWW Loskoppelbare versies 332 4b WWW
331 3b WWW Loskoppelbare versies 332 4b WWW
332 3b WWW Loskoppelbare versies 332 4b WWW

HAALBARE IS-NIVEAUS MET DE VERWIJDERBARE EN LOSKOPPELBARE VERSIES
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Hoofdzetel
en Internationale Directie 
87045 Limoges Cedex - Frankrijk 
Tel.: + 33 (0) 5 55 06 87 87
Fax: + 33 (0) 5 55 06 74 55 

VOLG ONS  
OOK OP

www.legrand.com

www.youtube.com/legrand

twitter.com/@legrand


