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PRZEZNACZENIE 
 

    Rozdzielnie modułowe RZ+ są rozdzielnicami  elektrycznymi, 
natynkowymi, z 1, 2 lub 3 szynami montażowymi 35mm. 
Mieszczą urządzenia o szerokości do 14 modułów na każdej 
szynie. W cenie rozdzielni zawarty jest zryczałtowany koszt 
montażu urządzeń produkcji GAZEX wewnątrz rozdzielni, koszt 
standardowego okablowania wewnętrznego oraz odłącznik z 
bezpiecznikiem zasilania sieciowego. 
   Ich stosowanie szczególnie polecane jest w przypadku 
Klientów oczekujących błyskawicznego montażu i szybkiego 
uruchomienia elementów Cyfrowych Systemów Detekcji 
Gazów (CSDG) lub innych systemów detekcji z 
rozbudowanymi funkcjami sterowniczymi. 
  

CECHY 
 

  obudowa natynkowa szczelna (IP65), z przeźroczystą, 
uchylną pokrywą dla każdej szyny;  

  1, 2 lub 3 szyny montażowe standardu TS35, o szerokości 14 modułów; 
 możliwość montażu szyn na różnych głębokościach (np. do montażu przekaźników RM1P6/…); 
 pojemność maksymalna: RZ14 plus = 14 modułów, RZ28 plus = 28 modułów, 

RZ42 plus = 42 moduły;  
 przepusty kablowe gumowe (w ilości standardowej lub opcjonalnie: stosownie do typu i ilości 

zamontowanych urządzeń); 
 montaż i okablowanie standardowe wszystkich wewnętrznych urządzeń – wliczone w cenę 

rozdzielni; 
 dwubiegunowy odłącznik z zabezpieczeniem nadprądowym – dobierany do zawartości wnętrza. 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Model RZ14 PLUS RZ28 PLUS RZ42 PLUS 
 Ilość szyn montażowych 35 mm 1 2 3 

 Maksymalna pojemność 14 modułów 17,5mm 28 modułów 17,5mm 42 modułów 17,5mm 
 Przepusty kablowe  

(standardowo)* gumowe,  membranowe, montowane na ściance dolnej 

M16 (Ø 5 ÷ 9 mm) 3 szt. 3 szt. 3 szt. 
M20 (Ø 8 ÷ 13 mm) 3 szt. 4 szt. 6 szt. 

 Temperatura pracy (obudowy) -40°C do +80°C 
 Wymiary  wys. x szer. x głęb. [mm] 
 (z przepustami gumowymi) ok. 290 x 320 x 145 ok. 440 x 320 x 145 ok. 600 x 320 x 145 

 Waga (bez wyposażenia) ok. 2 kg ok. 3 kg ok. 4 kg 

 Obudowa PC- poliwęglan, IP65 
*   -  ilość przepustów i ich rozkład na poszczególnych ściankach może być przedmiotem osobnych ustaleń – wykonanie niestandardowe 
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