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I. WPROWADZENIE

ZAKRES:

Firma Handlowo-Usługowa SUP-EL S.C.  prowadzi działalność w zakresie montażu 
n/w asortymentu:

- Obudowy i fundamenty termoutwardzalne
- Złącza kablowe
- Złącza P.Poż
- Złącza licznikowe
- Złącza licznikowo-przyłączowe
- Słupki kablowe
- Szafy kablowe
- Złącza oświetlenia ulicznego
- Rozdzielnie pomiarowe półpośrednie
- Indywidualne potrzeby klientów

ROZDZIELNIE  TERMOUTWARDZALNE:

Nasze wyroby wykonane są w obudowach z tłoczywa poliestrowego zbrojonego włóknem szklanym, 
termoutwardzalnego. Tłoczywo należy do materiałów samo gasnących. Obudowy te wyróżniają 
się dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na warunki atmosferyczne, wysoką estetyką, 
łatwością montażu urządzeń energetycznych, uniwersalnością i możliwością konfigurowania 
dowolnej rozdzielnicy w zależności od potrzeb klienta.
Drzwi stosowane w obudowach wyposażone są w zamki HS z trójpunktowym ryglowaniem, w którym 
można zamontować wkładkę patentową w systemie Master Key. Konstrukcja zawiasów pozwala na 
szybki demontaż drzwi, co znacznie ułatwia prace instalacyjne.

PARAMETRY  TECHNICZNE  OBUDÓW:

- II klasa ochronności izolacji
- stopień ochrony IP 44 i IP 54
- odporność na temperaturę do 850°C
- znamionowe napięcie izolacji 500V
- znamionowy prąd ciągły do 630A
- zasilanie max 240 mm2

- odpływ max 240 mm2
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II. OBUDOWY  I  FUNDAMENTY  TERMOUTWARDZALNE
Obudowy termoutwardzalne wykonane są z kształtowanego na gorąco poliestru wzmocnionego 
włóknem szklanym. Stanowią one doskonałe zabezpieczenie dla aparatury łączeniowej, rozdzielczej 
i ochronnej dla kablowych sieci niskiego napięcia i telekomunikacji. 
Istnieje możliwość montażu daszku płaskiego lub ze spadem.
Drzwi w obudowach wyposażone w zamek HS z trójpunktowym ryglowaniem oraz możliwością 
montażu wkładki patentowej. 
Fundamenty wykonane są z kształtowanego na gorąco poliestru wzmocnionego włóknem szklanym 
z metalową podstawą.
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III. ZŁĄCZA  KABLOWE

Złącza kablowe ZK  wykonane w obudowach termoutwardzalnych w wykonaniu naściennym oraz 
wolnostojącym na fundamencie przeznaczone do montażu w sieciach kablowych nn dla kabli o 
przekrojach żył od 25mm2 do 240mm2.
Wykonujemy następujące złącza kablowe:

1. Z podstawami bezpiecznikowymi PBD od 160A do 630A:

•  ZK - 1 złącze kablowe pojedyncze
•  ZK - 2 złącze kablowe podwójne
•  ZK - 3 złącze kablowe potrójne
•  ZK - 4 złącze kablowe poczwórne

2. Z podstawami bezpiecznikowymi listwowymi od 160A do 630A:

•  ZK - 4 złącze kablowe 4xPBL
•  ZK - 5 złącze kablowe 5xPBL
•  ZK - 6 złącze kablowe 6xPBL
•  ZK - 7 złącze kablowe 7xPBL
•  ZK - 8 złącze kablowe 8xPBL

Złącza z podstawami bezpiecznikowymi listwowymi wyposażone są w system szyn zbiorczych 
60mm.

Oznaczenia użyte w katalogu złącz kablowych:
F - fundament
TH - listwa pod aparaturę modułową TH-35
I - izolator
ZG - zasilanie górne
ZD - zasilanie dolne
DP - daszek płaski
DS - daszek skośny
PBD - podstawa bezpiecznikowa
RBK - rozłącznik bezpiecznikowy
SZ - płaskownik miedziany lub aluminiowy
PEN - listwa zerowa
PBL - podstawa bezpiecznikowa listwowa
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ZK-1 26x40
RBK00; 3xPBD; PK00

ZK-1 40x40
RBK00; 3xPBD; PK00

ZK-1 40x50
RBK; 3xPBD; PK00

ZK-1 40x60
3xPBD
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ZK-1 40x60
RBK

ZK-2 40x60
2xRBK; 2xPK00

ZK-2 53x60
6xRBD

ZK-2 53x40
2xRBK; 2xPK00



str. 11

KATALOG SUP-EL

ZK-2 53x60
2xRBK

ZK-4 53x60
4xRBK

ZK-3 80x60
3xRBK

ZK-3 80x60
9xPBD
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ZK-6 80x60
6xRBK

ZK-2+ZK-3 80x60
6xPBD + 9xBZN

ZK-4 40x80
2xPL 1,2,3+2xPL00; 2xRL 1,2,3 + 2xRL00

ZK-5 40x80
1xRL 1,2,3+4xRL00
1xPL 1,2,3+4xPL00
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IV. ZŁĄCZA  P.POŻ.
Złącza P.Poż. wykonane w obudowach termoutwardzalnych przeznaczone są do awaryjnego 
rozłączania zasilania energii elektrycznej do budynku. Mogą być wyposażone w rozłączniki od 40A 
do 630A. W drzwiach zamontowana przezroczysta szyba. Istnieje również możliwość montażu 
pokrętła rozłącznika na drzwiczkach.
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Złącza licznikowe wykonane w obudowach 
termoutwardzalnych w wykonaniu naściennym 
oraz wolnostojącym na fundamencie, 
przeznaczone do rozliczania odbiorców 
energii elektrycznej przez bezpośredni układ 
pomiarowy. 
Złącza licznikowe wykonywane są jako: 
1-fazowe 
3-fazowe.
Złącza licznikowe mogą być wyposażone w 
zabezpieczenia przedlicznikowe (wyłączniki 
nadmiarowo-prądowe), listwy zaciskowe 
5x35mm2, a także mogą być oprzewodowane.
 

Oznaczenia użyte w katalogu złącz 
licznikowych:
F - fundament
1F - deska licznikowa 1-fazowa
3F - deska licznikowa 3-fazowa
M - maskownica pod aparaturę modułową
W - wizjer
TH - listwa pod aparaturę modułową TH-35
I - izolator
ZG - zasilanie górne
ZD - zasilanie dolne
DP - daszek płaski
DS - daszek skośny
LZ - listwa zaciskowa
PEN - listwa zerowa
EZN  - gniazdo bezpiecznikowe szynowe
GO  - gniazdo okapturzone

ZL-1F/1/2/GOZL-1F/1/2/EZN

V. ZŁĄCZA  LICZNIKOWE
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ZL-1F/1/2/G ZL-1F/1/2/D
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VI. ZŁĄCZA  LICZNIKOWO-PRZYŁĄCZOWE

Złącza licznikowo-przyłączowe wykonane w obudowach termoutwardzalnych w wykonaniu 
naściennym oraz wolnostojącym na fundamencie, przeznaczone do rozliczania odbiorców energii 
elektrycznej przez bezpośredni układ pomiarowy. 

Złącza licznikowo-przyłączowe wykonywane są jako:  3-fazowe.

Złącza licznikowo-przyłączowe mogą być wyposażone w zabezpieczenia przedlicznikowe 
(wyłączniki nadmiarowo-prądowe), listwy zaciskowe 5x35mm2, podstawy bezpiecznikowe, 
wyłączniki przeciwpożarowe. Złącza licznikowo-przyłączowe przystosowane są do rozdziału granic 
eksploatacji.

Oznaczenia użyte w katalogu złącz licznikowo-przyłączowych:
F - fundament
1F - deska licznikowa 1-fazowa
3F - deska licznikowa 3-fazowa
M - maskownica pod aparaturę modułową
W - wizjer
TH - listwa pod aparaturę modułową TH-35
I - izolator
ZG - zasilanie górne
ZD - zasilanie dolne
DP - daszek płaski
DS - daszek skośny
LZ - listwa zaciskowa
PEN - listwa zerowa
EZN - ceramiczna podstawa bezpiecznikowa
PBD - podstawa bezpiecznikowa
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VII. SŁUPKI  I  SZAFY  KABLOWE

Słupki i szafy kablowe wykonane w obudowach termoutwardzalnych przeznaczone są do rozdziału 
energii elektrycznej, zabezpieczenia przed skutkami przeciążeń i zwarć w sieciach kablowych nn. 
Wyposażone są w pionowe listwowe podstawy bezpiecznikowe lub pionowe listwowe rozłączniki 
bezpiecznikowe montowane na szynach zbiorczych o rozstawie 180mm oraz szynę PEN. 
Kable przyłączane są bezpośrednio pod zaciski aparatów listwowych w zależności od potrzeb 
poprzez końcówki kablowe lub bezpośrednio pod zaciski. Maksymalny przekrój kabli do 240mm2.   

Oznaczenia użyte w katalogu słupki i szafy kablowe:
F - fundament
I  - izolator
DP - daszek płaski
DS - daszek skośny
LZ - listwa zaciskowa
SZ - płaskownik miedziany
PEN - listwa zerowa
RL - rozłącznik listwowy bezpiecznikowy
PL - podstawa listwowa bezpiecznikowa
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VIII. ZŁĄCZA  OŚWIETLENIA  ULICZNEGO
Złącza oświetlenia ulicznego wykonane w obudowach termoutwardzalnych przeznaczone do 
zasilania obwodów oświetlenia ulicznego w sieciach napowietrznych i kablowych. 

SOU-4 SOU-5

SOU-6

Złącza oświetlenia ulicznego wyposażone są 
w zabezpieczenia przedlicznikowe, tablice 
licznikowe, listwy zaciskowe, podstawy 
bezpiecznikowe, styczniki oraz są oprze 
wodowane, gotowe do podłączenia zasilania i 
obwodów oświetlenia ulicznego. Nie posiadają 
programatorów oświetlenia ulicznego, tylko 
miejsce przygotowane do zamontowania 
programatora.

Oznaczenia użyte w katalogu złącza oświetlenia 
ulicznego:
F - fundament
P - plexi
1F - tablica licznikowa 1-fazowa

3F - tablica licznikowa 3-fazowa
M - maskownica pod aparaturę modułową
W - wizjer
TH - listwa pod aparaturę modułową TH-35
I - izolator
ZG - zasilanie górne
ZD - zasilanie dolne
DS - daszek skośny
DP -daszek płaski
LZ - listwa zaciskowa
GO - gniazdo okapturzone
S - stycznik
RBK - rozłącznik bezpiecznikowy
PBD - podstawa bezpiecznikowa
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IX. ROZDZIELNIE  POMIAROWE  PÓŁPOŚREDNIE

Rozdzielnie pomiarowe półpośrednie przeznaczone są do półpośredniego pomiaru energii 
elektrycznej przy wykorzystaniu przekładników prądowych sieci trójfazowej 400V. Jednocześnie 
umożliwiają rozliczenie ilości energii elektrycznej czynnej pobranej przez odbiorcę oraz energii 
elektrycznej biernej pobranej/oddanej dla odbiorcy podlegającemu rozliczeniu za energię bierną.

Rozdzielnie do pomiaru półpośredniego oprócz układu pomiarowego (tablice licznikowe, listwa 
SKa, przekładniki prądowe, zabezpieczenie obwodów napięciowych) mogą być wyposażone w 
urządzenia zabezpieczające przed zwarciami i przeciążeniami. Ponadto mogą być wyposażone w 
wyłączniki p.poż., ograniczniki przepięć.

Oznaczenia użyte w katalogu:
P - plexi
1F - deska licznikowa 1-faz
3F - deska licznikowa 3-faz
M - maskownica na aparaturę modułową
W - wizjer
LZ - listwa zaciskowa
GO - gniazdo okapturzone
PBD - podstawa bezpiecznikowa
RBK - rozłącznik bezpiecznikowy
Ska - listwa zaciskowa Ska
PP - przekładnik prądowy
LK - lampka kontrolna
PEN - listwa zerowa
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RPP-2L

RPP-2L+ZK-3

RPP-2L+ZK-3

RPP-1L+ZK-3
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RPP-3L

RPP-2L

RPP-3L

RPP-2L
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X. ELEMENTY  DODATKOWE
Ponadto w swojej ofercie posiadamy:
Listwy zerowe przeznaczone są do montażu w instalacjach niskiego napięcia. Służą do mocow-
ania przewodów ochronnych - PE i zerowych - N. Wykonane są z płaskownika mosiężnego MO 
58 Z4 o przekroju 6 x 10 mm, z otworami umożliwiającymi przyłączenie przewodu DY o średnicy 
do 10 mm2. Listwy mogą być także wyposażone w zacisk do mocowania przewodu DY o średnicy 
35 mm2. Listwy montuje się na euroszynach za pomocą podstawki wykonanej z tworzywa sztucz-
nego, do której przykręca sie listwę śrubą M4 x 8.
Podstawowy asortyment produkowany obecnie prezentujemy poniżej.Istnieje możliwość wyko-
nania listwy na specjalne zamówienie. (od 60 mm do 1000mm)
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37-450 Stalowa Wola, ul. Handlowa 8
tel./fax 015 843 95 05

www.supel.pl, e-mail: sup-el@wp.pl


