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P1 en P3 lastscheiders met metalen
verlengassen
De nieuwe P1 en P3 versies met metalen verlengassen vullen een bekend hiaat op in het aanbod
van P-lastscheiders. Dit biedt nu nieuwe mogelijkheden voor de paneelbouwmarkt en voor
toepassing in bedieningspanelen van machines met een lastscheidingsvermogen van 25 A – 100 A.
Dankzij de nieuwe verlengassen kunnen onze betrouwbare P-schakelaars gemonteerd worden in
elektriciteitskasten met een diepte tot 600 mm en door verschillende optionele hendels en assen
kan voor iedere toepassing een oplossing gevonden worden. Verder zijn de meest gebruikelijke
types verkrijgbaar als een compleet samenstel van schakelaar, as en hendel.
•	Bekende prestaties en betrouwbaarheid van
P-schakelaars met geringe energieverliezen.
•	De schakelaars kunnen snel worden
gemonteerd op DIN-rail of op een
montageplaat.
•	Tijd en kosten besparen – De schakelaars zijn
als een compleet pakket verkrijgbaar, wat tijd
bespaart op besteladministratie, verpakking
en montagetijd. Ook verkrijgbaar met
hulpcontacten en ingebouwde en
geschakelde N.

•	Eenvoudige vergrendeling in de stand AAN
door middel van SVB-hendel en afsluitbaar in
de stand UIT met maximaal 3 x 8 mm
hangsloten
•	Wanneer een hendel van de K-lijn wordt
gebruikt, kan de deur ook in de stand UIT
vergrendeld worden. Er is ook een optionele
voorziening voor het buiten werking stellen
van de vergrendeling in de stand AAN om
foutopsporing mogelijk te maken zonder
loskoppeling van de voeding.

Bestel de schakelaar, as en hendel afzonderlijk of als een standaard combipakket.

Basisschakelaars, type P…/XM

Metalen assen

Bedieningshendels
Moeller® serie knoppen en hendels voor
deurvergrendeling in de stand AAN.
SVB-hoofdschakelaarhendels zijn afsluitbaar in
de stand UIT met maximaal 3 x 8 mm
hangsloten.

K-lijn knoppen en hendels voor
deurvergrendeling in de stand AAN en indien
vergrendeld ook in de stand UIT.
De deurvergrendeling kan met behulp van
speciaal gereedschap ook in de stand AAN
buiten werking worden gesteld.
Afsluitbaar met maximaal 2 x 6 mm hangsloten
of met een cilinderslot.

600 mm shaft gepland

Geschakelde N, Hulpcontacten

Schakelaar-, as- en hendelcombinaties
De meeste combinaties kunnen worden
besteld als enkele verpakkingen om de
besteladministratie- en verpakkingskosten
te verminderen (alleen met 400 mm as).
Dit zijn enkele veelvoorkomende voorbeelden:
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Omschrijving

Onderdeelnr.

Artikelnr.

3-polig, 25 A

P1-25/XM

172834

3-polig, 32A

P1-32/XM

172835

3-polig, 63A

P3-63/XM

172836

3-polig, 100A

P3-100/XM

172837

As voor 400 mm diepe kast

P1/P3-M400

172844

As voor 600mm diepe kast

P1/P3-M600

172845

Zwarte knop voor P1

KNB-P1/M

172838

Zwarte knop voor P3

KNB-P3/M

172839

Afsluitbare hoofdschakelaarhendel P1 Rood/Geel

SVB-P1/M

172840

Afsluitbare hoofdschakelaarhendel P3 Rood/Geel

SVB-P3/M

172841

Afsluitbare hoofdschakelaarhendel P1 Zwart

SVB-SW-P1/M

172842

Afsluitbare hoofdschakelaarhendel P3 Zwart

SVB-SW-P3/M

172843

Knop voor P1, Blauw, met hangslot afsluitbaar

K1DB/P

1818029

Knop voor P1, Rood/Geel, met hangslot afsluitbaar

K1DR/P

1818030

Knop voor P1, Grijs, met hangslot afsluitbaar

K1DG/P

1818031

Knop voor P3, Blauw, met hangslot afsluitbaar

K2SDB/P

1818032

Knop voor P3, Rood/Geel, met hangslot afsluitbaar

K2SDR/P

1818033

Knop voor P3, Grijs, met hangslot afsluitbaar

K2SDG/P

1818034

Knop voor P3, Blauw, met cilinderslot/sleutel

K2SDB/C

1818038

Knop voor P3, Rood/Geel, met cilinderslot/sleutel

K2SDR/C

1818039

Knop voor P3, Grijs, met cilinderslot/sleutel

K2SDG/C

1818040

Geschakelde nul voor P1

N-P1Z

000652

Geschakelde nul voor P3

N-P3Z

064805

1 N/O, 1N/C voor P1 of P3

HI11-P1/P3Z

062031

25 A, 3 pol. P1-schakelaar met as voor 400 mm kast,
met afsluitbare hoofdschakelaarhendel,
Rood/Geel

P1-25/M4/SVB

172875

32 A, 3-pol. P1-schakelaar, met 1 NO-/1
NC-hulpcontact, as voor 400 mm kast,
met afsluitbare hoofdschakelaarhendel, Zwart

P1-32/M4/
HI11/SVB-SW

172870

63A, 3-pol. P3-schakelaar, met as voor 400 mm kast,
met K-lijn K2-knop, met hangslot afsluitbaar,
Rood/Geel

P3-63/M4/
K2-PR

172810
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