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 Adresa: Str. Drumul Osiei 51, Sector 6, Bucuresti Tel: 021 3019600 
 

Soclu tripolar extractibil pt. MCCB 125 A (MF001-23400) 
 
 
 
Instructiuni de utilizare: 
   Se utilizeaza numai impreuna cu intreruptorul automat MCCB, cu scopul de a realiza 
urmatoarele: 
  - pentru inlocuirea cat mai rapida intreruptorului defect; 
  - pentru separare vizibila intre bornele de intrare/iesire; 
Soclul contine un mecanism de declansare a intreruptorului, care actioneaza la extragere. 
 
Caracteristici tehnice:  
Standard EN 60947-5 
Variante 125LF legaturi fata 

125LS legaturi spate cu tije filetate 
Componenta: - soclu extractibil; 

- contacte fisa; 
- mecanism de protectie impotriva extragerii 
in sarcina; 
- suruburi de fixare a soclului, saibe, piulite si  
paraflame. 

Montaj pe sina, profile, contrapanou etc. 
Bornele de 
intrare\iesire 

125LF brida culisabila 
125LS surub M8 

Sectiune conductor de 
racord 

125LF max. 35 mm2 
125LS max. 70 mm2 

 
Cote de gabarit 

  
 
Instructiuni de montaj: 
- Soclul se monteaza in tablou cu ajutorul suruburilor de prindere pe contrapanou sau pe profile    
   metalice (accesorii comandate separat).  
- Soclul se poate monta in pozitie verticala sau orizontala. 
- Conductoarele se conecteaza la bornele soclului. 
- Fazele RST se pozitioneaza de la stanga la dreapta sau de sus in jos. 
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- Mecanismul de protectie impotriva extragerii in sarcina se monteaza in interiorul intreruptorului.    
  Tija se introduce din interiorul intrerupatorului prin fanta dorsala. Arcul se introduce in tija, peste    
   arc o clema si apoi in capatul tijei se pune un arc. 
- Contactele fisa se fixeaza in bornele intreruptorului, cu ajutorul unei surubelnite. 
- Intreruptorul se introduce in bornele tip tulipa ale soclului extractibil. 
- Ansamblul soclu cu intreruptor poate fi scos intr-un panel cu decupare sau intr-o fereastra pe  
  usa dulapului, prin ridicarea lui in dulap cu ajutorul proflilelor. 
 
Instructiuni de siguranta si protectie: 
 - Montajul aparatului va fi realizat de un electrician. 
 - Electricianul nu va lucra sub tensiune. 
 
Instructiuni de ambalare: 
 - Produsele sunt ambalate in cutii din carton. 
 - Pentru identificarea produselor, pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului. 
 
Instructiuni de transport: 
 - Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a  
    continutului. 
 - Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse. 
 - Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze. 
 - Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul  
   transportului. 
 
Instructiuni de manipulare: 
 - Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de  
   manipulare. 
 
Instructiuni de depozitare: 
 - Spatiu de depozitare trebuie sa fie  inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, 
   fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic. 
 - Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare. 
 


