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SKRZYNKA
 
BUDOWA I ZASTOSOWANIE: 
Skrzynka odgałęźna OCP jest uzupełnieniem
ZW-1 i ZW-2 instalacji WN ogrzewania pociągu
mocowana pod wagonem , służy do wyprowadzenia 
linii głównej WN. 
Skrzynka OCP posiada obudowę wykonaną ze stopu aluminium z wewnętrznym
zaciskiem przewodów instalacji WN montowanym na izolowanej podstawie.
Przewody WN przykręcane są do zacisku skrzynki za pomocą nakrętek M12
poprzez nakładki dociskające kable. Dodatkowo w skrzync
M12 oraz 1 śruba M8 do podłączenia dodatkowego wyprowadzenia 
Mocowanie skrzynki rozgałęźnej do wagonu przy pomocy dwóch śrub M20.
Korpus skrzynki posiada zacisk uziemiający M10.
Skrzynka ma możliwość podłączenia kabla głównego
Masa – 10 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powyższy rysunek przedstawia schemat ideowy instalacji wysokiego napięcia w wagonie kolejowym.

 
WYKONANIA SKRZYNKI 88.3000-OCP: 
Standardowo  skrzynka wykonywana jest z gwintami P36/M25x1,5 .
Istnieje możliwość wykonania innych gwintów przyłączeniowych, wg wymagań
 
DANE TECHNICZNE:  
DOPUSZCZALNE TRWAŁE OBCIĄŻENIE PRĄDOWE 

    Zakres 
temperatur  
otoczenia: 

PRĄD „I” (A) 
dla 

przewodu 
185 mm2 

dla 
przewodu 
95 mm2 

poniżej -10oC 800 267 
10oC ÷ 15oC 600 200 
15oC ÷ 30oC 500 167 
30oC ÷ 50oC 400 134 

POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE 
Napięcie 

znamionowe 
3kV dla prądu stałego 

lub przemiennego 
Napięcie probiercze 12kV w ciągu 1 minuty 

Stopień ochrony IP55 
  
 
 
                                                                             
DOKUMENTY DOSTARCZANE Z WYROBEM: 
Świadectwo 3.1. 
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SKRZYNKA ODGAŁĘŹNA 88.3000-OCP 
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stalacji WN ogrzewania pociągu. To skrzynka przelotowa, 
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posiada obudowę wykonaną ze stopu aluminium z wewnętrznym 
zaciskiem przewodów instalacji WN montowanym na izolowanej podstawie. 

isku skrzynki za pomocą nakrętek M12 
ciskające kable. Dodatkowo w skrzynce znajdują się 2 śruby 

zenia dodatkowego wyprowadzenia . 
przy pomocy dwóch śrub M20.  

zacisk uziemiający M10. 
iwość podłączenia kabla głównego o przekroju 185 lub 95 mm2. 

Powyższy rysunek przedstawia schemat ideowy instalacji wysokiego napięcia w wagonie kolejowym.
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Powyższy rysunek przedstawia schemat ideowy instalacji wysokiego napięcia w wagonie kolejowym. 


