
ERILINK
Szybki, elastyczny system mostów szynowych

• Poszukujesz ekonomicznej alternatywy dla kabli?
• Szukasz szybkiego i elastycznego systemu?
• Potrzebujesz niezawodnego systemu do dystrybucji

pràdu dla przemys∏u i handlu?

ERIFLEX® ERILINK pozwala 
na szybkie i ∏atwe po∏àczenie 
transformatorów, rozdzielnic, 

generatorów i maszyn

• Estetyczny
• ¸atwy w monta˝u i

obs∏udze

• Posiada atest ASTA

• Zawiera przetestowane i
certyfikowane elementy

• Pozwala na tworzenie
skomplikowanych
kszta∏tów, ich mody-
fikacj´ oraz rozbudow´

• Zastosowanie zgodne z
EN 60439.2

DANE TECHNICZNE:

• Od 800 do 7400A

• Stopieƒ ochrony IP: 20, 31, 42 i 54

• Napi´cie pracy <_ 1000 V AC/1500 V DC

• Bariery ogniowe

Jest modu∏owym, 

zamkni´tym systemem, 

przeznaczonym do 

sk∏adania bezpoÊrednio na

miejscu przeznaczenia

OSTRZE˚ENIE
Produkty ERICO mogà byç u˝ywane jedynie zgodnie z rysunkami i wskazówkami zawartymi w instrukcji stosowania produktu (dodatkowe
instrukcje dost´pne sà na www.erico.com). Niezastosowanie si´ do powy˝szych instrukcji grozi uszkodzeniem mienia 
lub osób.
GWARANCJA
Gwarancja na Produkty ERICO zapewnia brak wad materia∏owych i wykonawczych w momencie wysy∏ki. NIE PRZYZNAJE SI¢ ˚ADNEJ
INNEJ GWARANCJI, WYRA_NIE OKREÂLONEJ ANI DOROZUMIANEJ, (MI¢DZY INNYMI ˚ADNEJ GWARANCJI POKUPNOÂCI CZY
PRZYDATNOÂCI DO SZCZEGÓLNEGO CELU) W ZWIÑZKU ZE SPRZEDA˚Ñ CZY U˚YTKOWANIEM JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU ERICO.
Wszelkie reklamacje dotyczàce b∏´dów, braków, wad czy niezgodnoÊci dajàcych si´ uzgodniç w drodze kontroli, nale˝y z∏o˝yç 
w formie pisemnej w ciàgu 5 dni od daty otrzymania produktów przez Nabywc´. Wszelkie inne reklamacje nale˝y przekazaç ERICO w formie
pisemnej w ciàgu 6 miesi´cy od daty wysy∏ki lub transportu. Produkty, odnoÊnie których z∏o˝ono reklamacj´ na niezgodnoÊç czy wadliwoÊç,
nale˝y natychmiast odes∏aç do ERICO w celu przeprowadzenia kontroli po otrzymaniu wczeÊniejszego, pisemnego zatwierdzenia przez
ERICO wydanego zgodnie z wewn´trznymi warunkami i procedurami standardowymi regulujàcymi zwroty. 
Reklamacje, które nie zostanà z∏o˝one na powy˝szych warunkach i w odpowiednim czasie, b´dà blokowane. ERICO nie ponosi ˝adnej
odpowiedzialnoÊci w przypadku, gdy produkty nie by∏y przechowywane czy u˝ytkowane zgodnie ze specyfikacjami i zalecanymi procedurami.
ERICO podejmie si´ wed∏ug w∏asnego uznania naprawy lub wymiany produktu, który z winy ERICO okaza∏ si´ niezgodny lub wadliwy, bàdê
zwróci Nabywcy koszty zakupu. POWY˚SZE STANOWI WY¸ÑCZNÑ REKOMPENSAT¢ DLA NABYWCY W PRZYPADKU JAKIEGOKOLWIEK
NARUSZENIA GWARANCJI ERICO I W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK REKLAMACJI BEZ WZGL¢DU NA TO, CZY WYNIKAJÑCEJ Z
UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO CZY ZANIEDBANIA, ZA SZKODY CZY OBRA˚ENIA CIELESNE POWSTA¸E 
W WYNIKU SPRZEDA˚Y CZY U˚YTKOWANIA JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI
ERICO wyklucza wszelkà odpowiedzialnoÊç z wy∏àczeniem odpowiedzialnoÊci wynikajàcej bezpoÊrednio z umyÊlnego lub ra˝àcego zaniedba-
nia pracowników ERICO. W przypadku pociàgni´cia ERICO do odpowiedzialnoÊci, taka odpowiedzialnoÊç ograniczaç si´ 
b´dzie do wysokoÊci ceny nabycia ogó∏em okreÊlonej umowà. ERICO NIE PONOSI ˚ADNEJ ODPOWIEDZIALNOÂCI ZA STRATY
HANDLOWE CZY UTRAT¢ ZYSKÓW, PRZESTOJE CZY OPÓèNIENIA, KOSZTY ROBOCIZNY, NAPRAWY CZY MATERIA¸OWE ANI INNE
PODOBNE LUB INNE STRATY CZY SZKODY WTÓRNE PONIESIONE PRZEZ NABYWC¢.
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1- Z∏o˝enie podstawy

2- Osadzenie szyn

4- Skr´cenie konstrukcji

5- Monta˝ os∏on

6- Wykoƒczenia

Nasi Partnerzy:

www.erico.com

ERIFLEX® ERILINK mo˝e byç wst´pnie skr´cony w warsztacie lub te˝ 
dopasowany, skr´cony i pod∏àczony bezpoÊrednio na miejscu zgodnie z 

indywidualnym projektem przez naszych Lokalnych Partnerów.

3- Koƒcowe po∏àczenia

Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç u naszych partnerów: 



Aluminiowe p∏yty ochronne dla IP: 20, 31, 42, 54

Dodatkowe mo˝liwoÊci przy∏àczeƒ dzi´ki szynom 
ERIFLEX® FLEXIBAR lub plecionkom

Elementy do barier
ogniowych

Klamry do szyn wysoko-
pràdowych

Ko∏nierze do ochrony
po∏àczeƒ

Standardowe wsporniki
szyn i zaciski

W porównaniu z po∏àczeniem równoleg∏ym kablami,
bazujàc na standardzie CEI 60 364-5-52, norma 
NFC 15 100 wyjaÊnia: 
Generalnie, jest zalecane u˝ywanie jak najmniejszej liczby
kabli w po∏àczeniach równoleg∏ych. Liczba kabli nie powinna
byç wi´ksza ni˝ 4 (na faz´). Je˝eli jest u˝ywanych wi´cej 
kabli ni˝ 4 równolegle, wtedy bardziej po˝àdane jest u˝ycie
mostów szynowych. W rzeczywistoÊci zastosowanie kilku
kabli równolegle mo˝e spowodowaç z∏y rozdzia∏ pràdu, co
mo˝e doprowadziç do nadmiernego grzania si´ kabli.

ERICO® + Lokalni Partnerzy =
Innowacyjne rozwiàzanie systemów szynowych

Od projektu do wykonania, ka˝dy krok jest kierowany przez naszych lokalnych partnerów.

ERICO
• Wiodàcy producent
• Âwiatowa obecnoÊç
• Sprawdzone wyroby
• Przetestowane
• Gwarantowane

Lokalny Partner
Firma Prefabrykujàca
• BliskoÊç i elastycznoÊç
• ¸atwy w obs∏udze program do

projektowania ERIFLEX ERILINK
• Ograniczenie kosztów produkcji
• Monta˝ na miejscu

ERIFLEX ERILINK
System mostów
szynowych
• Zestaw seryjnych modu∏ów
• Szybki i ∏atwy monta˝
• Oszcz´dnoÊç kosztów
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ERILINK

Dystrybutor w Polsce
CSI Computer Systems for Industry

ul. Sosnowiecka 89, 31-345 Kraków
tel: 12 390 61 80
pentair@csi.pl




