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Pragma
Quadros modulares salientes

Pragma
Acessórios eléctricos

Pragma é o primeiro quadro modular
que combina ergonomia, estética
e robustez ao mais alto nível. Este
novo quadro modular, disponível em
versão saliente ou de encastrar, é de
isolamento total classe II.

Bornes moduláveis

b Tensão de isolamento Ui: 800 V, Uimp: 8 kV.
b Conforme a norma IEC 60947-7-1.
Os barramentos também podem ser instalados nos quadros Prisma Plus.
As ligações rápidas ou de parafuso dos barramentos, especialmente desenvolvidas
pela Merlin Gerin, permitem a ligação dos condutores ﬂexíveis ou rígidos sem ponteira.
Conforme as normas IEC 60947-1 § 8.2.4, IEC 60998-1, IEC 60998-2-1.
Componentes dos bornes

Quadro modular saliente
A gama é composta por quadros
modulares de 13, 18 e 24 módulos de 1 a 6
ﬁlas e de extensões de 1 a 3 ﬁlas.
O conjunto da gama pode ser associado
vertical ou horizontalmente.

PRA90045

PRA90046

PRA90047

Estes componentes permitem instalar um borne ou barramento:
b sobre o chassis à entrada dos condutores
b sobre calha DIN ﬁxo no chassis do quadro modular
b no fundo do quadro ou na extensão
b nos quadros Prisma Plus sobre os montantes funcionais
Intensidade corrente admissível:
kit de bornes de 50mm2: 160A máx. a 40ºC
kit de bornes de 25mm2: 90A máx. a 40ºC
kit de bornes de 4x6mm2: 63A máx. a 40ºC
kit de junção de 8 blocos:
j
v 90A: com 1 junção
v 160A: com 2 junções ligadas em paralelo
kit de junção de 2 blocos: 90A
Ref.

Bornes
Entrada por cabos ou tubos
PRA90049
Placas de ﬁxação
Permitem uma ﬁxação rápida
sobre a parede

Bornes de terra/neutro
moduláveis de ligação
rápida
b sobre chassis
b transformáveis em
repartidor de chegada até
125A

Placas pré-recortadas
Em tecnoplástico, permitem a
entrada de cabos pela parte posterior
do quadro

b sobre fundo do quadro e
extensão
b sobre calha DIN

Borne de neutro isolado
Permite instalar bornes de
neutro entre duas ﬁlas próximo
de um interruptor diferencial

PRA90050

kit de bornes de 50mm2

L = 2 blocos

Lote de 2

PRA90045

kit de bornes de 25mm2

L = 1 bloco

Lote de 5

PRA90046

kit de bornes de 4x6mm2

L = 1 bloco

Lote de 10

PRA90047

kit de junção de 8 blocos

L = 8 blocos

Lote de 1

PRA90050

kit de junção de 2 blocos

L = 2 blocos

Lote de 10

PRA90049

L = 34 blocos
máx.

Lote de 1

PRA90051

L = 4 blocos

Lote de 1

PRA90053

Junção de bornes

Suporte de barramento
PRA90051

kit de suporte de barramento

Acessórios para bornes de neutro
Suporte para borne de neutro isolado
kit de suporte

Permite instalar dentro do quadro saliente ou de encastrar, bornes de neutro entre
duas ﬁlas próximo de um interruptor diferencial.
Ligador de terra/neutro
kit ligador de terra/neutro

Calha DIN multi-posição
2 alturas e 2 profundidades

Ecrã separador
Kit de associação

Chassis amovível
Facilita o trabalho do instalador
e permite a electriﬁcação em
oﬁcina

Kit repartidor de chegada

Dobradiças
Simples e robustas,
montam-se facilmente
sobre a face frontal do
quadro modular

L = 1 bloco

Lote de 4

PRA90048

Aparelhagem modular
até 7 módulos
Placa para montagem de
tomadas industriais ou
aparelhagem ultra-terminal

Espelho assimétrico
Adapta-se à calha DIN multi-posição
proporcionando um grande espaço
de intervenção
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PRA90052

Permite transformar os kits de bornes PRA90045/PRA90046/PRA90047 num repartidor
de chegada até 125A e 50mm2
Intensidade de corrente admissível:
b entrada por PRA90046 (1 x 25mm2 - 1 bloco): 80A
b entrada por PRA90045 (1 x 50mm2 - 2 blocos): 125A
Ui: 400V e Uimp: 6kV

Botoneira com paragem de
emergência e outros tipos de
botões e sinalizadores

Interruptor ou disjuntor NG
Instalam-se nos quadros modulares
podendo ser equipados com bloco Vigi

Placas passa-cabos amovíveis
Situadas sobre os 4 lados do quadro
modular oferecem grande acesso e
permite uma fácil associação

Lote de 1

Utilização em repartidor de chegada
Extensão

Robustez,
design,
ergonomia...
Uma gama
de quadros
desenhada
para
seduzir...
Uma
solução
harmoniosa.

L = 1 bloco

Permite efectuar de forma ﬁável a ligação entre o barramento de terra e de neutro, se
necessário (passagem do regime de neutro TN-C a TN-S). Com este ligador exclusivo a
desconeção entre os dois barramentos após uma medida de isolamento é plenamente
visível.

Entrada por calha

Exemplo de dois quadros modulares de 3 ﬁlas, 24 módulos, e duas extensões de 3 ﬁlas associados
verticalmente
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Pragma
Perﬁl Ambiental do Produto
Comprometemo-nos para com
o nosso planeta a “Conjugar
inovação e melhoria contínua
para cumprir os novos desaﬁos
ambientais”.

Apresentação do produto

A gama Pragma é constituída por quadros eléctricos modulares de 13 a 144 módulos
com montagem saliente ou de encastrar.
O produto utilizado para a realização deste estudo é um quadro modular de 3 ﬁlas 24
módulos com montagem saliente.
Os resultados do impacto ambiental produzidos pelo produto escolhido para o estudo
são representativos dos impactos dos outros produtos da gama em que a tecnologia
utilizada é a mesma.
A análise ambiental foi realizada em conformidade com a norma ISO 14040 “Gestão
ambiental. Avaliação do ciclo de vida. Princípios e enquadramento”.
Esta análise considera as etapas do ciclo de vida do produto.

Pragma
Quadros modulares

Em perfeita harmonia.

Quadro
modular de
encastrar

Materiais constituintes

Foram efectuadas todas as diligências junto dos nossos serviços, de fornecedores e
subcontratantes de modo a que os materiais que entram na composição dos produtos
da gama Pragma não contenham substâncias proibidas pela regulamentação em vigor
aquando da sua comercialização.
Os produtos gama Pragma são concebidos em conformidade com as exigências da
directiva ROHS (directiva 2002/95/CE 27 Janeiro 2003) e não contêm, para além do
limite autorizado, chumbo (Pb), mercúrio (Hg), cádmio (Hg), cromo hexavalente (Cr(VI)),
nem retardadores de chama polibromados PBB e éteres difenil-polibromados PBDE,
como mencionado na directiva.

Fabricação

Os produtos da gama Pragma são fabricados numa unidade de produção que respeita
a regulamentação no que se refere às unidades industriais.

Distribuição

As embalagens foram concebidas para reduzir o seu peso e o seu volume, respeitando
a directiva de embalagem da União Europeia.
Os ﬂuxos de distribuição dos produtos são optimizados pela implantação de centros
de distribuição locais próximos das zonas de mercado.

Utilização

Os produtos da gama Pragma não apresentam riscos susceptíveis de precauções
de uso especíﬁcas (ruídos, emissões...). O quadro modular é um produto totalmente
passivo. Não dissipa nenhuma potência. Pode ser equipado com aparelhos eléctricos
(disjuntor, diferenciais, contactores...). Neste caso, a potência dissipada pode atingir,
em função dos aparelhos instalados no quadro e a sua taxa de utilização, um máximo
de 76 W para o quadro Pragma 3 ﬁlas 24 módulos com montagem saliente. Nestas
condições, a dissipação térmica representa menos de 0,07% da potência máxima que
pode transitar no quadro.

Fim de vida

O potencial de reciclagem dos produtos da gama Pragma é superior 85 %.
Esta percentagem compreende os materiais plásticos e metálicos que constituem o
produto. Em ﬁm de vida, os produtos da gama Pragma podem ser desmantelados ou
mesmo triturados com o objectivo de melhor valorizar os diferentes materiais.

Abordagem do sistema

Os produtos da gama Pragma são concebidos em conformidade com a directiva
ROHS (2002/95/CE de 27 de Janeiro de 2003). Podem ser integrados sem restrição
num equipamento ou numa instalação sujeita a esta regulamentação.
NB: os impactos ambientais do produto dependem das suas condições de instalação e de utilização.

Schneider Electric Portugal
Sede:
Avenida Marechal Craveiro Lopes,
Nº 6
1749-111 Lisboa
Tel.: 217 507 100
Fax: 217 507 101
Delegações:
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Os produtos e materiais apresentados neste documento
são susceptíveis de evolução, tanto nos planos da
técnica e da estética, como no plano da utilização.
A sua descrição não pode, pois, em caso algum, ser
considerada como tendo um aspecto contratual. Assim,
só nos responsabilizamos pelas informações dadas após
conﬁrmação pelos nossos serviços.
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13, 18 ou 24
módulos, de
encastrar
ou saliente,
uma gama
de quadros
concebidos
para dar a
resposta
certa às suas
necessidades.

Pragma
Quadros modulares de encastrar

Quadro modular de encastrar
A gama é composta por quadros
modulares de 13, 18 e 24 módulos de 1
a 6 ﬁlas. O conjunto da gama pode ser
associado vertical ou horizontalmente.

Entrada por cabos ou tubos
Kit de ﬁxação em parede de
gesso cartonado (tipo pladur)

Placas de ﬁxação
Permitem encastrar sem cimento

Chassis ajustável à parede
O chassis é ajustável em
horizontalidade e profundidade.
A face frontal do quadro
modular ﬁca horizontal
independentemente da posição
da parte posterior na parede.

Bornes de terra/neutro
moduláveis de ligação rápida
b sobre chassis
b transformáveis em repartidor
até 125A
b sobre calha DIN

Borne de neutro isolado
Permite instalar bornes de neutro entre duas
ﬁlas próximo de um interruptor diferencial

Calha DIN multi-posição
2 alturas e 2 profundidades
Pré-recortes laterais
Permitem a entrada de cabos ou tubos

Kit de associação
Permite a passagem de cabos
depois de encastrar dois
quadros associados

Ecrã separador
Dobradiças
Simples e robustas, montam-se
facilmente sobre a face frontal
do quadro modular
Interruptor ou disjuntor NG
Instalam-se nos quadros modulares podendo
ser equipados com bloco Vigi
Espelho assimétrico
Adapta-se à calha DIN multiposição proporcionando um
grande espaço de intervenção

Placas passa-cabos amovíveis
São pré-recortadas para a passagem de
cabos ou tubos
Exemplo de dois quadros modulares de 3 ﬁlas, 24 módulos associados verticalmente

Schneider Electric

3

