
4 140 38
Coffret 4x18M
Rozdzielnica 4x18M

• Coffrets de protection pour systèmes photovoltaïques
• Rozdzielnice dla systemów fotowoltaicznych 
4 140 33/34/35/36/37/38
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• Caractéristiques techniques
• Dane techniczne 

1 - Raccordement / Przyłączanie:  
     Principe général / Ogólna zasada

4 140 33
Coffret 1x12M
Rozdzielnica 1x12M

4 140 35
Coffret 1x18M
Rozdzielnica 1x18M

4 140 34
Coffret 2x12M
Rozdzielnica 2x12M

4 140 37
Coffret 3x18M
Rozdzielnica 3x18M

4 140 36
Coffret 2x18M
Rozdzielnica 2x18M

4 140 33 4 140 34 4 140 35 4 14036 4 140 37 4 140 38

Tension maxi / Napięcie maks. (1) 1000 V 

Courant maxi / Prąd maks. (2) 30 A 40 A 30 A 60 A 90 A 90 A 

Indice de protection / Stopień ochrony IP65

Dimensions / Wymiary (HxLxP - mm) 282x340x141 432x340x161 282x448x141 432x448x161 622x448x161 822x448x161

Température d’utlisation / Temperatura pracy -25°C  +60°C sous abri / pod osłoną

(1) Uoc (générateur PV) ≤ 1000 V 
(2) Valeur donnée pour 40°C de température ambiante. Au-delà, selon les équipements électriques intégrés, veiller à limiter le courant.
(1) Uoc (falownik PV) ≤ 1000 V 
(2) Wartości dla temperatury otoczenia 40°C. Powyżej tej temperatury w zależności od możliwości należy zmniejszyć maks. prąd.

CLASSE II / KLASA II
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2 - Raccordement des terres / Uziemianie

4 - Installation / Instalacja

3 - Le respect des règles habituelles de câblage permet d’obtenir 
la classe II.
    
Rappel des recommandations :
    - Utilisation de matériels adaptés au courant continu (DC)

    - Utilisation de conducteurs classe II ou équivalent

    - Maintien des conducteurs (+ / - / Terre) afin de prévenir tout contact avec 

une quelconque partie métallique en cas de détachement accidentel

    - La séparation physique entre les différents circuits DC et mise à la terre doit 

être au minimum de 12,5 mm

3 - Zgodność z powszechnymi zasadami oprzewodowania
prowadzi do utrzymania Klasy II ochronności

Zalecenia :
    - Korzystanie z wyposażenia przystosowanego do prądu stałego (DC)

    - Stosowanie przewodów klasy II lub równoważnych

    - Mocowanie przewodów (+ / - / ziemia) w celu uniknięcia przypadkowego 

kontaktu z metalowymi częściami

    - Fizyczna odległość pomiędzy różnymi obwodami prądu stałego a ziemią musi 

wynosić co najmniej 12,5 mm.

• Signalisation de sécurité
• Oznakowanie bezpieczeństwa

         Consignes de sécurité
Ce produit doit être installé conformément aux règles d’installation et de préférence par un 
électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques 
de choc électrique ou d’incendie. Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, tenir compte du 
lieu de montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l’appareil sauf  mention particulière indiquée dans 
la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du 
personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule 
l’intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

         Instrukcje bezpieczeństwa
Ten produkt musi być zainstalowany zgodnie z zasadami instalacji i najlepiej przez 
wykwalifikowanego elektryka. Nieprawidłowa instalacja i użytkowanie może spowodować ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać 
się z instrukcją, wziąć pod
uwagę konkretne miejsce instalacji produktu.
Nie należy otwierać, demontować, ingerować w urządzenie ani go modyfikować, chyba że 
zostało to wyraźnie określone w instrukcji obsługi. Wszystkie produkty firmy Legrand mogą 
być otwierane i naprawiane wyłącznie przez personel przeszkolony i autoryzowany przez 
firmę Legrand. Nieautoryzowane otwarcie lub naprawa powoduje unieważnienie wszelkiej 
odpowiedzialności, praw do wymiany i gwarancji.
Używaj tylko akcesoriów marki Legrand.
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Mise en place de la signalisation, voir notice fournie
Montaż oznakowania, patrz załączona instrukcja


