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1. Opis ogólny wyrobu 
 

Ognioszczelna skrzynka rozgałęźna typu OSR-240 
stanowi wyodrębniony element osprzętu sieci 
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 1000 V. Przeznaczona jest do 
przelotowego połączenia i/lub wykonania odgałęzień 
górniczych kabli/przewodów oponowych do 240 mm2 z 
żyłami pomocniczymi do 10 mm2 
Zaciski zamontowane w skrzynce są przystosowane 
do mocowania nie zaprawionych końcówek żył 
przewodów/kabli 
 
 
 
 

2.Warunki stosowania 
 

Ognioszczelne skrzynki rozgałęźne typu OSR-240 
oznaczone znakiem 

 
IM2 Ex db I Mb 

mogą być stosowane w podziemnych i 
powierzchniowych zakładach górniczych, w których 
występuje zagrożenie metanowe i/lub zagrożenie 
wybuchem pyłu węglowego, zapewni 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                
 
 

 

4.Wymiary gabarytowe 
 

              

 
3. Zgodność z normami 
 
 
Ognioszczelne skrzynki rozgałęźne produkowane są 
zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej 
w dziedzinie bezpieczeństwa według wymagań norm: 

• PN-EN IEC 60079-0: 2018 (EN IEC 60079-
0:2018), 

• PN-EN 60079-1: 2014 (EN 60079-1:2014), 
zharmonizowanych z Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/34/UE  i obowiązującymi 
przepisami. 
 
 
 
 



 
 
5. Parametry techniczne 
Podstawowe parametry techniczne skrzynek rozgałęźnych typu OSR-240: 
 

Nazwa parametru Wielkość 
Napięcie znamionowe 1000 V 
Napięcie znamionowe torów pomocniczych 24 V –AC;  60 V -DC 
Prąd znamionowy ciągły 460 A 
Częstotliwość znamionowa 50÷60 Hz 
Temperatura otoczenia -200 C ÷+400

 C 
Ilość zacisków i przekroje: 
- żył roboczych 
- żył uziemiających wewnętrznych 
                                 zewnętrznych 
- żył pomocniczych  

 
12 x do 240mm2 

4x do 185mm2
 

2x do 185mm2
 

12 x (do 10) mm2 

Średnica zewnętrzna kabli/przewodów 20÷80 mm 
Stopień ochrony IP 55 
Masa (bez osprzętu) ~58kg 

 
6.  Sposób zamawiania 
 
W składanym zamówieniu należy podać nazwę wyrobu. 
Do skrzynki należy zamówić osobno zespoły wpustowe i/lub zagłuszki. 
 
Przykład zamówienia: Ognioszczelna skrzynka rozgałęźna typu OSR-240 z dwoma zespołami wpustowymi typu 
WK-65 i dwoma zagłuszkami typu WK-Z90. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

L. p. Typ zespołu wpustowego Wielkość uszczelki Do uszczelnienia 
przewodów/kabli o φzw. 

  φ20÷25K1 φ20÷25 
1. WK-35 φ25÷30 K1 φ25÷30 
  φ30÷35 K1 φ30÷35 
  φ35÷40 K2 φ35÷40 

2. WK-50 φ40÷45 K2 φ40÷45 
  φ45÷50 K2 φ45÷50 
  φ50÷55 K3 φ50÷55 

3. WK-65 φ55÷60 K3 φ55÷60 
  φ60÷65 K3 φ60÷65 
  φ65÷70 K4 φ65÷70 

4. WK-80 φ70÷75 K4 φ70÷75 
  φ75÷80 K4 φ75÷80 


