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Модулна система Multi Drawer

Телекон Ко е дългогодишен партньор на Cubic за продажба и 
дистрибуция в България. 

Представяне на CUBIC - Дания 

Метални модулни системи типово изпитани шкафове:
изваждаем принцип на монтаж на апаратурата (draw-out и plug-in)
за разпределителни и управляващи табла НН, MCC (Motor Control
Centers) и промишлена автоматизация.

M lti D Н   Multi Drawer – Ново поколение 

Multi Drawer е напълно изваждаема система на
електрическо захранване, защита и управление на консуматори,
част от Модулната система електрически уредби за ниско
напрежение на CUBIC.

Новото поколение на Multi Drawer предлага широка гама от
нови възможности за повишена конкурентоспособност по
отношение както на оптимизирано време за сглобяване, така и за
общата цена на табло Висока функционална пригодностобщата цена на табло. Висока функционална пригодност,
съобразена с нуждите на клиента, при отлична цена и гарантирано
качество.
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Предимства: 
o Висока степен на безопасност на обслужващия персонал;
o Оперативна надежност на електрозахранването;
o Рентабилност;
o Компактен дизайн;
o Минимална поддръжка;
o Възможност за ремонт, без да е необходимо да се спира
системата.

Системата Multi Drawer е призната и се използва в цял свят приСистемата Multi Drawer е призната и се използва в цял свят, при
разпределение на електрическата енергия, когато са поставени
високи изисквания към надеждността и когато дори
кратковременно прекъсване на електрозахранването, на дадени
технологични обекти, би довело до опасност за човешки живот,
повреди в скъпоструващо оборудване и недопустими финансовиповреди в скъпоструващо оборудване и недопустими финансови
загуби, вследствие на дълъг престой на машини и персонал.

Приложение
Метални конструкции за Главни и Разпределителни табла
Възобновяеми източници на енергия
Електрически централи
Платформи за извличане на нефт и газ
Минно дело
Индустрия



Стандарти и сертификати

Качество и тестове 
Всички продукти на CUBIC са тествани и/или типово одобрени от
някои от най-признатите лаборатории в света като KEMA, ASTA, UL,
DNV, руски морски корабен регистър, Germanischer Lloyd.
В допълнение, системата за качество с CUBIC Модулна система
A/S е сертифицирана в съответствие с ISO 9001.

Други тестове 
 Вибрации и удари
CUBIC модулна система е тествани на удари и вибрации в

Истандартната версия с електрически компоненти. Изпитването на
вибрациите се извършва от Material Command на датската армия.
Влияние 2G в честотния диапазон 10-500 Hz и в трите равнини
според IEC 60068-2-6. Тестът за шок е извършен от Elektronik
Centralen. Влияние: три шока от 30G за 12,5ms в шест посоки.
Проверено от:р р
Техническата служба към датската армия - IEC 60068-2-6.
Elektronik Centralen към изискванията на Кралския датски флот.
Det Norske Veritas за собствени нужди.
Germanischer Lloyd за собствени нужди.
Руски морски корабен регистър

 Сеизмичен тест  земетръсна симулация  Сеизмичен тест, земетръсна симулация 
Система е преминала тест за земетръсна симулация съгласно IEC
60068-2-57. Test FF: Vibration Time History метод. Както се изисква
от Response Spectra, RRS: а, спектрите посочени в приложения B и
D на документ HN20-E-53 2Eme, издание октомври 1994, са били
използвани. Тестовете са извършени с двуосни хоризонтални ир д у р
вертикални мулти честотни движения. Нивото на ZPA на SSE теста
е 1G по хоризонтала и 0,8G във вертикалата.
Потвърден от:
Sveriges Provnings- ОСН Forskningsinstitut да IEC 60068-2-57
Руски Морски Корабен Регистър
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 Изпитване при дъга
За да се оцени съпротивата на CUBIC модулната система, по отношение на 
поражения, предизвикани от дъга, са проведени редица тестове. Всички 
тестове отговарят на шестте Критерия за оценка на “Тип B монтаж" според тестове отговарят на шестте Критерия за оценка на Тип B монтаж  според 
SEK 405 и на петте Критерия, съгласно IEC 61641. Също така се изпитва в 
съответствие с AS / NZS 3439.1 (австралийски стандарт / Нова Зеландия
Проверено от: 
Kungliga Tekniska Högskolen, Швеция, по IEC / SC-SE 61-141, проект на IEC, SEK 405 
(Svenska Elektriska Kommissionen, Handbook 405), 
Det Norske Veritas за собствени нужди. 
Germanischer Lloyd за собствени нужди  Germanischer Lloyd за собствени нужди. 
Руската морски корабен регистър.

 Повърхностна обработка 
Модулната система на CUBIC е прахово боядисана, с дебелина приблизително
60-80my. Извършеният от лаборатория Teknos тропически тест ISO 6270:
постоянен климат, температура на въздуха 40 +/- 2°С, 100% относителнапостоянен климат, температура на въздуха 40 / 2 С, 100% относителна
влажност, в продължение на 240 часа е дал отлични резултати. Заключението
от теста е, че съпротивлението на корозия е равна на клас С2 High, в
съответствие с международния стандарт ISO 12944.
Проверено от:
Teknős лаборатория за ISO 6270, ISO 4628-2-5, ISO 2409 и ISO 12944.
Det Norske Veritas за собствени нужди.
G i h Ll d бGermanischer Lloyd за собствени нужди.
Руски Морски Корабен Регистър.
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IEC 61439
Нова серия стандарти за табла НН и управляваща апаратура
CUBIC модулна система за монтаж може да бъде заверена по стандарт IEC
61439.

IEC 60439 1 / EN 60439 1IEC 60439-1 / EN 60439-1
Монтаж на типово-тествани табла и управляваща апаратура ниско
напрежение (TTA)

Отговаря на установени типове или системи, без отклонения, които биха могли
значително да повлияят на изпълнението, спрямо типичното асемблиране в
съответствие с настоящия стандартсъответствие с настоящия стандарт.

IEC 60439-1 / EN 60439-1; 2.1.1.1.
Монтаж на частично типово-тествани табла и управляваща апаратура ниско
напрежение (PTTA)

Монтаж на типово-тествани табла и управляваща апаратура нискоМонтаж на типово-тествани табла и управляваща апаратура ниско
напрежение, вклщчващ типово-тествани и не-типово-тествани механизми, при
условие че последните са получени (например чрез изчисления) от схеми на
типово-изпитани механизми, които са изпълнили съответните изпитвания IEC
60439-1 / EN 60439-1; 2.1.1.2.



Оторизация

Телекон Ко е сертифициран и оторизиран производител на табла за модулната 
система на CUBIC. 



Сертифициран персонал

Телекон Ко разполага със сертифициран персонал за работа с модулната 
система на CUBIC. 



Изпълнени обекти
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За контакт с нас

1220, София, България
бул. Илиянци №29
тел.: (02) 8130 813 
факс: (02) 8130 814
office@telecon-co.com

 Президент:
Съби Аладжемов, GSM: 0887 623 313, sa@telecon-co.com 

 Изпълнителен директор:
Марчо Марков, GSM: 0889 417 067, mm@telecon-co.com

 Търговскаи директор: 
Иво Божинoв, GSM: 0885 616 401, ib@telecon-co.com

 Ръководител проекти: 
Атанас Апостолов, GSM: 0882 487 931, na@telecon-co.com


