
Splošno

Pogon NRP 2 je cenen in robusten vzvodni roèni pogon, 
ki je s snemljivo posluževalno  roèico vsestransko 
uporaben za indirektno poganjanje vseh vrst 
srednjenapetostnih stikalnih loèilnikov, loèilnih in 
ozemljilnih stikal ter visokotokovnih (3000 A in veè) 
loèilnikov in loèilnih stikal nizke napetosti.
Pogon sestavljajo polkrožni pogonski segment z žepom 
za posluževalno roèico in nosilni teèaj, ki je lahko za 
èelno ali boèno pritrditev. Položaj pogonskega 
segmenta je nastavljiv v koraku 9

Izvedbe

Pogone izdelujemo v dveh izvedbah:
NRP 2 È za èelno pritrditev in
NRP 2 B za boèno pritrditev.
Obe izvedbi lahko pritrdimo na levo ali desno stran 
celice.

Prigraditve

Roènemu pogonu NRP 2 lahko prigradimo:
- elektromagnetno blokado EB, ki je lahko EBE 

110 ali EBE 220 (za enosmerno napetost 110 V 
ali 220 V, poraba 15 W) ali EBI 220 (za izmenièno 
napetost 220 V, poraba pri odprtem magnetu 90 VA, 
pri zaprtem  pa 15 VA) 

- zaporno kljuèavnico, ki prepreèuje pri dveh 
pogonih in enem kljuèu istoèasni zaprti položaj 
dveh poganjanjih aparatov

- napravo za zaklepanje, ki omogoèa zaklepanje 
pogona z obešanko v obeh položajih.

° in s tem prilagodljiv 
razliènim stikalnim aparatom.
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Elementi za kompletiranje pogonske povezave

- Dvojni vezni drog z ravnimi DND ali zakrivljenimi 
vilicami DNDu, ki služi za mehansko povezavo z 
gnanim aparatom; obstaja veè dolžin drogov

- Medosna opora MO, ki togo povezuje pogon z 
aparatom, prepreèuje deformacije

- Pokazalo položaja je nujno potrebno pri aparatih, 
pri katerih pogonski segment ne sledi položaju 
osi aparata; pri TP 1 in TP 2 obstaja toga 
povezava z osjo aparata; pri BP 1 pa je izvedena 
povezava z bovdenom

- Nastavljiva roèica NR, ki se pritrdi na os aparata 
in služi za povezavo z veznim drogom

- Nastavljivi zglob NZ služi za preusmerjanje 
mehanske povezave

- Posluževalna roèica R 550 za lažje ali R 750 za 
težje gnane aparate.

VSE OMENJENE ELEMENTE JE POTREBNO 
POSEBEJ NAROÈITI. PODATKI ZANJE SO V 
LOÈENIH PROSPEKTIH.

NRP 2 B
Izrez v ploèevini,
velja za oba tipa

NRP 2 È


