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OKERO DISTRO-63 
DISTRO-63 är en mobil fördelningscentral för kraft. Från trefas 63A ner till 24 dubbla jordade Schuko 
uttag. Säkringsmässigt är enheten försedd med både automatsäkringar, jordfelsbrytare och 
huvudbrytare. Dessutom med mätinstrument med digital visning för både spänning och ström plus 
indikatorlampor för de tre faserna. 

Anslutningar 

Inkommande kraft 
En 63A CEE trefas ingång (3P + N + J) 

Utgående kraft 
24 dubbla jordade Schuko uttag, 10A 

Brytare och säkringar 
• Huvudbrytare 
• Jordfelsbrytare 
• Bypass switch för jordfelsbrytare 
• 24 automatsäkringar , 6kA, kurva C 

Indikatorer 

Digital voltmeter med omkopplare 
• L3-L1  spänning mellan faserna L3 och L1 
• L2-L3  spänning mellan faserna L2 och L3 
• L1-L2  spänning mellan faserna L1 och L2 
•    0    avstängd 
• L1-N   spänning mellan fas L1 och nollan 
• L2-N   spänning mellan fas L2 och nollan 
• L3-N   spänning mellan fas L3 och nollan 

Digital ampèremeter med omkopplare 
•    1    mäter ström på fas L1 
•    2    mäter ström på fas L2 
•    3    mäter ström på fas L3 
•    4    mäter ström på nollan 

Indikatorlampor för fasspänning 
•   L1    lyser när det finns spänning på fas L1 
•   L2    lyser när det finns spänning på fas L2 
•   L3    lyser när det finns spänning på fas L3 

Mekanik 
DISTRO-63 är inbyggd i hjulförsett flightcase. 

Bredd: 670 mm 
Höjd: 800 mm 
Djup: 400 mm 
Vikt: cirka 35 kg 
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