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PCE NOWOŚCI 2022

Rozdzielnice serii OPOLE są przeznaczone do zastosowań
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków - dostępne w różnych 
konfiguracjach i rozmiarach.

Rozdzielnica stacjonarna i przenośna

Rozdzielnice stacjonarne / Stationary distribution boxes

Distribution box
stationary and mobile

 • solid plastic housing made     
of ABS IP54

 • for wall mounting or mobile 
use with carrying handle

 • different configurations   
available at the customer‘s 
request (as far as technically 
feasible)

 • hinged window (14 units)
 • mounted DIN rail 

 • masywna obudowa wykonana z tworzywa ABS IP54
 • rozdzielnica stacjonarna i przenośna z uchwytem
 • dostępne różne konfiguracje na życzenie Klienta                      

(w miarę możliwości technicznych)
 • okienko inspekcyjne (14 modułów)
 • szyna pod zabezpieczenia TH35-7,5 

OPOLE
Distribution boxes OPOLE are 
designed for indoor and outdoor 
applications - available in various con-
figurations and sizes.

Wersja / Version: Nr kat. / Cat.No.

OPOLE 32/5 2*16/5 5GS bez zabezpieczeń 909110001W

OPOLE 32/5 2*16/5 5SSD without protection 909110001WE

OPOLE 32/5 16/5 4GS bez zabezpieczeń 909110002W

OPOLE 32/5 16/5 4SSD without protection 909110002WE

OPOLE 32/5 16/5 3GS bez zabezpieczeń 909110003W

OPOLE 32/5 16/5 3SSD without protection 909110003WE

OPOLE 32/5*B 2*16*B 5GS*4B FI63 zabezpieczona 909110004W

OPOLE 32/5*B 2*16*B 5SSD*4B FI63 with protection 909110004WE

OPOLE 32/5*B 16*B 4GS*4B FI63 zabezpieczona 909110005W

OPOLE 32/5*B 16*B 4SSD*4B FI63 with protection 909110005WE

OPOLE 32/5*B 16*B 3GS*3B FI63 zabezpieczona 909110006W

OPOLE 32/5*B 16*B 3SSD*3B FI63 with protection 909110006WE

Rozdzielnice serii OPOLE

sprawdzają się doskonale

we wszystkich warunkach!

OPOLE series of distribution 

boxes work perfectly 

in all conditions!
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W ofercie dostępne są 3 rozmiary niewy-
posażonych obudów do samodzielnego 
zmontowania – do wyboru z pełną (nie-
otworowaną) pokrywą lub z prefabryko-
wanymi otworami przystosowanymi do 
montażu gniazd tablicowych.

3 different sizes are available as 
unequipped enclosures for self 
assembly - optionally with closed 
cover (blind) or prefabricated cut-outs 
for the installation of add-on sockets.

FLEX 6-E FLEX 6-S3 FLEX 10-E FLEX 10-S4 FLEX 16-E FLEX 16-S6

Distribution box
stationary and mobile

Enclosure for low-voltage 
switchgear assemblies

3 different sizes available Dostępne w 3 rozmiarach 

 • max. 6/10/16 modules
 • blind or with cut-outs
 • ABS housing IP66/67
 • optional: handle for mobile  

carrying (only for FLEX10 and 16)

 • max. 6/10/16 modułów
 • obudowa pełna lub otworowana
 •  materiał obudowy ABS  IP66/67
 •  opcionalnie: uchwyt                                       

(tylko dla FLEX10 oraz 16)

Obudowy do zestawów rozdzielczych 
niskiego napięcia

Rozdzielnice przenośne / Mobile distribution boxes

Wersja / Version: Nr kat. / Cat.No.

OPOLE 32/5 2*16/5 5GS zabezpieczona z uchwytem 909210001W

OPOLE 32/5 2*16/5 5SSD with protection and handle 909210001WE

OPOLE 32/5 2*16/5 4GS zabezpieczona z uchwytem 909210002W

OPOLE 32/5 2*16/5 4SSD with protection and handle 909210002WE

OPOLE 32/5 2*16/5 3GS zabezpieczona z uchwytem 909210003W

OPOLE 32/5 2*16/5 3SSD with protection and handle 909210003WE

OPOLE 32/5*B 2*16*B 5GS*4B FI63 zabezpieczona z uchwytem 909210004W

OPOLE 32/5*B 2*16*B 5GS*4B FI63 with protection and handle 909210004WE

OPOLE 32/5*B 2*16*B 4GS*4B FI63 zabezpieczona z uchwytem 909210005W

OPOLE 32/5*B 2*16*B 4GS*4B FI63 with protection and handle 909210005WE

OPOLE 32/5*B 2*16*B 3GS*3B FI63 zabezpieczona z uchwytem 909210006W

OPOLE 32/5*B 2*16*B 3GS*3B FI63 with protection and handle 909210006WE

OPOLE series of distribution 

boxes work perfectly 

in all conditions!
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WALLBOX EV11 
Podłącz – Ładuj – Gotowe! 
Prosta, funkcjonalna konstrukcja ładowarki ściennej        
WALLBOX EV11 gwarantuje łatwe i bezpieczne ładowanie 
samochodów elektrycznych z mocą do 11kW.  Proces łado-
wania nie wymaga autoryzacji, rozpoczyna się automatycznie 
po podłączeniu do samochodu elektrycznego i zatrzymuje się, 
kiedy akumulator jest w pełni naładowany.

Brzmi prosto i takie też jest!

WALLBOX EV11
Plug – Charge – Done!
Reduced to the essentials, the  
WALLBOX EV11 guarantees uncom-
plicated and safe charging of electric 
vehicles up to 11kW charging power. 
The charging process starts automa-
tically after plugging in the electric 
vehicle (no authorization required). 
Sounds simple - and it is!

Typ 2 11 kW DC 6mA= IP44

Stacja ładująca ze złączem Typu2
Rodzaj prądu ładowania AC 3-fazowy (AC 1-fazowy)
Moc ładowania do 11 kW (3,7 kW 1-fazowy)
3-ci tryb ładowania
Wymiary (SzxGxW): 248x124x337mm

 • stopień szczelności (IP44) pozwala na użytkowanie zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz

 • moc ładowania do 11kW 
 • zamontowany przewód ładujący 5m, złącze Typu 2 z zatyczką
 • wbudowany wyłącznik prądu szczątkowego DC
 • wskaźnik pracy LED

Charging station with  
Type 2 charging coupler
Current type AC 3-phase (AC single phase)
Charging power 11 kW (3,7kW 1-phase)
Charging mode 3
Dimensions (WxDxH): 248x124x337mm

 • weatherproof, robust housing (IP44) 
suitable for outdoor use

 • up to 11kW charging power
 • integrated charging cable 5m 

charging coupler Type 2 with  
protective cap

 • integrated DC fault current sensor
 • LED indicator

Nr kat. - 370100
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Gniazdo tablicowe Typu2 
do ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z normą IEC/EN 62196
Stopień ochrony IP44/54

 • WZORNICTWO przejrzyste, nowoczesne
 • ERGONOMICZY łatwy w obsłudze
 • JAKOŚĆ wysokiej jakości materiały, pokrywa wzmocniona                   

włóknem szklanym                                            
 • SERWIS wszystkie części można łatwo wymienić
 • MONTAŻ różne opcje montażu
 • CERTYFIKATY ÖVE, VDE

Flanged socket Type2
for charging electric vehicles accord. 
IEC/EN 62196
IP-rating IP44/54

 • DESIGN 
clear, modern design

 • ERGONOMIC 
easy to use and one hand operation

 • QUALITY 
high quality materials 
and mechanical reinforced lid

 • SERVICE 
all parts can be exchanged easy

 • MOUNTING 
different mounting possibilities

 • ÖVE, VDE approved

Q1/Q2
2022

   Montaż zatablicowy            Montaż tablicowy

Nr kat. - e325-fNr kat. - e325-r



Oczko do taśmy rzepowej

Eyelet for velcro tape

Q2/2022

Q1/Q2
2022
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PCE NOWOŚCI 2022
H-Connect MIDNIGHT
Potrójny rozgałęziacz z wtyczką CEE IP44

Wyposażenie:
1 Wtyk-CEE 16A 3p 6h
3 Gniazdo-CEE 16A 3p 6h

 • z miejscem na taśmę rzepową            
do montażu

 • materiał obudowy ABS
 • styki: mosiądz niklowany

H-Connect MIDNIGHT
CEE multiple socket IP44

Equipment:
1 CEE-Plug 16A 3p 6h
3 CEE-Socket 16A 3p 6h

 • incl. eyelet for velcro tape for  
mounting on round tubes

 • housing material ABS
 • contacts: brass nickel-plated

Wtyczka/złącze CEE 125A
Dzięki unowocześnieniu wtyczek i gniazd 
125A seria produktów POWER TWIST 
jest teraz  dostępna w nowym designie 
o ulepszonej ergonomii i nowoczesnym 
wyglądzie. 

CEE 125A plug/connector
With the facelift of the 125A plugs and 
connectors, the POWER TWIST product 
series is now uniformly available in   
a new design with improved ergonomics 
and a modern look.



Q1/Q2
2022
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2022
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Gniazda jednofazowe tablicowe IP55 
wersja szwajcarska

Gniazda jednofazowe wersja szwajcarska

Gniazdo ładowania USB 5V/2,1A, (2x)
ze zintegrowanym zasilaczem

 • napięcie: 2x 5V USB typ A 
 • prąd: łącznie 2,1A (zintegrowane zarządzanie energią)
 • IP54 / IP20 (pokrywa zamknięta / otwarta)

Safety plugs and sockets IP55
Swiss system

USB charging socket 5V/2,1A (2x)  
with integrated power supply unit

 • voltage: 2x 5V USB Type A
 • current: 2,1A total  

(integrated power management)
 • IP54 / IP20 (lid closed / open)

Wtyczki jednofazowe wersja szwajcarskaSafety plug Swiss system

T13 10A 3p IP55
T23 16A 3p IP55

Safety flanged socket Swiss system

T13 10A 3p Shutter IP55
T23 16A 3p Shutter IP55
T25 16A 5p IP55

T13

T13

T23

T23

T25

Nr kat. - u25050
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PCE Polska Sp. z o. o.
ul. Podwalna 8A

58-200 Dzierżoniów

POLSKA

TEL. +48 74 831 76 00

FAX +48 74 831 17 00
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Q#/2022
oczekiwany czas dostawy w kwartale   # / 2022 - pod zapytanie 
w Dziale Handlowym
expected delivery in quarter    # / 2022 - for more details please 
contact Customer Service


