
Złączki instalacyjne



Vario-T-BOXX  
887-912
Zestaw złączek WAGO wraz z serią 
221 w walizce Sortimo® z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego

Seria 243 WAGO  
Złączki MICRO do puszek instalacyjnych 

243-804

243-808

243-304

243-308

243-204

243-208

243-504

243-211

243-508

243-212

243-112  
adapter montażowy, do 
4 złączek 

243-113  
adapter montażowy, do 
6 złączek

Ø 0,5 ... 1 mm  
100 V / 1,5 kV / 2  
6 A  
maksymalna temperatura: 105 °C

Przy podłączaniu przewodów o różnej średnicy zakres Ø 
zmniejsza się od 0,6 do 0,8 mm

2,5 … 6 mm2  
400 V / 4 kV / 2  
41 A  
maksymalna temperatura: 
105 °C

0,75 … 2,5 mm2  
1,5 … 2,5 mm2  
400 V / 4 kV / 2  
24 A  
maksymalna temperatura: 105 °C

od strony instalacji: 1 … 2,5 mm2  
od strony oprawy ośw.: 0,5 … 2,5 mm2  
400 V / 4 kV / 2  
24 A  
maksymalna temperatura:  
105 °C (szara i biała)  
120 °C (czarna)

0,5 … 2,5 mm2  
400 V / 4 kV / 2  
24 A  
maksymalna temperatura:  
105 °C

Seria 773 WAGO  
Złączki do puszek instalacyjnych

773-108773-173

773-332  
adapter montażowy, 
do maks. 2 złączek do 
puszek instalacyjnych

224-104 224-114224-112 224-201224-101

Seria 2273 WAGO  
Złączki COMPACT do puszek instalacyjnych

2273-500  
adapter montażowy,  
do złączek jedno-  
i dwurzędowych

2273-203 2273-204

2273-205 2273-208

0,5 … 2,5 mm2  
450 V / 4 kV / 2  
24 A  
maksymalna temperatura: 105 °C

Seria 224 WAGO  
Złączki oświetleniowe i serwisowe

1,5 … 4 mm2  
400 V / 4 kV / 2  
32 A  
maksymalna temperatura: 105 °C

Seria 773 WAGO  
Złączki do puszek instalacyjnych do 4 mm2

773-604 773-606773-602 773-332  
adapter montażowy, 
do maks. 4 złączek do 
puszek instalacyjnych

2273-202

Seria 221 WAGO 
Złączki instalacyjne do wszystkich rodzajów przewodów

221-413 221-415

221-500  
adapter montażowy, 
do złączek 2-, 3-  
i 5-przewodowych

0,14 … 4 mm²  
0,2 … 4 mm²  
450 V / 4 kV / 2  
32 A  
maksymalna temperatura: 105 °C

221-412

222-505  
płytka odciążająca 
przewody, do mocowania 
na 221-500

222-510  
uniwersalny adapter kątowy, 
do montażu poziomego  
221-500 na szynie TS 35

0,08 … 4 mm2  
0,08 … 2,5 mm2  
400 V / 4 kV / 2  
32 A  
maksymalna temperatura: 85 °C

Seria 222 WAGO  
Złączki instalacyjne CLASSIC do wszystkich rodzajów 
przewodów

222-500
adapter montażowy, do 
złączek 2-, 3- i 5-przewo-
dowych

222-413 222-415222-412

222-505  
płytka odciążająca  
przewody, do mocowania 
na 222-500

222-510  
uniwersalny adapter kątowy, 
do montażu poziomego  
222-500 na szynie TS 35



Nowy adapter montażowy: seria 221  
„podbija”  skrzynki rozdzielcze
 
Łatwo dostępny, prosty w użyciu, zapewniający 
przejrzyste oprzewodowanie, a wszystko to 
zgodnie z obowiązującymi normami. Nowy adapter 
montażowy umożliwia zastosowanie uznanych 
przez elektroinstalatorów złączek z serii 221 także 

w rozdzielnicach, nie naruszając przy tym obowią-
zujących norm. Adapter zapewnia stabilny montaż 
kompaktowych złączek na szynie montażowej oraz 
ułatwia ich opis.

Odciążenie przewodów przy 
użyciu opasek zaciskowych 
mocowanych na adapterze, 
prostopadle do kierunku 
podejścia przewodów

Montaż poziomy na szynie  
TS 35 przy użyciu uniwersal-
nego adaptera kątowego

Montaż poziomy na płycie 
montażowej przy użyciu płytki 
odciążającej przewody

Montaż pionowy z płytką od-
ciążającą przewody na szynie 
TS 35; możliwy również montaż 
śrubowy na płycie montażowej
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WAGO ELWAG Sp. z o.o. 
ul. Piękna 58a 
50-506 Wrocław 
wago.elwag@wago.com 
www.wago.com 
Tel. 71 360 29 70 
Fax 71 360 29 99

Znak WAGO jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.
„Copyright  – WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG – Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść i struktura strony internetowej, katalogów, filmów oraz innych utworów WAGO podlegają ochronie 
prawa autorskiego. Rozpowszechnianie i zmiana zawartości stron jak i filmów jest niedozwolona. Dostęp do tych zawartości nie powinien być rozpowszechniany w celach komercyjnych jak 
i udostępniany osobom trzecim. Ochroną prawa autorskiego objęte są także zdjęcia i filmy, które zostały udostępnione WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG. przez osoby trzecie.“


