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System szyn pràdowych składa si´ z trzech podstawowych komponentów: 
The conductor bar system consists of three main components:

➀ Izolowane szyny pràdowe 
    insulated conductor bar

➁ Odbieraki pràdowe dla izolowanych szyn pràdowych  
    current collector for insulated conductor bars

➂ Osprz´t dodatkowy dla izolowanych szyn pràdowych 
    accessories for conductor bars

W niniejszym katalogu przedstawiamy Paƒstwu ró˝ne „systemy szyn izolowanych” serii 
„Preco”. Szczególnà cechà tego typu szyn jest całkowita izolacja szyn pràdowych w postaci 
osłony z tworzywa sztucznego, dzi´ki czemu system mo˝na stosowaç zw∏aszcza w strefie 
nara˝onej na dotkni´cie. 
Na koƒcu katalogu znajdà Paƒstwo arkusz pytaƒ, który ułatwi nam przedstawienie Paƒstwu 
mo˝liwie szybko konkretnej oferty na odpowiedni system szyn pràdowych. W razie potrzeby 
prosimy o mo˝liwie kompletne wypełnienie formularza. Wszelkie pytania dotyczàce 
specjalnych wymagaƒ mogà Paƒstwo omówiç bezpoÊrednio z naszymi projektantami. 
Prosimy kontaktowaç si´ w razie potrzeby z firmà STEMMANN. 

In this brochure we present different “insulated conductor bar systems“ of the series “Preco“ 
to you. The special characteristic of this series is the complete plastic insulation of the 
conductor bar, whereby this system is especially suitable for the use in the area of manual 
handling.
At the end of this brochure you will find a questionnaire which makes it easier for our 
engineers to send you a concrete offer for the required conductor bar system. Every time 
you require a conductor bar system please complete this questionnaire. 
Open questions regarding special requirements can be directly discussed with our 
engineers. If necessary please contact STEMMANN-TECHNIK.

Co znajdà Paƒstwo w naszym katalogu
What you can expect
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Izolowane szyny pràdowe
Insulated conductor bars

Izolowana szyna pràdowa z serii „Preco” jest przewodem izolowanym poprzez osłon´ 
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Jest zabezpieczona przed przypadkowym 
dotkni´ciem (VDE) przez co nadaje si´ do stosowania w strefie zasi´gu r´ki (Stopieƒ 
ochrony IP 23).
Pràd jest pobierany wewnàtrz szyny przez specjalne odbieraki pràdu  
i doprowadzany do odpowiedniego urzàdzenia odbiorczego. Specjalne zawieszenia 
umo˝liwiajà równoleg∏e zamocowanie dowolnej iloÊci szyn pràdowych (biegunów), 
których iloÊç mo˝e byç równie˝ w razie potrzeby zwi´kszona. 
W tym rozdziale opiszemy ró˝ne rodzaje izolowanych szyn pràdowych, które ró˝nià si´ 
od siebie wielkoÊciami konstrukcyjnymi i typem zastosowanego przewodu  
– a tym samym wartoÊciami elektrycznymi.
W zale˝noÊci od typu długoÊç izolowanych szyn pràdowych jest ju˝ zdefiniowana 
przez producenta. Za pomocà specjalnych złàczek mo˝na je przedłu˝yç  
o dowolny odcinek lub - tak˝e (na ˝yczenie klienta) - odpowiednio przyciàç  
w zakładzie producenta. 
W przypadku wyjàtkowo małej iloÊci miejsca istnieje mo˝liwoÊç zamocowania szyny 
pràdowej o zwartej konstrukcji. Obecnie dla tego typu zastosowaƒ mamy  
w programie szyny pràdowe typu „P10C”, „P20” i „P25C”, które przedstawiamy  
w dalszej cz´Êci naszego katalogu. 

Wskazówka:
W zale˝noÊci od rodzaju zastosowania mo˝e si´ okazaç, ˝e niezb´dne b´dzie  
umieszczenie odcinków łukowych dla szyn pràdowych. 
Odcinki łukowe nie sà omawiane w tym katalogu, po wczeÊniejszych ustaleniach 
mogà jednak zostaç dla Paƒstwa indywidualnie przygotowane. W razie potrzeby 
prosimy kontaktowaç si´ z firmà STEMMANN.

The insulated conductor bar of the series “Preco“ is a conductor which is  
sheathed with blue plastic. The bar is touch-protected (VDE) and thus is suitable  
for the use in areas of manual handling (protection class IP 23). 
The current is collected within the bar by means of special current collectors,  
and then the current is lead to the corresponding movable machine. 
Special suspensions allow the parallel installation of any number of conductor bars 
(poles) which, if required, also can be added subsequently.
In this chapter we describe different insulated conductor bars which differ  
from each other by their construction size and the used conductor - and thus by their 
electrical values. 
According to the type the insulated conductor bars have a pre-defined length. By 
means of special connectors these bars can be extended to any length required  
or (upon request) be cut to special lengths in our company prior to delivery.
If the space is extremely limited on the application site we offer the possibility  
to use a conductor bar of compact design. At the moment, for these application 
conditions the conductor bars "P10C", "P20" and "P25C" are available. They will be 
described on the corresponding pages of this brochure.

Note:
Acc. to the application case it might be necessary for you to use curved pieces  
for the conductor bars. 
Curved pieces are not part of this brochure, but can be produced for you after  
this has been clarified personally. 
If necessary please contact STEMMANN-TECHNIK.

Szyny pràdowe izolowane w wersji z osobnà 
obudowà poszczególnej szyny
The individually insulated conductor bar
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Izolacja szyn pràdowych zaprojektowana została dla temperatur otoczenia 
pomi´dzy –30°C a +60°C. Przy zastosowaniach systemu poza podanym 
zakresem temperatur zaoferujemy Paƒstwu w razie potrzeby odpowiednie 
rozwiàzania. W takim przypadku nale˝y skontaktowaç si´ z firmà STEMMANN.
The insulation of the conductor bars is designed for ambient temperatures of  
-30 °C to +60 °C. For the use of these systems in other temperature ranges we 
will offer you corresponding solutions if necessary. In this case please contact 
STEMMANN-TECHNIK.

Wybór wst´pny wymaganej izolowanej szyny pràdowej
Pre-selection of the required insulated conductor bar
Poni˝sza tabela umo˝liwia szybki wglàd w poszczególne systemy szyn pràdowych. 
Wybór nast´puje na podstawie nat´˝enia pràdu i odpowiedniego cyklu pracy 
odbiornika elektrycznego. 
The following table will give you short survey on the individual conductor bars.  
A pre-selection is made by means of the amperage and the corresponding duty 
cycle of the electrical consumer.

Wskazówka:
W przypadku izolowanych szyn pràdowych w wersji z obudowà ka˝dego bieguna 
za pomocà dodatkowych izolatorów mo˝na zwi´kszyç napi´cie do maks. 6000 V. 
W razie takiej potrzeby prosimy skontaktowaç si´ z firmà STEMMANN. 
Note:
By means of special insulators individual conductor bars can be operated  
with voltages of up to max. 6000 V. If this is required please contact  
STEMMANN-TECHNIK.

Oznaczenie
Type

Obciążenie prądowe przy temperaturze 20°C
Load that can be applied at an ambient temperature of 20°C

Bliższe dane  
na stronie

Further
information  

on page
100 % cyklu pracy
100 % duty cycle

60 % cyklu pracy
60 % duty cycle

40 % cyklu pracy
40 % duty cycle

P10*
P10C*

40 A

100 A

50 A

125 A

65 A

160 A
8

P20/15C*
P20/25C*
P20/50C*

60 A

100 A

180 A

77 A

128 A

230 A

95 A

158 A

285 A

10

P25/50C**
P25/75C**
P25/100C**

200 A

300 A

400 A

256 A

384 A

512 A

318 A

477 A

636 A

12

P100**
P100C**

320 A 380 A 420 A 14

P150**
P150C**

420 A 510 A 580 A 14

P200**
P200C**

500 A 630 A 710 A 14

P300**
P300C**

700 A 890 A 1030 A 16

P400**
P400C**

870 A 1100 A 1300 A 16

P500**
P500C**

1000 A 1280 A 1500 A 16

* U=500 V 
** U=1000 V
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Szyny pràdowe „P10” i „P10C” zostały zaprojektowane do przekazu pràdu  
o niewielkich nat´˝eniach. Niewielkie gabaryty oraz nieznaczny ci´˝ar 
umo˝liwiajà monta˝ szyny pràdowej nawet przez jednà osob´. Standardowo 
długoÊç odcinka wynosi 4 m, przy czym minimalny mo˝liwy promieƒ gi´cia jest 
ograniczony do 500 mm. Szyny o krótszej długoÊci i / lub mniejszym promieniu 
gi´cia mogà zostaç wykonane specjalnie na Paƒstwa ˝yczenie. W razie takiej 
potrzeby prosimy skontaktowaç si´ z firmà STEMMANN.
Kolor izolacji z tworzywa sztucznego jest niebieski, podczas gdy izolacja dla szyn  
PE dostarczana jest w kolorze zielonym. Paƒstwa szczególne ˝yczenia  
co do barw mogà zostaç zrealizowane w razie potrzeby po wczeÊniejszych 
ustaleniach z producentem.

The conductor bars “P10“ and “P10C“ have been designed for lower current 
transmissions. Small dimensions and low weight allow an installation of the 
conductor bar by only one person. The standard length of the bars is 4 m, 
whereas the minimum possible bending radius is limited to 500 mm. Smaller 
lengths and/or smaller beding radii can be especially produced if required. 
If necessary please contact STEMMANN-TECHNIK.
The colour of the insulated conductor bars is blue, while the insulation for the 
PE-bar is green. If requested, special requirements with regard to the colours can 
be realized upon agreement with the manufacturer.

Dane techniczne odbieraków pràdowych „P10“ i „P10C“
Technical data of the conductor bar “P10“ and “P10C“

Izolowane szyny pràdowe z serii „P10” i „P10C”
Insulated conductor bars of series “P10“ and “P10C“

Szyna pràdowa „P10”
The conductor bar “P10“

Rysunek wymiarowy szyny pràdowej „P10”
Dimensional drawing of the conductor bar “P10“

Wskazówka:
Obie szyny pràdowe ró˝nià si´ oprócz rodzaju zastosowanego 
materiału tak˝e wartoÊciami elektrycznymi. Odbieraki pràdowe  
jak i wszelkie akcesoria sà w obu wersjach identyczne. 
Note:
The difference between the two conductor bars - besides the  
material used - is to be found in the electrical values. Current col-
lectors as well as all accessories are identical for both versions.

Oznaczenie
Type P10 P10C

Materiał przewodu
Material of the conductor

Stal/Miedź
Steel/Copper

Miedź
Copper

Przekrój
Cross section 24 mm2 24 mm2

Prąd (100 % cyklu pracy)
Current (100 % duty cycle) max. 40 A max. 100 A

Napięcie
Voltage max. 500 V max. 500 V

Opór stałoprądowy
DC resistance 4.21 Ω/km 0.60 Ω/km

Impedancja przy 3 fazach (AC)
Impedance at three-phases (AC) 4.54 Ω/km 0.61 Ω/km

Ciężar
Weight 0.27 kg/m 0.27 kg/m

Nr zam. (faza)
Order-No. (phase) 0003136 0081471

Nr zam. (PE)
Order-No.  (PE) 0003137 0093181
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Mocowanie 4-biegunowej izolowanej szyny 
pràdowej
Installation of a 4-poles-insulated conductor bar

Powy˝szy schemat ideowy ma na celu wskazanie, jakie elementy składowe  
sà potrzebne do budowy systemu szyn izolowanych i w którym miejscu powinny byç one 
zamontowane, aby w póêniejszej eksploatacji system funkcjonował bez zarzutu.  
Dokładny opis poszczególnych elementów znajdà Paƒstwo w odpowiednich rozdziałach. 

The principle-drawing on top of this page shall show you which components are needed 
for a conductor bar system and at what place these components have to be installed to 
allow a faultless function during operation. Exact descriptions of these components will 
follow in the corresponding chapters.

Oznaczenie elementów składowych:
Description of the components:
1:  Izolowana szyna pràdowa „P10” i „P10C” / Insulated conductor bar “P10“, “P10C“
2:  Odbierak pràdowy / Current collector
3:  Zawieszenie Êlizgowe / Sliding suspension
4:  Zacisk łàczàcy sztywny / Rigid connecting clamp
5:  Zacisk przeciwpełzny 
  Ka˝dy system szyn pràdowych jest zamocowany na stałe przy pomocy co najmniej  
  dwóch zacisków przeciwpełznych. Systemy o długoÊci powy˝ej 100 m  
  w połàczeniu z kompensujàcymi zaciskami łàczàcymi muszà byç mocowane  
  na stałe w odpowiednio mniejszych odst´pach. W miar´ mo˝liwoÊci prosimy  
  skontaktowaç si´ z firmà STEMMANN. 
  Anti-creep clamp 
  Each conductor bar system is tightly fixed with at least 2 anti-creep clamps. Sys- 
  tems with a length of more than 100 m in connection with expandable connec- 
  ting clamps will have to be fixed with a corresponding number of additional  
  anti-creep clamps. If necessary please contact STEMMANN-TECHNIK
6:  Zacisk łàczàcy kompensujàcy
  Zastosowanie systemów szyn pràdowych o całkowitej długoÊci powy˝ej 100 m  
  i przy wahaniach temperatur w miejscu zastosowania wymaga  
  m.in. u˝ycia zacisków łàczàcych kompensujàcych.  
  Expandable connecting clamp 
  The application of conductor bar systems with a total length of more than 100 m 
  and with temperature deviations at the site might require the use of expandable  
  connecting clamps.
7:  Zasilanie odcinkowe / Electrical supply at centre
8:  Osłona kraƒcowa i zasilanie kraƒcowe 
  W zale˝noÊci od wymagania koƒce izolowanej szyny pràdowej zaopatrywane  
  sà albo w osłon´ kraƒcowà lub w zasilanie kraƒcowe (do maks. 30 A).
  End cap or electrical supply at end 
  In accordance with the requirements the ends of the insulated conductor bar 
  either are equipped with an end cap or with an electrical supply at end  
  (up to max. 30 A).
9:  Konsola odbieraka pràdowego / Current collector-console
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Izolowane szyny pràdowe z serii „P20” sà oferowane zarówno w wykonaniu 
pojedynczym jak i w wykonaniu kompaktowym z 5 biegunami. Mo˝liwe sà 
równie˝ łàczenia wersji 1- i 5-biegunowych - tak˝e w połàczeniu kombinacji 
z ró˝nymi przekrojami kabla, przy czym maksymalna mo˝liwa liczba 7 biegunów 
nie mo˝e zostaç przekroczona. 
Standardowa długoÊç odcinków wynosi 5 m, a najmniejszy mo˝liwy promieƒ 
gi´cia jest zwykle ograniczony do 1400 mm. Odcinki o mniejszej długoÊci  
i / lub mniejszym promieniu gi´cia mogà zostaç dostarczone na Paƒstwa 
˝yczenie. 
Standardowym kolorem izolowanych szyn pràdowych jest kolor niebieski,  
przy czym przewód PE przy szynach wielobiegunowych oznaczony jest dodatkowo 
zielonym paskiem. 
Wyjàtek stanowi szyna jednobiegunowa, która jest dostarczana w izolacji 
wykonanej z zielonego tworzywa sztucznego.

Conductor bars of series “P20“ are available in individual version as well as in  
compact version with 5 poles. Possibilities of combinating the 1- and 5-poles 
version - also in connection with different cable cross sections - are also possible, 
whereas the max. possible number of 7 poles may not be exceeded.
The standard length of this insulated conductor bar is 5 m and the minimum 
possible bending radius normally is limited to 1400 mm. Smaller lengths and/or 
smaller bending radii can be realized upon request.
The standard colour of insulated conductor bar is blue, whereas the PE-
conductor with multi-pole bars is marked with green stripes. Exception to the 
rule here is the 1-pole conductor bar which is supplied with a completely green 
sheathing.

Dane techniczne szynoprzewodu „P20”

Izolowane szyny pràdowe z serii „P20“
Insulated conductor bars of series “P20“

Szyna pràdowa „P20”
The conductor bar “P20“

1-biegunowa szyna pràdowa „P20”
Single pole conductor bar “P20“

5-biegunowa szyna pràdowa „P20”
5-poles conductor bar “P20“

* 100 % cyklu pracy
* 100 % duty cycle

Oznaczenie
Type P20 4P-P20 5P-P20

Liczba biegunów
Number of Poles 1 4 5

Materiał przewodu
Material of the con-
ductor

Miedź
Copper

Przekrój [mm2]
Cross section [mm2] 15 mm2 25 mm2 50 mm2 15 mm2 25 mm2 50 mm2 15 mm2 25 mm2 50 mm2

Max. prąd* [A]
max. Current* [A] 60 A 100 A 180 A 60 A 100 A 180 A 60 A 100 A 180 A

Napięcie [V]
Voltage [V] 500 V

Opór [Ω/km]
DC resistance [Ω/km] 1.233 0.752 0.375 1.233 0.752 0.375 1.233 0.752 0.375

Impedancja [Ω/km]
Impedance [Ω/km] 1.260 0.792 0.434 1.260 0.792 0.434 1.260 0.792 0.434

Waga [kg/m]
Weight [kg/m] 0.248 0.332 0.556 1.518 1.865 2.760 1.653 2.090 3.210

Nr zam. (faza)
Order-No. (phase) 0011133 0011134 0011135 0011115 0011116 0011117 0011123 0011124 0011125

Nr zam. (PE)
Order-No. (PE) 0011136 0011137 0011138 % % % % % %
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Powy˝szy schemat ideowy ma na celu wskazanie, jakie elementy składowe  
sà potrzebne do budowy systemu szyn izolowanych i w którym miejscu powinny byç  
one zamontowane, aby w póêniejszej eksploatacji system funkcjonował bez zarzutu. 
Dokładny opis poszczególnych elementów znajdà Paƒstwo w odpowiednich rozdziałach.
The principle-drawing on top of this page shall show you which components  
are needed for a conductor bar system and at what place these components 
have to be installed to allow a faultless function during operation.  
Exact descriptions of these components will follow in the corresponding chapters.

Oznaczenie elementów:
Description of the components:
1:  Izolowana szyna pràdowa „P20”/ Insulated conductor bar “P20“
2:  Odbierak pràdowy/ Current collector
3:  Zawieszenie Êlizgowe / Sliding suspension
4:  Zacisk łàczàcy sztywny / Rigid connecting clamp
5:  Zacisk punktu stałego 
  Ten rodzaj zawieszenia umieszczany jest jednorazowo poÊrodku systemu  
  przy odcinkach szyn pràdowych o długoÊci do 200 m. Przy systemach  
  d∏u˝szych zawieszenie to jest umieszczane ka˝dorazowo mi´dzy dwoma  
  kompensujàcymi zaciskami łàczàcymi. 
  Fix-point clamp 
  This type of suspension is used for conductor bar systems of a length of up to  
  200 m, it is used in the centre of the system. In larger systems this suspension 
  is installed each between two expandable connecting clamps.
6:  Zacisk łàczàcy kompensujàcy 
  Zastosowanie systemów szyn pràdowych o całkowitej długoÊci powy˝ej 200 m                    
  i przy wahaniach temperatur w miejscu eksploatacji wymaga m.in. stosowania  
  zacisków łàczàcych kompensujàcych.   
  Expandable connecting clamp 
  The application of conductor bar systems with a total length of more than  
  200 m and with temperature deviations at the site might require the use of  
  expandable connecting clamps.
7:  Zasilanie odcinkowe / Electrical supply at centre
8:  Osłona kraƒcowa lub element przejÊciowy (jako zasilanie do 100 A) 
     W zale˝noÊci od wymagaƒ koƒce szyn pràdowych izolowanych zaopatrzone  
  sà albo w osłon´ kraƒcowà albo w element przejÊciowy . 
  End cap or transition piece (as electrical supply up to 100 A) 
  In accordance with the requirements the ends of the insulated conductor bar 
  either are equipped with an end cap or with a transition piece.
9:  Konsola odbieraka pràdu / Current collector-console

10: Wielobiegunowe zawieszenia Êlizgowe / Multi-pole sliding suspension

Mocowanie izolowanej szyny pràdowej  
4-biegunowej w wykonaniu pojedynczym
Installation of 4-poles insulated conductor bar in 
single version

Mocowanie izolowanej szyny pràdowej  
5-biegunowej w wersji kompaktowej 
Installation of 5-poles insulated conductor bar in 
compact version
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Szyny pràdowe serii „P25” dostarczane sà dla wersji zawieszeƒ pojedynczych  
lub kompaktowych (zwartych) i ró˝nià si´ rodzajem połàczenia (zaciski łàczàce sztywne 
lub kompensujàce). W celu połàczenia systemów szyn pràdowych o długoÊci do 200 m  
(i bez znacznych wahaƒ temperatury) stosuje si´ wyłàcznie łàczniki sztywne (porównaj  
z nast´pnà stronà).
Standardowa długoÊç odcinka omawianych szyn pràdowych wynosi 6 m, przy czym 
minimalny mo˝liwy promieƒ gi´cia ograniczony jest do 1000 mm. Szyna pràdowa 
dostarczana jest w wykonaniu z niebieskiego tworzywa sztucznego (PE = zielony). 
Specjalne ˝yczenia co do koloru, mniejszej długoÊci odcinka i / lub mniejszego 
promienia gi´cia mogà byç zrealizowane na Paƒstwa ˝yczenie. 

Conductor bars of series „P25“ are available for individual- or compact suspensions, they 
differ by the type of connection (rigid or flexible conductor bar-connectors).  
For connecting conductor bar-system of a length of up to 200 m (and without  
extreme temperative deviations) only rigid connectors are used (cf. next page). 
The standard length of these conductor bars is 6 m, whereas the minimum possible 
bending radius is limited to 1000 mm. The conductor bar is supplied with blue  
plastic insulation (PE = green). Special requirements regarding colour, smaller  
lengths and/or smaller bending radii can be realized upon request.

Wskazówka:
W razie potrzeby dostarczamy tak˝e specjalne zawieszenia kompaktowe (zwarte), 
przez co odst´p mi´dzy fazami szyn pràdowych jest zmniejszony. Dla tych szyn sà 
w sprzeda˝y równie˝ specjalne odbieraki pràdowe oraz specjalne oprzyrzàdowanie.
Note:
If required special compact suspensions are available whereby the phase-distance 
of the conductor bars is reduced. For this compact conductor bar special current 
collectors and special accessories can be supplied.

Dane techniczne szyny pràdowej „P25”
Technical data of the conductor bar “P25“

Izolowane szyny pràdowe z serii „P25”
Insulated conductor bars of series “P25“

Szyna pràdowa „P25”
The conductor bar “P25“

Rysunek wymiarowy szyny pràdowej „P25”
Dimensional drawing of the conductor bar “P 25“

* Z dodatkowymi izolatorami napi´cie mo˝e zostaç zwi´kszone do U=6000 V. 
* With additional suspension-insulators the voltage can be increased to U= 6000 V.

Oznaczenie
Type

P25/50C P25/75C P25/100C

Dla łącznika szyny prądowej
For conductor bar-connector

sztywny

ridig

ruchomy

flexible

sztywny

ridig

ruchomy

flexible

sztywny

ridig

ruchomy

flexible

Materiał przewodu
Material of the conductor

Miedź

Copper

Przekrój [mm2]

Cross section [mm2]
50 mm2 75 mm2 100 mm2

Prąd (100% cyklu pracy)
Current (100% duty cycle)

max. 200 A max. 300 A max. 400 A

Napięcie
Voltage

max. 1000 V*

Opór stałoprądowy
DC resistance

0.378 Ω/km 0.239 Ω/km 0.180 Ω/km

Impedancja
Impedance

0.388 Ω/km 0.283 Ω/km 0.236 Ω/km

Waga
Weight

0.642 kg/m 0.814 kg/m 1.064 kg/m

Nr zam. (faza)
Order-No. (phase)

5200243 5200327 5200244 5200322 5200393 5200524

Nr zam. (PE)
Order-No. (PE)

5200316 5200324 5200392 5200522 5200245 5200526
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250 mm

1 532 4 6 7 8

1500 mm

6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm

10 9

Mocowanie izolowanej szyny pràdowej 4-biegu-
nowej
Installation of a 4-poles insulated conductor bar

Powy˝szy schemat ideowy ma na celu wskazanie, jakie elementy składowe  
sà potrzebne do budowy systemu szyn izolowanych i w którym miejscu powinny 
byç one zamontowane, aby w póêniejszej eksploatacji system funkcjonował bez 
zarzutu. Dokładny opis poszczególnych elementów znajdà Paƒstwo w odpowiednich 
rozdziałach.
The principle-drawing on top of this page shall show you which components are 
needed for a conductor bar system and at what place these components have to be 
installed to allow a faultless function during operation. Exact descriptions of these 
components will follow in the corresponding chapters.

Oznaczenie elementów: / Description of the components:
1:  Izolowana szyna pràdowa „P25” / Insulated conductor bar “P25“
2:  Odbierak pràdowy / Current collector
3:  Zawieszenie Êlizgowe / Sliding suspension
4:  Zacisk łàczàcy sztywny / Rigid connecting clamp
5:  Zacisk punktu stałego
  Ten rodzaj zawieszenia umieszczany jest jednorazowo poÊrodku systemu  
  przy odcinkach szyn pràdowych o długoÊci do 200 m. Przy systemach  
  wi´kszych zawieszenie to jest umieszczane ka˝dorazowo mi´dzy dwoma  
  kompensujàcymi zaciskami łàczàcymi. 
  Fix-point clamp 
  This type suspension is used for conductor bar systems of a length up to  
  200 m, it is used in the centre of the system. In larger systems this suspension 
  is installed each between two expandable connecting clamps.
6:  Zacisk łàczàcy kompensujàcy
  Zastosowanie systemu szyn pràdowych o całkowitej długoÊci powy˝ej  
  200 m i przy wahaniach temperatur w miejscu eksploatacji wymaga  
  m.in. stosowania zacisków łàczàcych kompensujàcych.  
  Expandable connecting clamp 
  The application of conductor bar systems with a total length of more than  
  200 m and with temperature deviations at the site might require the use of  
  expandable connecting clamps.
7:  Zasilanie odcinkowe / Electrical supply at centre
8:  Osłona kraƒcowa / End cap 
9:  Konsola odbieraka pràdu / Current collector-console

10:Trawersa dla szyn pràdowych / Traverse for conductor bars
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Szyny pràdowe tych wersji oferowane sà w wykonaniu z profilem aluminiowo-
miedzianym dla zastosowaƒ standardowych lub z pe∏nym profilem miedzianym.
Identyczne wymiary zewn´trzne szyn pràdowych zezwalajà na zastosowanie  
tych samych odbieraków pràdu oraz oprzyrzàdowania (porównaj dane w tabeli). 
Standardowa długoÊç odcinka omawianych szyn pràdowych wynosi 6 m, przy czym 
minimalny mo˝liwy promieƒ gi´cia ograniczony jest do 2000 mm. Szyny pràdowe  
o krótszej długoÊci odcinka i / lub mniejszym promieniu gi´cia dostarczamy 
na Paƒstwa ˝yczenie. W takim przypadku prosimy skontaktowaç si´ z firmà 
STEMMANN. 
Kolor izolacji z tworzywa sztucznego jest niebieski, podczas gdy izolacja dla szyn PE 
dostarczana jest w kolorze zielonym. Paƒstwa szczególne ˝yczenia co do barw mogà 
zostaç zrealizowane w razie potrzeby po wczeÊniejszych ustaleniach z producentem.
 
The conductor bars of these versions are offered with aluminium-copper profile for 
standard applications or with a complete copper profile. 
The idenditcal outer dimensions of the conductor bars allow the application of the 
same current collectors and the same accessories (cf. table).
The standard length of these conductor bars is 6 m, whereas the minimum possible 
bending radius is limited to 2000 mm. 
Smaller lengths and/or smaller bending radii will be realized upon request.  
If necessary please contact STEMMANN-TECHNIK.
The colour of the plastic insulation is blue, whereby the insulation for the PE-bar will 
be supplied coloured green. Special requirements regarding colour can be realized 
upon agreement with the manufacturer.

Dane techniczne szyny pràdowej „P100” do „P200C”
Technical data of the conductor bars “P100“ to “P200C“

Izolowane szyny pràdowe z serii „P100” do „P200C”
Insulated conductor bars of series “P100“ to “P200C“

Szyny pràdowe „P100” do „P200C”
The conductor bars “P100“ to “P200C“

Szyna pràdowa o profilu miedzianym
Conductor bar with complete copper profile

Szyna pràdowa o profilu aluminiowo-miedzianym
Conductor bar with alu-copper profile

* Z dodatkowymi izolatorami napi´cie mo˝e zostaç zwi´kszone do U=6000 V.
* With additional suspension insulators the voltage can be increased to U = 6000 V.

Oznaczenie
Type P100 P100C P150 P150C P200 P200C

Materiał przewodu
Material of the conductor

Profil  
aluminiowo 
-miedziany
Alu./Copper

Profil   
miedziany

Copper

Profil 
aluminiowo 
-miedziany
Alu./Copper

Profil 
miedziany

Copper

Profil 
aluminiowo 
-miedziany
Alu./Copper

Profil   
miedziany

Copper

Przekrój
Cross section [mm2]

25 mm2 (Cu) + 
156 mm2 (Al)

100 mm2 25 mm2 (Cu) + 
230 mm2 (Al)

150 mm2 25 mm2 (Cu) + 
295 mm2 (Al)

200 mm2

Prąd (100% cyklu pracy)
Current (100% duty cycle) max. 320 A max. 420 A max. 500 A

Napięcie
Voltage max. 1000 V* max. 1000 V* max. 1000 V*

Opór stałoprądowy
DC resistance 0.189 Ω/km 0.131 Ω/km 0.098 Ω/km

Impedancja  
przy 3 fazach (AC)
Impedance at three-
phases (AC)

0.248 Ω/km 0.205 Ω/km 0.182 Ω/km

Waga
Weight 1.25 kg/m 1.55 kg/m 1.35 kg/m 2.00 kg/m 1.65 kg/m 2.45 kg/m

Nr zam. (faza)
Order-No. (phase) 5050056 5050059 5050057 5050060 5050058 5050061

Nr zam. (PE)
Order-No. (PE) 5200795 5200798 5200796 5200799 5200797 5200800
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Mocowanie 4-biegunowej szyny izolowanej
Installation of a 4-poles insulated conductor bar

Powy˝szy schemat ideowy ma na celu wskazanie, jakie elementy składowe  
sà potrzebne do budowy systemu szyn izolowanych i w którym miejscu powinny 
byç one zamontowane, aby w póêniejszej eksploatacji system funkcjonował bez 
zarzutu. Dokładny opis poszczególnych elementów znajdà Paƒstwo w odpowiednich 
rozdziałach.
The principle-drawing on top of this page shall show you which components are 
needed for a conductor bar system and at what place these components have to be 
installed to allow a faultless function during operation. Exact descriptions of these 
components will follow in the corresponding chapters.

Oznaczenie elementów: / Description of the components:
1:  Izolowana szyna pràdowa „P100” do „P200C” 
  Insulated conductor bar “P100“ to “P200C“
2:  Odbierak pràdowy / Current collector
3:  Zawieszenie Êlizgowe / Sliding suspension
4:  Zacisk ∏àczàcy sztywny / Rigid connecting clamp
5:  Zacisk przeciwpełzny
  Ka˝dy system szyn pràdowych jest zamocowany na stałe przy pomocy  
  co najmniej dwóch zacisków przeciwpełznych. Systemy o długoÊci powy˝ej  
  200 m w po∏àczeniu z kompensujàcymi zaciskami ∏àczàcymi muszà posiadaç  
  odpowiednio wi´kszà iloÊç zacisków przeciwpe∏znych. W miar´ mo˝liwoÊci  
  prosimy skontaktowaç si´ z firmà STEMMANN. 
  Anti-creep clamp 
  Each conductor bar system is tightly fixed with at least 2 anti-creep clamps.  
  Systems with a length of more than 200 m in connection with expandable 
  connecting clamps will have to be fixed with a corresponding number of 
  additional anti-creep clamps.  
  If necessary please contact STEMMANN-TECHNIK.
6:  Zacisk łàczàcy kompensujàcy
  Zastosowanie systemów szyn pràdowych o całkowitej długoÊci powy˝ej 200 m                    
  i przy wahaniach temperatur w miejscu eksploatacji wymaga m.in. stosowania  
  zacisków łàczàcych kompensujàcych.
  Expandable connecting clamp 
  The application of conductor bar systems with a total length of more than  
  200 m and with temperature deviations at the site might require the use of  
  expandable connecting clamps.
7:  Zasilanie odcinkowe / Electrical supply at centre
8:  Osłona kraƒcowa / End cap
9:  Konsola odbieraka pràdu / Current collector-console

10: Trawersa dla szyn pràdowych / Traverse for conductor bars
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Szyny pràdowe typoszeregów „P300” do „P500C” przystosowane sà do przekazu 
pràdu o nat´˝eniu maksymalnym do 1000 A (przy 100% cyklu pracy).
Szyny pràdowe tego rodzaju oferowane sà w wersji o profilu aluminiowo-miedzianym 
dla zastosowaƒ standardowych lub o pe∏nym profilu miedzianym.
Standardowa długoÊç odcinka szyn pràdowych typu „P300” do „P500C” wynosi 6 m,  
przy czym minimalny mo˝liwy promieƒ gi´cia ograniczony jest do 2000 mm. Szyny 
pràdowe o krótszej długoÊci i / lub mniejszym promieniu gi´cia dostarczamy  
na Paƒstwa ˝yczenie. W takim przypadku prosimy w miar´ mo˝liwoÊci skontaktowaç 
si´ z firmà STEMMANN. 
Kolor izolacji z tworzywa sztucznego jest niebieski, podczas gdy izolacja dla szyn PE 
dostarczana jest w kolorze zielonym. Paƒstwa szczególne ˝yczenia co do barw mogà 
zostaç zrealizowane w razie potrzeby po wczeÊniejszych ustaleniach z producentem. 

Conductor bars of series “P300“ to “P500C“ are suitable for current trans- 
mission of up to max. 1000 A (at 100 % duty cycle). 
The conductor bars of these versions are offered with aluminium-copper profile for 
standard applications or with a complete copper profile.
The standard length of the conductor bars “P300“ to “P500“ is 6 m, whereas the 
minimum possible bending radius is limited to 2000 mm. 
Smaller lengths and/or smaller bending radii will be realized by us upon request. If 
necessary please contact STEMMANN-TECHNIK.
The colour of the plastic insulation is blue, whereby the insulation for the PE-bar 
will be supplied coloured green. Special requirements regarding the colour can be 
realized upon agreement with the manufacturer.

Dane techniczne szyny pràdowej „P300” do „P500C”
Technical data of the conductor bars “P300“ to “P500C“

Izolowane szyny pràdowe z serii „P300” do „P500C”
Insulated conductor bars of series “P300“ to “P500C“

Szyny pràdowe typu „P300” do „P500C”
The conductor bars “P300“ to “P500C“

Szyna pràdowa o profilu aluminiowo-miedzianym
Conductor bar with alu-copper profile

Szyna pràdowa o profilu miedzianym
Conductor bar with complete copper profile

* Z dodatkowymi izolatorami zawieszenia napi´cie mo˝e zostaç zwi´kszone do U= 6000 V.
* With additional suspension insulators the voltage can be increased to U= 6000 V.

Oznaczenie
Type

P300 P300C P400 P400C P500 P500C

Materiał przewodu
Material of the conductor

Profil 
aluminiowo-
-miedziany
Alu./copper

Profil 
miedziany

Copper

Profil 
aluminiowo-
-miedziany
Alu./copper

Profil 
miedziany

Copper

Profil 
aluminiowo-
-miedziany
Alu./copper

Profil 
miedziany

Copper

Przekrój [mm2]

Cross section [mm2]
50 mm2 (Cu) + 

475 mm2  

(Al)
300 mm2

50 mm2 (Cu) 
+ 635 mm2 

(Al)
400 mm2

50 mm2 (Cu) 
+ 790 mm2 

(Al)
500 mm2

Prąd (100% cyklu pracy)
Current (100% duty cycle)

max. 700 A max. 870 A max. 1000 A

Napięcie
Voltage

max. 1000 V* max. 1000 V* max. 1000 V*

Opór stałoprądowy
DC resistance

0.0595 Ω/km 0.0446 Ω/km 0.0357 Ω/km

Impedancja przy 3 fazach (AC)
Impedance at three-phases (AC)

0.170 Ω/km 0.160 Ω/km 0.147 Ω/km

Waga
Weight

2.28 kg/m 3.25 kg/m 2.71 kg/m 4.15 kg/m 3.12 kg/m 5.05 kg/m

Nr zam. (faza)
Order-No. (phase)

5050117 5050120 5050118 5050121 5050119 5050122

Nr zam. (PE)
Order-No. (PE)

5200801 5200804 5200802 5200805 5200803 5200806
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Mocowanie izolowanej szyny pràdowej 4-biegunowej
Installation of a 4-poles insulated conductor bar

Powy˝szy schemat ideowy ma na celu wskazanie, jakie elementy składowe  
sà potrzebne do budowy systemu szyn izolowanych i w którym miejscu powinny 
byç one zamontowane, aby w póêniejszej eksploatacji system funkcjonował bez 
zarzutu. Dokładny opis poszczególnych elementów znajdà Paƒstwo w odpowiednich 
rozdziałach.
The principle-drawing on top of this page shall show you which components are 
needed for a conductor bar system and at what place these components have to be 
installed to allow a faultless function during operation. Exact descriptions of these 
components will follow in the corresponding chapters.

Oznaczenie elementów: / Description of the components:
1:  Izolowana szyna pràdowa „P300” do „P500C” 
  insulated conductor bar “P300“ to “P500C“
2:  Odbierak pràdowy / Current collector
3:  Zawieszenie Êlizgowe / Sliding suspension
4:  Zacisk łàczàcy sztywny / Rigid connecting clamp
5:  Zacisk przeciwpełzny
  Ka˝dy system szyn pràdowych jest zamocowany na stałe przy pomocy  
  co najmniej dwóch zacisków przeciwpełznych. Systemy o długoÊci powy˝ej  
  200 m w połàczeniu z kompensujàcymi zaciskami łàczàcymi muszà posiadaç  
  odpowiednio wi´kszà liczb´ zacisków. W miar´ mo˝liwoÊci prosimy skontaktowaç  
  si´ z firmà STEMMANN. 
  Anti-creep clamp 
  Each conductor bar system is tightly fixed with at least 2 anti-creep clamps.  
  Systems with a length of more than 200 m in connection with expandable 
  connecting clamps will have to be fixed with a corresponding number of 
  additional anti-creep clamps.  
  If necessary please contact STEMMANN-TECHNIK.
6:  Zacisk łàczàcy kompensujàcy
  Zastosowanie systemu szyn pràdowych o całkowitej długoÊci powy˝ej 200 m  
  i przy wahaniach temperatur w miejscu eksploatacji wymaga m.in. stosowania  
  zacisków łàczàcych kompensujàcych.  
  Expandable connecting clamp 
  The application of conductor bar systems with a total length of more than  
  200 m and with temperature deviations at the site might require the use of  
  expandable connecting clamps.
7:  Zasilanie odcinkowe / Electrical supply at centre
8:  Osłona kraƒcowa / End cap
9:  Konsola odbieraka pràdu / Current collector-console

10:  Trawersa dla szyn pràdowych / Traverse for conductor bars



Odbieraki pràdowe dla izolowanych szyn pràdowych
Current collectors for insulated conductor bars

Odbieraki pràdowe dla izolowanych szyn pràdowych umieszczane sà wewnàtrz szyny 
pràdowej i doprowadzajà pràd do odbiorników elektrycznych za pomocà specjalnych 
elementów Êlizgowych i odpowiednio zaprojektowanych kabli. 
Rami´ odbieraka pràdowego wyposa˝one jest w spr´˝yny, które zapewniajà 
niezmiennà sił´ nacisku oraz stale dociskajà elementy Êlizgowe do powierzchni 
stykowej szyny pràdowej. 
Standardowo izolacja odbieraka pràdu jest w kolorze niebieskim, przy czym odbierak 
pràdu dla PE dostarczany jest w kolorze zielonym. Tak jak w przypadku szyn 
pràdowych na ˝yczenie klienta realizujemy zamówienia w kolorach innych  
ni˝ standardowe. W takim przypadku prosimy skontaktowaç si´ w miar´ mo˝liwoÊci  
z firmà STEMMANN.

Odbieraki pràdowe przedstawione w tym rozdziale sà zaprojektowane specjalnie  
dla odpowiednich izolowanych szyn pràdowych. 
Wyró˝niamy nast´pujàce grupy:
• odbierak pràdowy dla szyny pràdowej „P10” / „P10C”
• odbierak pràdowy dla szyny pràdowej „P20”
• odbierak pràdowy dla szyny pràdowej „P25”
• odbierak pràdowy dla szyny pràdowej „P100” do „P200C”
• odbierak pràdowy dla szyny pràdowej „P300” do „P500C”

Wskazówka:
Nale˝y zwróciç uwag´ aby odbierak pràdowy był wsadzony wzgl. przykr´cony  
do specjalnej konsoli. W zale˝noÊci od rodzaju szyny pràdowej i liczby odbieraków 
pràdowych odpowiednie oprzyrzàdowanie znajdà Paƒstwo w rozdziale „Konsole 
odbieraków pràdowych dla izolowanych szyn pràdowych”.

Current collectors for insulated conductor bars are lead inside the conductor bar 
and transmit the current via special contact pieces and corresponding cables to the 
electrical consumers. 
The current collector-arm is equipped with springs which serve for a continuous 
contact force and permanently press the contact piece towards the contact surface  
of the conductor bar. 
The standard insulation colour of the current collector is blue, whereas the  
PE-current collector is supplied in green colour. As with the conductor bars also 
colours which differ from the standard colour can be realized upon request.  
If necessary please contact STEMMANN-TECHNIK.

The current collectors described in this chapter are specially designed for the 
corresponding insulated conductor bars.
We differentiate the following groups:
• Current collector for the conductor bar “P10“ / “P10C“
• Current collector for the conductor bar “P20“
• Current collector for the conductor bar “P25“
• Current collector for the conductor bars “P100“ to “P200C“
• Current collector for the conductor bars “P300“ to “P500C“

Note:
Please observe that the current collectors are plugged or bolted onto a special 
console. According to the conductor bar and the number of the current collectors 
you will find corresponding accessories in the chapter “Current collector-consoles for 
insulated conductor bars“.

18
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Current collector for insulated conductor bars
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Odbieraki pràdowe dla izolowanych szyn pràdowych
Current Collector for Insulated Conductor bar Systems

Odbieraki pràdowe dla szyny pràdowej typu „P10” dostarczane sà  
w najró˝niejszych formach. Oprócz standardowych elementów Êlizgowych 
grafitowych polecamy przy mniejszym nat´˝eniu pràdu lub przekazie danych 
stosowanie odbieraków pràdowych wyposa˝onych w szczotki grafitowe  
z domieszkà srebra („PSW 10S”). 

Current collectors for the conductor bar “P10“ are available in different versions. 
Besides the standard contact pieces of graphite we recommend to use current 
collectors with silvergraphite carbons (“PSW 10S“) for applications with low  
currents or for data transmission.

Odbieraki pràdowe dla szyn pràdowych „P10” i „P10C”
Current collector for the conductor bars “P10“ and “P10C“

Odbierak pràdowy dla szyny pràdowej „P10”
Current Collector for conductor bar “P10“

Rysunek wymiarowy odbieraków pràdowych
Dimensional drawing of the current collectors

PSW 10D

PSW 10L

PSW 10

Wskazówka:
Odbieraki pràdowe dla szyny pràdowej „P10” dostarczane sà  
bez kabla przyłàczeniowego (porównaj dane w tabeli).

Note:
Current collectors for the conductor bar “P10“ are supplied without 
the connection cable. If the required connection cable is sufficient 
in length (cf. table), longer connection cables can be supplied upon 
request.

Dane techniczne odbieraków pràdowych
Technical data of the current collectors

Oznaczenie
Type PSW 10 PSW 10S PSW 10-40A PSW 10L PSW 10D

Materiał przewodu
Material of the conductor

Grafit
Graphite

Srebro
Silver

Grafit
Graphite

Prąd (100% cyklu pracy)
Current (100% duty cycle) max. 20 A max. 40 A max. 20 A max. 40 A

Napięcie
Voltage max. 500 V

Siła docisku na szynę
Contact force to the bar 3.5 N

Impedancja przy 3 fazach (AC)
Impedance at three-phases (AC) ±20 mm ±40 mm ±20 mm

Zakres pracy
Operating range ±15 mm ±30 mm ±15 mm

Kabel przyłączeniowy
Cable connection 1x1.5 mm2 2x2.5 mm2 1x1.5 mm2 2x1.5 mm2

Waga
Weight 0.021 kg 0.025 kg 0.032 kg 0.049 kg

Nr zam. (faza)
Order-No. (phase) 0088171 5200693 0058742 0057862 0059122

Nr zam. (PE)
Order-No. (PE) 0086561 % 0058752 0057872 0059112

Nr zam. (szczotka faza jako 
część zamienna)
Order-No. (Sliding piece-phase)

0093311 5240155 0035031 0093311 0093311

Nr zam. (szczotka PE jako część 
zamienna)
Order-No. (Sliding piece-PE)

0093321 % 0068492 0093321 0093321

Kabel przyłączeniowy 1 m (faza)*
Connection cable, 1m (phases)* 5200117 5200117 5240200 5200117 5240200

Kabel przyłączeniowy 1 m (PE)*
Connection cable, 1m (PE)* 5200118 5200118 5240201 5200118 5240201

* dłu˝sze kable przyłàczeniowe dost´pne na zamówienie
* Longer connection cables can be supplied upon request
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Odbieraki pràdowe dla szyny pràdowej typu „P20” oprócz wersji w wykonaniu 
standardowym (PSW 20/16 i PSW 20/55) dost´pne sà równie˝ w wersji z długim 
ramieniem (PSW 20L/16 i PSW 20L/55). 

Current collectors for the conductor bar “P20“ are - besides the standard version 
(PSW 20/16 and PSW 20/55) - also available in a version with long current 
collector-arm (PSW 20L/16 and PSW 20L/55).

Odbieraki pràdowe dla szyny pràdowej typu „P20”
Current collector for the conductor bar „P20”

Odbierak pràdowy dla szyny pràdowej „P20”
Current collector for conductor bar “P20“

Odbierak pràdowy „PSW 20L/16”  
wzgl. odbierak „PSW 20L/55”
Current collector “PSW 20L/16” or “PSW 20L/55“

Odbierak pràdowy „PSW 20/16” wzgl. „PSW 20/55”
Current collector “PSW 20/16“ or “PSW 20/55“

Wskazówka:
Odbieraki pràdowe dla szyny pràdowej „P20” dostarczane sà  
w wersji bez kabla przyłàczeniowego (porównaj dane w tabeli).  
W razie zaistniałej potrzeby mogà byç stosowane równie˝  
dla szyny pràdowej „P25”, jeÊli tylko system szyn pràdowych 
„P25” nie posiada złàczek kompensacyjnych.
Note:
Current collectors for the conductor bar “P20“ are supplied without 
the connection cable (cf. table). If required, they may also be used 
for the conductor bar “P25“, unless expansion joints are used in 
the conductor bar system “P25“. 

Dane techniczne odbieraków pràdowych
Technical data of the current collectors

* dłu˝sze kable przyłàczeniowe sà dostarczane na ˝yczenie
* Longer connection cables can be supplied upon request

Oznaczenie
Type

PSW 20/16 PSW 20/55 PSW 20L/16 PSW 20L/55

Materiał przewodzący
Material of the conductor

Grafit
Graphite 

Prąd (100% cyklu pracy)
Current (100% duty cycle)

max. 16 A max. 55 A max. 16 A max. 55 A

Napięcie
Voltage

max. 500 V

Siła docisku na szynę
Contact force to the bar

5 N

Boczny zakres pracy
Lateral working area

16 mm 28 mm

Zakres pracy
Operating range

±16 mm ±30 mm

Kabel przyłączeniowy
Connection cable

1.5 mm2 6 mm2 1.5 mm2 6 mm2

Waga
Weight

0.126 kg 0.132 kg

Nr zam. (faza)
Order-No. (phase)

0011197 0011196 0011193 0011190

Nr zam. (PE)
Order-No. (PE)

0011199 0011198 0011195 0011194

Nr zam. (szczotka faza jako część 
zamienna)
Order-No. (Spare carbon-phase)

0011215 0011214 0011215 0011214

Nr zam. (szczotka PE jako część 
zamienna)
Order-No. (Spare carbon-PE)

0011217 0011216 0011217 0011216

Kabel przyłączeniowy 1 m (faza)*
Connection cable, 1m (phases)*

5200790 5200792 5200790 5200792

Kabel przyłączeniowy 1 m (PE)*
Connection cable, 1m (PE)* 5200791 5200793 5200791 5200793

75
.3

±3
0

60
±1

6
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Odbierak pràdowy w wykonaniu standardowym 
(odst´p mi´dzy fazami min. 60 mm)
Current collector in standard version (min. 60 mm of phase distance)
Odbieraki pràdowe dla szyn pràdowych typu „P25” dostarczane sà w ró˝nych 
wersjach i z ró˝nymi elementami stykowymi. Odbierak jest standardowo okablowany 
przez producenta kablem przyłàczeniowym o długoÊci 2 m (inne długoÊci dost´pne 
na zamówienie). Oprócz wersji podstawowej dost´pne sà tak˝e typy odbieraków 
pràdowych dwuramiennych, które mogà przekazywaç pràd o nat´˝eniu do 400 A.

Current collectors for the conductor bar “P25“ are available in different designs  
and with different contact pieces. As standard the current collector is equipped with  
a connection cable of 2 m length (different lengths upon request). Besides  
the single version also double current collector-types are available. These double 
current collectors are suitable for transmission of amperages of up to 400 A.

Odbieraki pràdowe dla szyny pràdowej typu „P25”
Current collector for the conductor bars “P25“

Odbierak pràdowy dla szyny pràdowej typu „P25”
Current collector for conductor bar “P25“

Rysunek wymiarowy odbieraka pràdowego  
„PSW 25/200D” i „PSW 25/400D”
Dimensional drawing of the current collector  
“PSW 25/200D“ and “PSW 25/400D“

Rysunek wymiarowy odbieraka pràdowego  
„PSW 25/100” i „PSW 25/200”
Dimensional drawing of the current collector  
“PSW 25/100“ and “PSW 25/200“

Wskazówka:
Alternatywà cenowà dla odbieraków pràdowych „PSW 25” sà odbieraki 
„PSW 20” (porównaj ze stronà 20). Mogà one zostaç zastosowane 
wówczas gdy system szyn pràdowych „P25” nie posiada złàczek 
kompensacyjnych, a maksymalne nat´˝enie pràdu na ka˝dy odbierak 
nie przekroczy 55 A.
Note:
An alternative for the current collectors “PSW 25“ regarding price are the 
current collectors “PSW 20“ (cf. page 20). Prerequisite for their use is that  
the conductor bar system “P25“ is not equipped with expansion joints and 
that the max. amperage per current collector of 55 A is not exceeded.

Dane techniczne odbieraków pràdowych
Technical data of the current collectors

Oznaczenie
Type

PSW 25/100 PSW 25/200 PSW 25/200D PSW 25/400D

Materiał przewodzący
Material of the conductor

Grafit
Graphite

Prąd (100% cyklu pracy)
Current (100% duty cycle)

max. 100 A max. 200 A max. 200 A max.400 A

Napięcie
Voltage

max. 1000 V

Siła docisku na szynę
Contact force to the bar

30 N

Boczny zakres pracy
Lateral working area

±50 mm

Zakres pracy
Operating range

±50 mm

Kabel przyłączeniowy
Connection cable

1x21.5 mm2 1x33.6 mm2 2x21.5 mm2 2x33.6 mm2

Waga
Weight

1.71 kg 3.40 kg

Nr zam. (faza)
Order-No. (phase)

5200660 5200662 5200667 5200668

Nr zam. (PE)
Order-No. (PE)

5200661 5200659 5200670 5200669

Nr zam. (szczotka jako 
część zamienna)
Order-No. (Spare carbon)

0007353 0007787 0007353 0007787
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Odbierak pràdowy dla kompaktowej szyny pràdowej typu „P25K”
Current collector for the compact conductor bar “P25K“ 
W zale˝noÊci od wersji w przypadku kompaktowych (zwartych) izolowanych szyn 
pràdowych typu „P25” stosuje si´ kompaktowe odbieraki pràdowe (o zwartej konstrukcji)  
o odst´pach mi´dzy fazami 26,2 mm. Odbieraki przedstawione na tej stronie mogà byç 
w miar´ mo˝liwoÊci stosowane równie˝ w systemie szyn pràdowych typu „P25”. Sytuacja 
odwrotna (stosowanie odbieraków pràdowych w szynach pràdowych „P25K”) nie jest 
mo˝liwa.
According to the compact version of the insulated conductor bar “P25“ also compact 
current collectors „P25K” for phase distances of 26.2 mm are required.
The current collectors described on this page can be used in the conductor bar system 
“P25“ if necessary. The vice versa-case (use of current collectors in the conductor bars 
“P25K“) is not possible.

Odbierak pràdu dla szyny pràdowej „P25K”
Current collector for conductor bar “P25K“

Rysunek wymiarowy odbieraków pràdowych  
„PSW 25/200DK” i „PSW 25/400DK”
Dimensional drawing of the current collector  
“PSW 25/200DK“ and “PSW 25/200DK“

Dane techniczne odbieraków pràdowych
Technical data of the current collectors

Rysunek wymiarowy odbieraków pràdowych  
„PSW 25/100K” i „PSW 25/200K”
Dimensional drawing of the current collector  
“PSW 25/100K“ and “PSW 25/200K“

Wskazówka:
Alternatywà cenowà dla odbieraków pràdowych „PSW 25” sà odbieraki 
„PSW 20” (porównaj ze stronà 20). Stosuje si´ je wówczas, gdy system 
szyn pràdowych nie posiada z∏àczek kompensacyjnych „P25”,  
a maksymalne nat´˝enie pràdu na ka˝dy odbierak pràdowy  
nie przekracza 55 A.
Note:
An alternative for the current collectors “PSW 25“ regarding price are 
the current collectors “PSW 20“ (cf. page 20). Prerequisite for their use 
is that the conductor bar system “P25“ is not equipped with expansion 
joints and that the max. amperage per current collector of 55 A is not 
exceeded.

Oznaczenie
Type

PSW 25/100K PSW 25/200K PSW 25/200DK PSW 25/400DK

Materiał przewodzący
Material of the conductor

Grafit
Graphite

Prąd (100% cyklu pracy)
Current (100% duty cycle)

max. 100 A max. 200 A max. 200 A max.400 A

Napięcie
Voltage

max. 1000 V

Siła docisku na szynę
Contact force to the bar

30 N

Boczny zakres pracy
Lateral working area

±50 mm

Zakres pracy
Operating range

±50 mm

Kabel przyłączeniowy
Connection cable

1x21.5 mm2 1x33.6 mm2 2x21.5 mm2 2x33.6 mm2

Waga
Weight

1.710 kg 3.400 kg

Nr zam. (faza)
Order-No. (phase)

5200663 5200664 5200674 5200673

Nr zam. (PE)
Order-No. (PE)

5200666 5200665 5200671 5200672

Nr zam. (szczotka jako część 
zamienna)
Order-No. (Spare carbon)

0007353 0007787 0007353 0007787
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Odbieraki pràdowe dla szyn pràdowych typu „P100” do „P200C” dostarczane 
sà w dwóch ró˝nych wykonaniach: 
• PSW 100: jednoramienny odbierak pràdowy dla nat´˝enia do 100 A
• PSW 200: dwuramienny odbierak pràdowy dla nat´˝enia do 200 A
Oba wykonania sà standardowo wyposa˝one w grafitowe szczotki Êlizgowe  
z mo˝liwoÊcià przewodzenia pràdu do 100 A.

Current collectors for the conductor bars “P100“ to “P200C“ are available  
in two different versions:
• PSW 100: Single arm-current collector for amperages of up to 100 A
• PSW 200: Double arm-current collector for amperages of up to 200 A
As standard both versions are equipped with graphite-contact carbons for  
amperages of up to 100 A.

Odbierak pràdowy dla szyn pràdowych typu „P100” do „P200C”
Current collectors for the conductor bars “P100“ to “P200C“

Odbierak pràdowy dla szyn pràdowych 
typu „P100” do „P200C”
Current collector for conductor bars “P100“ to “P200C“

Odbierak pràdowy „PSW 200”
Current collector “PSW 200“

Odbierak pràdowy „PSW 100”
Current collector “PSW 100“

Wskazówka:
Oba typy odbieraków pràdowych dostarczane sà wraz z 2 m 
kablem przyłàczeniowym. Dłu˝sze kable przyłàczeniowe mogà byç 
tak˝e dostarczane po wczeÊniejszym uzgodnieniu.
Note:
Both current collectors will be supplied with a connection cable of 
a length of 2 m. Longer connection cables can be supplied upon 
request.

Dane techniczne odbieraków pràdowych
Technical data of the current collectors

Oznaczenie
Type

PSW 100 PSW 200

Materiał przewodzący
Material of the conductor

Grafit
Graphite

Prąd (100% cyklu pracy)
Current (100% duty cycle)

max. 100 A max. 200 A

Napięcie
Voltage

max. 1000 V

Siła docisku na szynę
Contact force to the bar

30 N

Boczny zakres pracy
Lateral working area

±50 mm

Zakres pracy
Operating range

±50 mm

Kabel przyłączeniowy
Connection cable

1x25 mm2 2x25 mm2

Waga
Weight

2.15 kg 3.85 kg

Nr zam. (faza)
Order-No. (phase)

5050113 5050115

Nr zam. (PE)
Order-No. (PE)

5050114 5050116

Nr zam. (szczotka jako 
część zamienna)
Order-No. (Spare carbon)

0077741 0077741
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Odbieraki pràdowe dla szyn pràdowych typu „P300” do „P500C” dostarczane sà  
w dwóch ró˝nych wersjach:
• PSW-M-200: jednoramienny odbierak pràdu dla nat´˝enia do 200 A
• PSW-M-400: dwuramienny odbierak pràdu dla nat´˝enia do 400 A
W obu wykonaniach ka˝de rami´ odbieraka pràdowego standardowo wyposa˝one 
jest w grafitowe szczotki Êlizgowe z mo˝liwoÊcià przewodzenia pràdu do 200 A. 
Odbieraki z mo˝liwoÊcià przewodzenia pràdu o wi´kszym nat´˝eniu sà dostarczane 
po wczeÊniejszym uzgodnieniu. W razie potrzeby prosimy kontaktowaç si´ z firmà 
STEMMANN.
Current collectors for the conductor bars “P300“ to “P500C“ are available in two 
different versions:
• PSW-M-200: Single arm-current collector for amperages of up to 200 A
• PSW-M-400: Double arm-current collector for amperages of up to 400 A
As standard both versions are equipped with graphite-contact carbons per current 
collector-arm for amperages of up to 200 A. 
Current collectors for higher current transmissions are available upon request. If nec-
essary please contact STEMMANN-TECHNIK.

Odbieraki pràdowe dla szyn pràdowych typu „P300” do „P500C”
Current collectors for the conductor bars “P300“ to “P500C“

Odbierak pràdowy dla szyn pràdowych  
typu „P300” do „P500C”
Current collector for “P300“ to “P500C“

Rysunek wymiarowy odbieraka pràdowego  
„PSW-M-200”
Dimensional drawing of the current collector  
“PSW-M-200“

Rysunek wymiarowy odbieraka pràdowego  
„PSW-M-400”
Dimensional drawing of the current collector  
“PSW-M-400“

Wskazówka:
Oba typy odbieraków pràdowych dostarczane sà wraz z 2 m 
kablem przyłàczeniowym. Dłu˝sze kable przyłàczeniowe mogà byç 
tak˝e dostarczane po wczeÊniejszym uzgodnieniu.  
Note:
Both current collectors will be supplied with a connection cable of 
a length of 2 m. Longer connection cables can be supplied upon 
request.

Dane techniczne odbieraków pràdowych
Technical data sheet of the section rails

Oznaczenie
Type

PSW-M-200 PSW-M-400

Materiał przewodzący
Material of the conductor

Grafit
Graphite

Prąd (100% cyklu pracy)
Current (100% duty cycle)

max. 200 A max. 400 A

Napięcie
Voltage

max. 1000 V

Siła docisku na szynę
Contact force to the bar

50 N

Boczny zakres pracy
Lateral working area

±50 mm

Zakres pracy
Operating range

±100 mm

Kabel przyłączeniowy
Connection cable

1x50 mm2 2x50 mm2

Waga
Weight

4.30 kg 8.60 kg

Nr zam. (faza)
Order-No. (phase)

5050173 5200807

Nr zam. (PE)
Order-No. (PE)

5050174 5200808

Nr zam. (szczotka jako część zamienna)
Order-No. (Spare carbon)

0077751 0077751
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W niniejszym katalogu ograniczamy naszà ofert´ do akcesoriów, które,  
jak wynika z naszego doÊwiadczenia, sà stosowane najcz´Êciej  
przy projektowaniu systemu szyn pràdowych.
Na kolejnych stronach tego katalogu przedstawiamy Paƒstwu nast´pujàce cz´Êci 
dla izolowanych szyn pràdowych:

• Zawieszenia
• Zaciski punktu stałego oraz zaciski przeciwpełzne
• Zaciski łàczàce
• Zasilania pràdowe
• Osłony kraƒcowe
• Łàczniki szyn pràdowych
• Konsole odbieraków pràdowych
• Trawersy

In this brochure we limited the supply offer for accessories which are - according 
to our experiences - mostly needed for designing a conductor bar-system.
The following accessories will be introduced on the following pages of this 
brochure:

• Suspensions
• Fix-point and anti-creep clamps
• Connecting clamps
• Electrical supplies
• End caps
• Conductor bar-transitions
• Current collector-consoles
• Traverses

Wskazówka:
Je˝eli któraÊ z cz´Êci nie została wymieniona w tym rozdziale, to przyczynà tego 
jest zmniejszone zapotrzebowanie na ten produkt.
W razie potrzeby prosimy skontaktowaç si´ z firmà STEMMANN.

Note:
Should the one or the other accessory not be mentioned in this chapter this  
is due to the low demand of these products. If necessary please contact  
STEMMANN-TECHNIK.
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Skr´cane zawieszenia Êlizgowe dla szyn pràdowych typu „P10” / „P10C”
Bolted sliding suspensions for the conductor bar “P10“/“P10C“
Do mocowania na sufitach, Êcianach, belkach lub trawersach stosuje si´ 
specjalne „zawieszenia Êlizgowe”. Sà one przyczepiane za pomocà klipsów  
do szyny pràdowej typu „P10” lub „P10C” i zwykle mocowane na trawersie, 
która to z kolei montowana jest do sufitu, Êciany lub belki. 
Zawieszenia Êlizgowe prowadzà izolowane szyny pràdowe, przejmujà  
(w przypadku poziomego rozmieszczenia szyn) ci´˝ar szyn pràdowych  
i umo˝liwiajà jednoczeÊnie przy wahaniach temperatur w miejscu eksploatacji 
wzdłu˝nà kompensacj´ szyn pràdowych.

For attachment to ceilings, walls, supports or traverses special “sliding 
suspensions“ are required. They are clipped onto the conductor bar “P10“  
or “P10C“ and normally are attached on a traverse which is installed to a 
ceiling, a wall or a support.
Sliding suspensions lead the insulated conductor bars, take over the vertical 
weight of the conductor bars (at horizontal conductor bar-course) and at the 
same time allow the expansion of the conductor bars in longitudinal direction if 
there are temperature deviations at the installation site.

Dane techniczne zawieszeƒ szyn pràdowych
Technical data sheet of the.suspensions

Zawieszenia
Suspensions

Zawieszenie pojedyncze dla szyny pràdowej  
typu „P10”
Individual suspension for “P10“

Zawieszenie wielobiegunowe dla szyny pràdowej 
typu „P10C”
Multipole suspension for “P10C“

Zawieszenie dla szyny pràdowej  
typu „P10” / „P10C”
Suspension for “P10“ / “P10C“

Wskazówka:
Elementy złàczne nie sà cz´Êcià składowà dostawy i muszà zostaç 
zamówione oddzielnie (porównaj dane w tabeli).
Note:
The attachment materials are not part of the delivery scope, they 
have to be supplied separately (cf. table).

Oznaczenie
Type

Zawieszenie ślizgowe skręcane
Bolted sliding suspension

Zastosowanie
Applicable for

P10/P10C

Liczba biegunów
Number of poles

1 4 6 8 10

Materiał
Material

Tworzywo sztuczne
Plastic

Odstęp a
Distance a

% 45 mm 75 mm 75 mm 105 mm

Waga
Weight

0.003 kg 0.011 kg 0.017 kg 0.022 kg 0.027 kg

Umieszczenie w lini prostej
Installation on straight track

co 800 mm
every 800 mm

Umieszczenie w linii łukowej
Installation in curves

co 500 mm
every 500 mm

Nr zam. 
Order-No.

0085401 5200109 5200108 5200107 0058762

Nr zam. (śruba imbusowa)
Order-No. (Inner hexagonal screw)

5150004

Nr zam. (śruba imbusowa) 
Order-No. (Hexagonal screw)

5150005
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Klipsowe zawieszenia Êlizgowe dla szyn pràdowych typu „P10” i „P10C”
Clipped sliding suspensions for the conductor bar “P10“ and “P10C“
Oprócz wersji mocowanych za pomocà Êruby firma STEMMANN dostarcza  
w zale˝noÊci od zapotrzebowania wielobiegunowe zawieszenia Êlizgowe mocowane 
przy pomocy klipsów. 
Zaletà w porównaniu do systemu opisywanego poprzednio jest tutaj łatwy i szybki 
monta˝ zawieszeƒ wielobiegunowych. 
Zawieszenia te mocowane sà poprzez wsadzenie obu bolców z tworzywa sztucznego 
do przygotowanych ju˝ otworów w trawersach i umocowanie ich po drugiej stronie  
za pomocà metalowego klipsa. 
Trawersa jest nast´pnie, w zale˝noÊci od potrzeb i warunków mocowana do Êciany, 
sufitu lub dêwigara. 
Trawersy z odpowiednio przygotowanymi otworami znajdà Paƒstwo w rozdziale  
„Trawersy dla izolowanych szyn pràdowych”.

Besides the bolted versions STEMMANN-TECHNIK also supplies multipole sliding 
suspensions in clipped version, if required. 
The advantage with regard to the system described before is the easy and quick 
installation of multipole suspensions.
For attachment of these suspension the two plastic bolts are put through pre-
manufactured holes of the traverse and fixed by means of metal clips on the other 
side. 
The traverse is installed - according to the requirements and the local facts - on a 
wall, a ceiling or on a support.  
Traverses with corresponding pre-manufactured drillings can be found in the chapter 
“Traverses for Insulated Conductor Bars“.

Dane techniczne zawieszeƒ szyn pràdowych
Technical data of the suspensions

8-biegunowe zawieszenie przy pomocy klipsów  
(h=26,1 mm)
8-poles, clipped suspension (h=26.1 mm)

8-biegunowe zawieszenie przy pomocy klipsów  
(h=39,6 mm)
8-polige, geclipste Aufhängung (h=39.6 mm)

Zawieszenie mocowane przy pomocy klipsów  
dla szyn pràdowych typu „P10” / „P10C”
Clipped suspension for “P10“ / “P10C“

Oznaczenie
Type

Zawieszenie ślizgowe 
mocowane za pomocą klipsa
Clipped sliding suspension

Zastosowanie
Applicable for

P10, P10C

Liczba biegunów
Number of poles

8 10 8

Materiał
Material

Tworzywo sztuczne
Plastic

Wysokość h
Height h

26.1 mm 39.6 mm

Waga
Weight

0.036 kg 0.045 kg 0.036 kg

Umieszczenie w linii prostej
Installation on straight track

co 800 mm
every 800 mm

Umieszczenie w linii łukowej
Installation in curves

co 500 mm
every 500 mm

Nr zam. 
Order-No.

0063942 0063952 0081481



Osprz´t dodatkowy dla izolowanych szyn pràdowych
Accessories for Insulated Conductor Bar Systems

28

Zawieszenia Êlizgowe dla szyny pràdowej typu „P20”
Sliding suspensions for the conductor bar “P20“
Zawieszenia Êlizgowe dla izolowanych szyn pràdowych typu „P20” przejmujà 
ci´˝ar szyny i umo˝liwiajà jednoczeÊnie wzdłu˝nà kompensacj´ szyn pràdowych 
(np. przy wahaniach temperatur lub nagrzaniu si´ podczas eksploatacji).
Odpowiednio do liczby biegunów szyn pràdowych oprócz jednobiegunowego 
mo˝liwe sà równie˝ zawieszenia Êlizgowe wielobiegunowe, które mogà byç  
ze sobà w dowolny sposób połàczone. 
Dostawa dla wszystkich wersji szyn obejmuje oprócz właÊciwego zawieszenia 
tak˝e niezb´dnà Êrub´ z łbem szeÊciokàtnym jak i równie˝ nakr´tki z podkładkà 
spr´˝ystà potrzebne do zamocowania szyny pràdowej. 
W celu umocowania szyny do dêwigara, Êciany lub sufitu dostarczane sà w razie 
potrzeby specjalne trawersy z odpowiednimi odst´pami mi´dzy otworami  
(porównaj „Trawersy dla izolowanych szyn pràdowych”). 

Sliding suspensions for the insulated conductor bars “P20“ take over the vertical 
weight of the conductor bar and at the same time allow the expansion of the 
insulated conductor bar in longitudinal direction (e.g. with temperature deviations 
or self-heating during operation).
According to the conductor bar-number of poles besides the 1-pole version also 
a multipole sliding suspension is available, which can be combined in any way.
Besides the original suspension the delivery scope includes for all version the 
necessary hexagonal screw as well as the nuts with spring washer required for 
attachment. 
For attachment to supports, walls or ceilings special traverses with different  
hole spacings can be supplied if required (cf. chapter “Traverses for Insulated  
Conductor Bars“).

Dane techniczne zawieszeƒ szyn pràdowych
Technical data of the suspensions

Jednobiegunowe zawieszenie Êlizgowe dla szyny  
pràdowej typu „P20”
Single-pole sliding suspension for “P20“

Wielobiegunowe zawieszenie Êlizgowe  
dla szyny pràdowej typu „P20”
Multipole sliding suspension for “P20“

Zawieszenie Êlizgowe dla szyny pràdowej  
typu „P20”
Sliding suspension for “P20“

Oznaczenie
Type

Zawieszenie  
jednobiegunowe

Suspension, single

Zawieszenie wielobiegunowe
Mulitipole suspension

Zastosowanie
Applicable for

P20 4P-P20 5P-P20

Liczba biegunów
Number of poles

1 4 5

Materiał
Material

Tworzywo sztuczne
Plastic

Tworzywo sztuczne
Plastic

Waga
Weight

0.010 kg 0.019 kg

Umieszczenie w linii prostej
Installation on straight track

co 1250 mm
every 1250 mm

Umieszczenie w linii łukowej
Installation in curves

co 600 mm
every 600 mm

Nr zam. 
Order-No.

0011155 0011156
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Zawieszenia Êlizgowe dla szyny pràdowej typu „P25”
Sliding suspensions for conductor bar “P25“
Zawieszenia Êlizgowe dla izolowanych szyn pràdowych typu „P25” przejmujà  
ci´˝ar szyny i umo˝liwiajà jednoczeÊnie wzdłu˝nà kompensacj´ szyn pràdowych  
(np. przy wahaniach temperatur lub nagrzaniu si´ podczas eksploatacji).
Oprócz zawieszeƒ pojedynczych dostarczane sà równie˝ 7-biegunowe kompaktowe 
zawieszenia Êlizgowe. Obie wersje zaopatrzone sà we wmontowane w tworzywo 
sztuczne Êruby z łbem szeÊciokàtnym jak i równie˝ w nakr´tki i podkładki spr´˝yste. 
W celu zamocowania szyny majà Paƒstwo do dyspozycji trawersy z przygotowanymi 
ju˝ otworami wierconymi (porównaj „Trawersy dla izolowanych szyn pràdowych”).

Sliding suspensions for the insulated conductor bars “P25“ take over the vertical 
weight of the conductor bar and at the same time allow the expansion of the 
insulated conductor bar in longitudinal direction (e.g. with temperature deviations 
or self-heating during operation).
Besides the single suspension a 7-poles compact-sliding suspension is available. 
Both versions are equipped with hexagonal screws, which are installed in the 
plastic, as well as the corresponding nuts and spring washers. 
For attachment traverses with pre-manufactured drillings are available  
(cf. chapter “Traverses for Insulated Conductor Bars“).

Dane techniczne zawieszeƒ szyn pràdowych
Technical data of the suspension

Zawieszenie pojedyncze  
dla szyny pràdowej typu „P25”
Single suspension for “P25“

7-biegunowe zawieszenie  
dla szyny pràdowej typu „P25”
7-poles suspension for “P25“

Zawieszenie dla szyny pràdowej typu „P25”
Suspension for “P25“

Wskazówka:
Zawieszenie 7-biegunowe mo˝e na ˝yczenie klienta zostaç skrócone 
do zawieszenia 6- lub 5-biegunowego. W takim przypadku prosimy 
skontaktowaç si´ z firmà STEMMANN.
Note:
The 7-poles compact-suspension can be shortened to a 6- or 5-
poles suspension if required. If necessary please contact  
STEMMANN-TECHNIK.

Oznaczenie
Type

Zawieszenie ślizgowe skręcane
Bolted sliding suspension

Zastosowanie
Applicable for

P25 P25K

Liczba biegunów
Number of poles

1 7

Materiał
Material

Tworzywo sztuczne
Plastic

Odstęp a
Distance a

% 104.8 mm

Waga
Weight

0.042 kg 0.121 kg

Umieszczenie w linii prostej
Installation on straight track

co 1500 mm
every 1500 mm

Umieszczenie w linii łukowej
Installation in curves

co 800 mm
every 800 mm

Nr zam. 
Order-No.

5200325 5200326
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Zawieszenia Êlizgowe dla szyn pràdowych typu „P100” do „P500C”
Sliding suspensions for the conductor bars “P100“ to “P500C“
Zawieszenia Êlizgowe dla izolowanych szyn pràdowych typu „P100” do „P500C” 
przejmujà ci´˝ar szyny i umo˝liwiajà jednoczeÊnie wzdłu˝nà kompensacj´ 
izolowanej szyny pràdowej (np. przy wahaniach temperatur lub nagrzaniu si´ 
podczas eksploatacji).
Aby nie naruszaç stabilnoÊci systemu szyn pràdowych, zawieszenia Êlizgowe  
dla izolowanych szyn pràdowych od wielkoÊci „P100” dostarczane sà wyłàcznie 
jako zawieszenia pojedyncze. 
Zawieszenia Êlizgowe dla szyn pràdowych „P100” do „P500C” dostarczane sà 
wraz z zatopionym w tworzywie sztucznym pr´tem gwintowanym oraz nakr´tkami  
z podkładkà spr´˝ystà. 
Trawersy z przygotowanymi otworami umo˝liwiajà łatwy monta˝ zawieszeƒ 
Êlizgowych przykr´canych przy pomocy Êruby i zapewniajà stały odst´p fazowy 
mi´dzy poszczególnymi szynami pràdowymi. 

Sliding suspensions for the insulated conductor bars “P100“ to “P500C“ take 
over the vertical weight of the conductor bar and at the same time allow the 
expansion of the insulated conductor bar in longitudinal direction (e.g. with  
temperature deviations or self-heating during operation).
To not impair the stability of the conductor bar-system the sliding suspensions 
for insulated conductor bars from the size “P100“ on are exclusively supplied in 
single suspensions. 
The sliding suspensions for the conductor bars “P100“ to “P500C“ are supplied 
with a threaded bar cast in the plastic and the nuts with spring washers. 
The traverses pre-manufactured with drillings allow an easy installation of the 
bolted sliding suspensions and make sure that there is a constant phase distance 
between the individual conductor bars.

Dane techniczne zawieszeƒ szyn pràdowych
Technical data of the suspensions

Zawieszenia dla szyn pràdowych  
typu „P100” do „P200C”
Suspension for “P100“ to “P200C“

Zawieszenia dla szyn pràdowych  
typu „P300” do „P500C”
Suspension for “P300“ to “P500C“

Zawieszenia dla szyn pràdowych  
typu „P100” do „P500C”
Suspension for “P100“ bis “P500C“

Oznaczenie
Type

Zawieszenie ślizgowe
Sliding suspension

Zastosowanie
Applicable for

P100 - P200C P300 - P500C

Liczba biegunów
Number of poles

1

Materiał
Material

Tworzywo sztuczne
Plastic

Waga
Weight

0.110 kg 0.195 kg

Umieszczenie w linii prostej
Installation on straight track

co 2000 mm
every 2000 mm

co 2500 mm
every 2500 mm

Umieszczenie w linii łukowej
Installation in curves

co 1000 mm
every 1000 mm

co 1500 mm
every 1500 mm

Nr zam. 
Order-No.

5050100 5050161
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Zaciski punktu stałego i zaciski przeciwpełzne dla szyny pràdowej typu „P10” i „P10C”
Fix-point and anti-creep clamps for the conductor bar “P10“ and “P10C“
Zaciski punktu stałego i zaciski przeciwpełzne mocujà izolowanà szyn´ pràdowà  
w okreÊlonym punkcie systemu szyn pràdowych i zapobiegajà tym samym  
ich ruchom wzdłu˝nym. Przy systemach szyn pràdowych o długoÊci do 100 m 
wystarczy jednokrotne mocowanie poÊrodku systemu. 
Systemy szyn pràdowych z wieloma ruchomymi łàcznikami szyn muszà byç mocowane 
na stałe w kilku miejscach (porównaj „Szyny pràdowe z serii P10”).
W celu zamocowania na stałe szyn pràdowych typu „P10” i „P10C” oferujemy  
2 rozwiàzania:
• Zacisk przeciwpełzny skr´cany 
 Zacisk ten skr´cany jest z szynà pràdowà z lewej i z prawej strony obok  
 zawieszenia Êlizgowego. Mocowanie to eliminuje ruchy wzdłu˝ne szyny  
 pràdowej. Do mocowania szyny  potrzebne sà dwa zaciski przeciwpełzne. 
• Zacisk punktu stałego mocowany za pomocà kołka
 Zacisk ten wkładany jest pod odpowiednie zawieszenie Êlizgowe, a nast´pnie  
 mocowany przy pomocy kołka do tylniej strony izolacji szyny pràdowej, wykonanej  
 z tworzywa sztucznego (szyna pràdowa musi posiadaç wywiercone z tyłu otwory). 

Fix-point and anti-creep clamps fix the insulated conductor bar to a point of the 
conductor bar-system and thus prevent the movement in longitudinal direction. For 
conductor bar-systems with a total length of up to 100 m this fixation is effected once 
in the centre of the system. 
Conductor bar-systems with several flexible conductor bar-connectors have to be 
fixed more often (cf. “Conductor bars of the series P10“).
For fixation of the conductor bar “P10“ and “P10C“ two systems are available:
• Boltable anti-creep clamp: 
 This clamp is tightly bolted to the conductor bar on the right and on the  
 left hand of the sliding suspension. A movement of the conductor bar in  
 longitudinal direction is excluded by this fixation. 
 For fixation 2 anti-creep clamps are required.
• Fix-point clamp with pin: 
 This clamp is placed below the corresponding sliding suspension and is fixed  
 at the back of the plastic sheating of the conductor bar by means of a pin  
 (conductor bar has to be tapped at the back).

Dane techniczne zacisków punktu stałego i zacisków przeciwpełznych
Technical data sheet of the.fix-point and anti-creep clamps

Zaciski punktu stałego i zaciski przeciwpełzne
Fix-point and anti-creep clamps

Zacisk przeciwpełzny dla szyn pràdowych  
typu „P10” / „P10C”
Anti-creep clamp for “P10“ / “P10C“

Zacisk przeciwpełzny przykr´cany za pomocà Êruby
Boltable anti-creep clamp

Zacisk punktu stałego mocowany za pomocà kołka
Fix-point clamp with pin

Oznaczenie
Type

Zacisk przeciwpełzny skręcany
Anti-creep clamp, boltable

Zacisk punktu stałego moco-
wany za pomocą kołka

Fix-point clamp with pin

Zastosowanie
Applicable for

P10, P10C

Liczba biegunów
Number of poles

1

Materiał
Material

Tworzywo sztuczne
Plastic

Waga
Weight

0.004 kg 0.001 kg

Nr zam. 
Order-No.

0081491 0085421
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Zaciski punktu stałego dla szyny pràdowej typu „P20”
Fix-point clamps for the conductor bar “P20“
Zaciski punktu stałego słu˝à do mocowania ustalajàcego izolowanej szyny 
pràdowej w okreÊlonym punkcie systemu szyn pràdowych i zapobiegajà tym 
samym ich ruchom wzdłu˝nym. Przy systemach szyn pràdowych o długoÊci  
do 200 m wystarczy jednokrotne mocowanie poÊrodku systemu. 
Systemy szyn pràdowych z wieloma ruchomymi łàcznikami szyn muszà byç 
mocowane na stałe w kilku miejscach (porównaj „Szyny pràdowe z serii P20”).
Mocowanie ustalajàce nast´puje poprzez dokr´cenie pr´tu gwintowanego  
przez zacisk punktu stałego do izolowanej szyny pràdowej.
Oprócz poszczególnych zacisków punktu stałego dla odpowiednich zawieszeƒ 
dostarczamy tak˝e pasujàce zaciski wielobiegunowe, które mo˝na w zale˝noÊci 
od zapotrzebowania dowolnie ze sobà łàczyç.

Fix-point clamps fix the insulated conductor bar to a point of the conductor bar-
system and thus prevent the movement in longitudinal direction. 
For conductor bar-systems with a total length of up to 200 m this fixation is 
effected once in the centre of the system. Systems with several flexible  
conductor bar-connectors have to be fixed more often (cf. “Conductor bars of 
the series P20“). 
The fixation is effected by turning the threaded bar through the fix-point clamp up 
to the insulated conductor bar. 
In accordance with the corresponding suspension, besides the single fix-point 
clamp we also supply multipole clamps, which can be combined acc. to the 
requirements.

Dane techniczne zacisków punktu stałego
Technical data of the fix-point clamps

Zacisk punktu stałego dla szyny pràdowej 
typu „P20”
Fix-point clamp for “P20“

Jednobiegunowy zacisk punktu stałego dla szyny 
pràdowej typu „P20”
Single fix-point clamps for “P20“

Wielobiegunowy zacisk punktu stałego  
dla szyny pràdowej typu „P20”
Multipole fix-point clamps for “P20“

Oznaczenie
Type

Zacisk punktu stałego, 
jednobiegunowy

Fix-point clamp, single

Wielobiegunowy zacisk 
punktu stałego

Multipole fix-point clamp

Zastosowanie
Applicable for P20 4P-P20 5P-P20

Liczba biegunów
Number of poles 1 4 5

Materiał
Material

Tworzywo sztuczne
Plastic

Waga
Weight 0.010 kg 0.019 kg

Nr zam. 
Order-No. 0011506 0011157
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Zaciski punktu stałego dla szyny pràdowej typu „P25”
Fix-point clamps for the conductor bar “P25“
Zaciski punktu stałego słu˝à do mocowania ustalajàcego izolowanej szyny  
pràdowej w okreÊlonym punkcie systemu szyn pràdowych i zapobiegajà  
tym samym ich ruchom wzdłu˝nym. Przy systemach szyn pràdowych o długoÊci  
do 200 m wystarczy jednokrotne mocowanie poÊrodku systemu. 
Systemy szyn pràdowych z wieloma ruchomymi łàcznikami szyn muszà byç 
mocowane na stałe w kilku miejscach (porównaj „Szyny pràdowe z serii P25”). 
Szyn´ pràdowà mocuje si´ na stałe za pomocà zawieszenia Êlizgowego w izolacji 
gumowej. Odpowiednio do zawieszeƒ Êlizgowych zaciski punktu stałego dla szyny 
pràdowej „P25” mogà byç dostarczane w wykonaniu 7-biegunowym, przy czym 
istnieje mo˝liwoÊç zredukowania liczby biegunów do 6 wzgl. 5 po wczeÊniejszych 
uzgodnieniach.

Fix-point clamps fix the insulated conductor bar to a point of the conductor bar-
system and thus prevent the movement in longitudinal direction.
For conductor bar-systems with a total length of up to 200 m this fixation is effected 
once in the centre of the system. Systems with several flexible conductor bar-
connectors have to be fixed more often (cf. “Conductor bars of the series P25“). 
The fixation of the conductor bar is achieved by means of a rubber-sheathed  
sliding suspension. Corresponding to the sliding suspensions the anti-creep clamps 
for the conductor bar “P25“ can be supplied in 7-poles version whereas  
a reduction to a 6- resp. 5-poles anti-creep clamp is also possible after  
corresponding arrangements.

Dane techniczne zacisków punktu stałego
Technical data of the fix-point clamps

Zacisk punktu stałego dla szyny pràdowej  
typu „P25”
Fix-point clamp for “P25“

Jednobiegunowy zacisk punktu stałego dla szyny 
pràdowej typu „P25”
Single fix-point clamp for “P25“

Wielobiegunowy zacisk punktu stałego dla szyny 
pràdowej typu „P25”
Multipole fix-point clamps for “P25“

Oznaczenie
Type

Zacisk punktu stałego, 
 jednobiegunowy

Fix-point clamp, single

Wielobiegunowy zacisk  
punktu stałego

Multipole fix-point clamp

Zastosowanie
Applicable for

P25

Liczba biegunów
Number of poles

1 7

Materiał
Material

Tworzywo sztuczne / Stal
Plastic / Steel

Waga
Weight

0.087 kg 0.436 kg

Nr zam. 
Order-No.

0007352 5200529
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Zacisk przeciwpełzny dla szyn pràdowych  
„P100” do „P500C”
Anti-creep clamp for “P100“ to “P500C“

Zacisk przeciwpełzny dla szyn pràdowych  
„P100” do „P200C”
Anti-creep clamp for “P100“ to “P200C“

Zacisk przeciwpełzny dla szyn pràdowych  
„P300” do „P500C”
Anti-creep clamp for “P300“ to “P500C“

Wskazówka:
Aby zamocowaç w sposób ustalajacy izolowanà szyn´ pràdowà 
potrzebne sà 2 zaciski przeciwpełzne, umieszczone po obu stronach 
odpowiedniego zawieszenia Êlizgowego.
Note:
To be able to fix the conductor bar to one place two anti-creep 
clamps are required which are installed on both sides of the sliding 
suspension.

Zacisk przeciwpełzny dla szyn pràdowych „P100” do „P500C”
Anti-creep clamps for the conductor bars “P100“ to “P500C“
Zaciski przeciwpełzne słu˝à do mocowania ustalajàcego izolowanej szyny 
pràdowej w okreÊlonym punkcie systemu szyn pràdowych i zapobiegajà tym 
samym ich ruchom wzdłu˝nym. Przy systemach szyn pràdowych o długoÊci  
do 200 m wystarczy jednokrotne mocowanie poÊrodku systemu. 
Systemy szyn pràdowych z wieloma ruchomymi łàcznikami szyn muszà byç 
mocowane na stałe w kilku miejscach (porównaj „Szyny pràdowe z serii P100  
do P500C” ).
Zaciski przeciwpełzne dla szyn pràdowych „P100” do „P500C” umieszczane  
sà po obu stronach zawieszenia Êlizgowego i dokr´cane do szyny pràdowej.

Anti-creep clamps fix the insulated conductor bar to a point of the conductor 
bar-system and thus prevent the movement in longitudinal direction. 
For conductor bar-systems with a total length of up to 200 m this fixation is 
effected once in the centre of the system. Systems with several flexible conductor 
bar-connectors have to be fixed more often (cf. “Conductor bars of the series 
P100 to P500C“).
The anti-creep clamps for the conductor bars “P100“ to “P500C“ are installed  
to both sides of the sliding suspension and are tightly bolted to the conductor 
bar.

Dane techniczne zacisków przeciwpełznych
Technical data of the anti-creep clamps

Oznaczenie
Type

Zacisk przeciwpełzny,  
jednobiegunowy

Anti-creep clamp, single

Zacisk przeciwpełzny,  
jednobiegunowy

Anti-creep clamp, single

Zastosowanie
Applicable for

P100 - P200C P300 - P500C

Liczba biegunów
Number of poles

1

Materiał
Material

Aluminium

Waga
Weight

0.100 kg 0.205 kg

Nr zam. 
Order-No.

5050102 5050163
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Łàczniki sztywne dla szyny pràdowej typu „P10” do „P10C”
Rigid conductor bar-connectors for the conductor bar “P10“ and “P10C“
Systemy szyn pràdowych składajà si´ z wielu izolowanych szyn pràdowych 
uło˝onych jedna przy drugiej, po∏àczonych ze sobà przy pomocy łàczników 
sztywnych lub ruchomych.
Je˝eli system szyn pràdowych działa w mniej wi´cej stałych temperaturach  
lub w wersji łukowej, to w przypadku szyn typu „P10”/”P10C” o długoÊci  
do 100 m stosuje si´ wyłàcznie łàczniki sztywne.  
Aby przy wahaniach temperatur zapewniç wymagany zakres kompensacji systemu 
szyn pràdowych, stosuje si´ cz´Êciowo ruchome łàczniki szyn pràdowych  
(porównaj z nast´pnà stronà). W celu omówienia szczegółów prosimy 
skontaktowaç si´ z firmà STEMMANN. 

Conductor bar-systems consist of several insulated conductor bars arranged 
in tandem, whereas the connection of the bars is effected by means of rigid or 
flexible conductor bar-connectors. 
If the conductor bar-system is used at nearly constant temperatures or as curved 
version, only rigid connectors are used for the system “P10“/“P10C“ of a length 
of up to 100 m.
To allow the necessary expansion range for the conductor bar-system at 
temperature deviations, partly also flexible conductor bar-connectors are used 
(cf. following page). In this case please check with STEMMANN-TECHNIK.

Dane techniczne łàczników szyn pràdowych
Technical data of the conductor rail-connectors

Łàczniki szyn pràdowych
Conductor bar-connectors

¸àcznik sztywny, wersja skr´cana
Rigid connector, bolted version

Łàcznik sztywny, wersja wtykowa
Rigid connector, plug-in version

¸àcznik sztywny dla szyn pràdowych  
typu „P10” do „P10C”
Rigid connector for “P10“ and “P10C“

Oznaczenie
Type

Zacisk łączący sztywny
Rigid connecting clamp

Zastosowanie
Usable for

P10, P10C

Rodzaj łączenia
Type of connection

Wersja na śruby
Bolted connection

Wersja wtykowa
Plug-in connection

Prąd (100% cyklu pracy)
Current (100% duty cycle)

max. 40 A max. 100 A max. 40 A max. 100 A

Napięcie
Voltage

max. 500 V

Materiał
Material

Element zaciskowy miedziany z osłoną wykonaną  
z tworzywa sztucznego

Copper-clamping piece with cover made of plastic

Waga
Weight

0.016 kg 0.0180 kg

Montowanie w odstępach 
Installation after

4 m

Nr zam. (faza)
Order-No. (phase)

0085391 0010937
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Łàczniki ruchome dla szyn pràdowych typu „P10” do „P10C”
Flexible conductor bar-connectors for conductor bar “P10“ and “P10C“
Wydłu˝anie si´ szyn pràdowych typu „P10” i „P10C” pod wpływem temperatury 
przy systemach o długoÊci powy˝ej 100 m jest kompensowane dzi´ki łàcznikom 
ruchomym, przy czym cz´stotliwoÊç ich rozmieszczenia ustalajà Paƒstwo z firmà 
STEMMANN. 
Łàczniki ruchome szyn pràdowych dostarczane sà w dwóch wersjach:
• Ruchomy łàcznik szyny pràdowej bez linki miedzianej
 Przy tym systemie dla ka˝dego odcinka konieczne jest osobne zasilanie pràdowe
• Ruchomy łàcznik szyny pràdowej z linkà miedzianà
 Elektryczne połàczenie poszczególnych odcinków odbywa si´ za pomocà linki  
 miedzianej. Konieczne jest wi´c tylko jednokrotne zasilanie.
Obie wersje dostarczane sà w wersji z osłonà z tworzywa sztucznego, która 
zapewnia stabilnoÊç szyny w miejscu przejÊcia.
 
The expansion of the conductor bars “P10“ and “P10C“ caused by temperature 
deviations at systems with lengths of more than 100 m is compensated by flexible 
connectors whereas the application-frequency is defined after checking with 
STEMMANN-TECHNIK.
Flexible conductor bar-connectors are available in two versions:
• Flexible conductor bar-connector without copper strand 
 At this system a separate electrical supply is necessary for each track section.
• Conductor bar-connector with copper strand 
 The electrical connection of the individual track section is effected by means  
 of a copper strand. Thus, the electrical supply is only necessary once.
Both versions are supplied with a plastic cover which ensures the protection from 
touching at the transition-spot.

Dane techniczne ruchomych łàczników szyn pràdowych
Technical data of the flexible conductor bar-connectors

Łàcznik ruchomy dla szyn pràdowych  
typu „P10” i „P10C”
Flexible connector for “P10“ and “P10C“

¸àcznik ruchomy dla szyn pràdowych  
typu “P10“ i “P10C“
Flexible connector for “P10“ and “P10C“

Oznaczenie
Type

Zacisk łączący ruchomy
Flexible connecting clamp

Zastosowanie
Usable for

P10, P10C

Rodzaj łączenia
Type of connection

Łącznik z tworzywa sztucznego  
bez linki miedzianej

 
Plastic connection without  

copper strand

Łącznik z tworzywa sztucznego  
z linką miedzianą

 
Plastic connection with copper strand

Prąd (100% cyklu pracy)
Current (100% duty cycle)

max. 40 A max. 100 A max. 40 A max. 100 A

Napięcie
Voltage

max. 500 V

Materiał
Material

Łącznik i osłona  
z tworzywa sztucznego

Plastic connector with cover made 
of plastic

Łącznik i osłona z tworzywa 
sztucznego oraz linka miedziana

Plastic connector, cover made  
of plastic and copper strand

Waga
Weight

0.0083 kg 0.410 kg

Montowanie w odstępach co
Installation after

Uzgadniane indywidualnie
Individually after checking

Nr zam. (faza)
Order-No. (phase)

0093191 5200228
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Łàczniki sztywne dla szyny pràdowej typu „P20”
Rigid conductor bar-connectors for conductor bar “P20“
Systemy szyn pràdowych składajà si´ z wielu izolowanych szyn pràdowych 
uło˝onych obok siebie lub jedna nad drugà, które połàczone sà wzdłu˝nie  
za pomocà łàczników sztywnych lub ruchomych.
Je˝eli system szyn pràdowych działa w mniej wi´cej stałych temperaturach  
lub w wersji łukowej, to w przypadku szyn typu „P20” o długoÊci do 200 m 
stosuje si´ wyłàcznie łàczniki sztywne.  
Aby przy wahaniach temperatur był zapewniony wymagany zakres kompensacji 
systemu szyn pràdowych, stosuje si´ cz´Êciowo ruchome łàczniki szyn pràdowych 
(porównaj z nast´pnà stronà). W takim przypadku prosimy skontaktowaç si´  
z firmà STEMMANN.

Conductor bar-systems consist of several insulated conductor bars arranged 
adjacently and in tandem, whereas the connection of the bars in longitudinal 
direction is effected by rigid or flexible conductor bar-connectors.  
If the conductor bar-system is used at nearly constant temperatures or as curved 
version, only rigid connectors are used for the system “P20“ of a length of up to 
200 m.
To allow the necessary expansion range for the conductor bar-system at 
temperature deviations, partly also flexible conductor bar-connectors are used 
(cf. following page). In this case please check with STEMMANN-TECHNIK.

Dane techniczne łàczników szyn pràdowych
Technical data of the conductor bar-connectors

1-biegunowy łàcznik sztywny z obudowà
1-pole rigid connector incl. cover

1-biegunowy łàcznik sztywny bez obudowy
1-pole rigid connector without cover

5-biegunowy łàcznik sztywny z obudowà
5-poles rigid connector incl. cover

Łàcznik sztywny dla szyn pràdowych typu „P20”
Rigid connector for “P20“

Oznaczenie
Type

Zacisk łączący sztywny
Rigid connecting clamp

Element 
zaciskowy 
pojedynczy

Single clamping 
piece

Osłona
Cover

Zastosowanie
Usable for

P20

Rodzaj łączenia
Type of connection

Element zaciskowy
Clamping piece

Element zaciskowy
Clamping piece

%

Liczba biegunów
Number of poles

1 4 5 1

Prąd (100% cyklu pracy)
Current (100% duty cycle)

max. 180 A max. 180 A

Napięcie
Voltage

max. 500 V max. 500 V

Materiał
Material

Element zaciskowy miedziany  
z osłoną z tworzywa sztucznego

Copper-clamping piece with 
cover made of plastic

Element zaciskowy 
miedziany

Copper-clamping 
piece

Osłona  
z tworzywa 
sztucznego

Plastic cover

Waga
Weight

0.061 kg 0.657 kg 0.706 kg 0.049 kg 0.012 kg

Montowanie w odstępach co
Installation after

5 m

Nr zam. (faza)
Order-No. (phase)

0011158 0011163 0011164 0011159 0011160
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Łàczniki ruchome dla szyn pràdowych typu „P20”
Flexible conductor bar-connector for conductor bar "P20"
Wydłu˝anie si´ szyn pràdowych typu „P20” pod wpływem temperatury  
przy systemach o długoÊci powy˝ej 200 m jest kompensowane dzi´ki łàcznikom 
ruchomym, przy czym cz´stotliwoÊç ich rozmieszczenia ustalajà Paƒstwo  
z firmà STEMMANN. 
Szyny pràdowe przy mniejszych systemach i w wersji łukowej łàczone  
sà wyłàcznie za pomocà sztywnych zacisków łàczàcych. 
Ruchome łàczniki szyn pràdowych dostarczane sà z zaciskami miedzianymi,  
które sà dokr´cane na koƒcu szyn i tym samym zapewniajà przepływ pràdu.
Ochron´ przed dotkni´ciem szyny w miejscu przejÊcia zapewnia osłona  
z tworzywa sztucznego, do∏àczona do dostawy.

The expansion of the conductor bar “P20“ caused by temperature deviations at 
systems with lengths of more than 200 m is compensated by flexible connectors 
whereas the application-frequency is defined after checking with STEMMANN-
TECHNIK.
The connection of conductor bars in smaller conductor bar-systems and in curves 
is effected exclusively by means of rigid connecting clamps.
The flexible conductor bar-connectors are supplied with copper clamps which 
are bolted to one end of the conductor bars and by this ensure the current 
transmission. 
The touching protection at the transition spot is ensured by means of a plastic 
cover which is included in the scope of supply.

Dane techniczne łàczników szyn pràdowych
Technical data of the conductor bar-connectors

1-biegunowy łàcznik ruchomy dla szyn  
pràdowych typu „P20”
1-pole flexible connector for “P20“

5-biegunowy łàcznik ruchomy dla szyn  
pràdowych typu „P20”
5-poles flexible connector for “P20“

Łàcznik ruchomy dla szyn pràdowych typu „P20”
Flexible connector for “P20“

Oznaczenie
Type

Zacisk łączący ruchomy
Flexible connecting clamp

Zastosowanie
Usable for

P20

Rodzaj łączenia
Type of connection

Element zaciskowy
Clamping piece

Liczba biegunów
Number of poles

1 4 5

Prąd (100% cyklu pracy)
Current (100% duty cycle)

max. 180 A

Napięcie
Voltage

max. 500 V

Materiał
Material

Element zaciskowy miedziany z osłoną z tworzywa sztucznego
Copper-clamping piece with cover made of plastic

Waga
Weight

0.071 kg 0.285 kg 0.355 kg

Montowanie w odstępach co
Installation after

Uzgadniane indywidualnie
Individually after checking

Nr zam. 
Order-No. 

0011162 5200809 5200810
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Łàczniki dla szyn pràdowych typu „P25” i „P25K”
Conductor bar-connector for conductor bar “P25“ and “P25K“
Systemy szyn pràdowych składajà si´ z wielu izolowanych szyn pràdowych 
uło˝onych obok siebie lub jedna na drugiej, po∏àczonych wzdłu˝nie  
za pomocà łàczników sztywnych lub ruchomych.
W przypadku systemów o długoÊci do 200 m i na obszarach łukowych przy 
szynach pràdowych „P25” i „P25K” stosuje si´ wyłàcznie łàczniki sztywne.  
Aby przy wahaniach temperatur zapewniç wymagany zakres kompensacji 
systemu szyn pràdowych, stosuje si´ cz´Êciowo ruchome łàczniki szyn pràdowych 
(porównaj z nast´pnà stronà). W takim przypadku prosimy skontaktowaç si´  
z firmà STEMMANN. 
Miejsce łàczenia si´ dwóch szyn jest ka˝dorazowo zasłoni´te przykr´canà  
na Êruby osłonà z tworzywa sztucznego, celem zapewnienia izolacji.

Conductor bar-systems consist of several insulated conductor bars arranged 
adjacently and in tandem, whereas the connection of the bars in longitudinal 
direction is effected by rigid or flexible conductor bar-connectors.  
If the conductor bar-system is used at nearly constant temperatures or as curved 
version, only rigid connectors are used for the system "P25" and "P25K" of a 
length of up to 200 m.
To allow the necessary expansion range for the conductor bar-system at 
temperature deviations, partly also flexible conductor bar-connectors are used.  
In this case please check with STEMMANN-TECHNIK.
The connection spot between conductor bars in any case is covered with  
a boltable plastic cover to ensure the insulation.

Dane techniczne łàczników szyn pràdowych
Technical data of the conductor bar-connectors

¸àcznik sztywny dla szyn pràdowych  
typu „P25” i „P25K”
Rigid connector for “P25“ and “P25K“

Łàcznik ruchomy dla szyn pràdowych  
typu „P25” i „P25K”
Flexible connector for “P25“ and “P25K“

Łàcznik sztywny dla szyn pràdowych  
typu „P25” i „P25K”
Rigid connector for “P25“ and “P25K“

Oznaczenie
Type

Zacisk łączący sztywny
Rigid connecting clamp

Zacisk łączący ruchomy
Flexible connecting clamp

Zastosowanie
Usable for

P25, P25K

Rodzaj łączenia
Type of connection

Element zaciskowy
Clamping piece

Element zaciskowy  
z linką miedzianą

Clamping piece with copper strand

Prąd (100% cyklu pracy)
Current (100% duty cycle)

max. 400 A max. 400 A

Napięcie
Voltage

max. 1000 V

Materiał
Material

Element zaciskowy miedziany z osłoną  
z tworzywa sztucznego

Copper-clamping piece with cover made of plastic

Montaż w odstępach co
Connection after

6 m
Uzgadniane indywidualnie
Individually after checking

Waga
Weight

0.161 kg 0.254 kg

Nr zam. 
Order-No. 

5200317 5200319
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Łàczniki sztywne dla szyn pràdowych typu „P100” do „P200C”
Rigid conductor bar-connector for conductor bar “P100“ to “P200C“
Systemy szyn pràdowych składajà si´ z wielu izolowanych szyn pràdowych 
uło˝onych obok siebie lub jedna nad drugà, po∏àczonych wzdłu˝nie  
za pomocà łàczników sztywnych lub ruchomych.
Je˝eli system szyn pràdowych działa w mniej wi´cej stałych temperaturach  
lub w formie łukowej, to w przypadku szyn typu „P100” do „P200C” o długoÊci  
do 200 m stosuje si´ wyłàcznie łàczniki sztywne.  
Aby przy wahaniach temperatur zapewniç systemowi szyn pràdowych wymagany 
zakres kompensacji, stosuje si´ cz´Êciowo ruchome łàczniki szyn pràdowych  
(porównaj z nast´pnà stronà). 
Przepływ pràdu odbywa si´ dzi´ki profilom aluminiowym obu łàczonych szyn 
pràdowych, które sà do siebie przykr´cone z boku za pomocà dwóch elementów 
zaciskowych. Szyny pràdowe o pe∏nym profilu miedzianym („P100C” do „P200C”)  
sà przykr´cane do siebie za pomocà jednego elementu zaciskowego z góry. 

Conductor bar-systems consist of several insulated conductor bars arranged 
adjacently and in tandem, whereas the connection of the bars in longitudinal 
direction is effected by rigid or flexible conductor bar-connectors.  
If the conductor bar-system is used at nearly constant temperatures or as curved 
version, only rigid connectors are used for the system “P100“ to “P200C“ of a 
length of up to 200 m.
To allow the necessary expansion range for the conductor bar-system at 
temperature deviations, partly also flexible conductor bar-connectors are used (cf. 
following page). 
The current flow is effected by lateral bolting of the aluminium-profiles of the two 
conductor bars to be connected by means of two clamping pieces. The conductor 
bars of complete copper profiles (“P100C“ to “P200C“) are bolted together from 
the top by means of one clamping piece.

Dane techniczne sztywnych łàczników szyn pràdowych
Technical data of the rigid conductor bar-connectors

Łàcznik sztywny dla szyn pràdowych 
typu „P100C” do „P200C”
Rigid connector for “P100C“ to “P200C“

Łàcznik sztywny dla szyn pràdowych  
typu „P100” do „P200”
Rigid connector for “P100“ to “P200“

Łàcznik sztywny dla szyn pràdowych  
typu „P100” do „P200C”
Rigid connector for “P100“ to “P200C“

Oznaczenie
Type

Zacisk łączący sztywny dla izolowanych szyn prądowych
Rigid connecting clamp for insulated conductor bars

Zastosowanie
Usable for

P100 P100C P150 P150C P200 P200C

Rodzaj łączenia
Type of connection

Element zaciskowy 
Clamping piece 

Prąd (100 % cyklu pracy)
Current (100 % duty cycle)

max. 320 A max. 420 A max. 500 A

Napięcie
Voltage

max. 1000 V

Materiał
Material

Element zaciskowy miedziany z osłoną wykonaną  
z tworzywa sztucznego

Copper-clamping piece with cover mode of plastic

Ciężar
Weight

0.230 kg 0.230 kg 0.245 kg

Montaż w odstępach co
Connection after

6 m

Nr zam.
Odrer-No.

5050062 5050068 5050064 5050070 5050066 5050072
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Łàczniki ruchome dla szyn pràdowych typu „P100” do „P200C”
Flexible conductor bar-connector for conductor bar “P100“ to “P200C“
Wydłu˝anie si´ szyn pràdowych typu „P100” do „P200C” pod wpływem 
temperatury przy systemach o długoÊci powy˝ej 200 m jest kompensowane 
dzi´ki łàcznikom ruchomym, przy czym cz´stotliwoÊç ich rozmieszczenia ustalajà 
Paƒstwo z firmà STEMMANN. 
Szyny pràdowe przy mniejszych systemach i przy wersji łukowej łàczone  
sà wyłàcznie za pomocà sztywnych zacisków łàczàcych.
Ruchome łàczniki szyn pràdowych dostarczane sà z miedzianymi linkami 
łàczàcymi, które sà dokr´cane na obu koƒcach szyn pràdowych i tym samym 
zapewniajà przepływ pràdu.
Ochron´ przed dotkni´ciem szyny w miejscu przejÊcia zapewnia osłona  
z tworzywa sztucznego do∏àczona do dostawy.

The expansion of the conductor bar “P100“ to “P200C“ caused by temperature 
deviations at systems with lengths of more than 200 m is compensated by flexible 
connectors whereas the application-frequency is defined after checking with 
STEMMANN-TECHNIK.
The connection of conductor bars in smaller conductor bar-systems and in curves 
is effected exclusively by means of rigid connecting clamps.
The flexible conductor bar-connectors are supplied with copper clamps which 
are bolted to both ends of the conductor bars and by this ensure the current 
transmission.
The touching protection at the transition spot is ensured by means of a plastic 
cover which is included in the scope of supply.

Dane techniczne ruchomych łàczników szyn pràdowych
Technical data of the conductor bar-connectors

¸àcznik ruchomy dla szyn pràdowych  
typu „P100” do „P200”
Flexible connector for “P100“ to “P200“

Łàcznik ruchomy dla szyn pràdowych  
typu „P100C” do „P200C”
Flexible connector for “P100C“ to “P200C“

Łàcznik ruchomy dla szyn pràdowych  
typu „P100” do „P200C”
Flexible connector for “P100“ to “P200C“

Oznaczenie
Type

Zacisk łączący ruchomy dla izolowanych szyn prądowych
Flexible connecting clamp for insulated conductor bars

Zastosowanie
Usable for

P100 P100C P150 P150C P200 P200C

Rodzaj łączenia
Type of connection

Zacisk miedziany w połączeniu z linką miedzianą
Copper-clamp in connection with a copper strand 

Prąd (100 % cyklu pracy)
Current (100 % duty cycle)

max. 320 A max. 420 A max. 500 A

Napięcie
Voltage

max. 1000 V

Materiał
Material

Linka miedziana i zacisk z osłoną wykonaną z tworzywa sztucznego
Copper-clamping piece with cover mode of plastic

Ciężar
Weight

0.640 kg 0.710 kg 0.795 kg

Montaż w odstępach co
Connection after

Uzgadniane indywidualnie
Indyvidually after checking

Nr zam.
Odrer-No.

5050074 5050080 5050076 5050082 5050078 5050084
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Łàczniki sztywne dla szyn pràdowych typu „P300” do „P500C”
Rigid conductor bar-connector for conductor bar “P300“ to “P500C“
Systemy szyn pràdowych składajà si´ z wielu izolowanych szyn pràdowych 
uło˝onych obok siebie lub jedna na drugiej, pod∏àczonych wzdłu˝nie  
za pomocà łàczników sztywnych lub ruchomych.
Je˝eli system szyn pràdowych działa w mniej wi´cej stałych temperaturach 
lub w formie łukowej, to w przypadku szyn typu „P300” do „P500C” o długoÊci 
do 200 m stosuje si´ wyłàcznie łàczniki sztywne.  
Aby przy wahaniach temperatur zapewniç systemowi szyn pràdowych wymagany 
zakres kompensacji, stosuje si´ cz´Êciowo ruchome łàczniki szyn pràdowych  
(porównaj z nast´pnà stronà). 
Przepływ pràdu odbywa si´ dzi´ki profilom aluminiowym obu łàczonych szyn 
pràdowych, które sà do siebie przykr´cone z boku za pomocà dwóch elementów 
zaciskowych. Szyny pràdowe o pe∏nym profilu miedzianym („P300C” do „P500C”)  
sà przykr´cane do siebie za pomocà jednego elementu zaciskowego z góry.

Conductor bar-systems consist of several insulated conductor bars arranged 
adjacently and in tandem, whereas the connection of the bars in longitudinal 
direction is effected by rigid or flexible conductor bar-connectors.  
If the conductor bar-system is used at nearly constant temperatures or as curved 
version, only rigid connectors are used for the system “P300“ to “P500C“  
of a length of up to 200 m.
To allow the necessary expansion range for the conductor bar-system at 
temperature deviations, partly also flexible conductor bar-connectors are used  
(cf. following page). 
The current flow is effected by lateral bolting of the aluminium-profiles of the two 
conductor bars to be connected by means of two clamping pieces. The conductor 
bars of complete copper profiles (“P300C“ to “P500C“) are bolted together from 
the top by means of one clamping piece.

Dane techniczne sztywnych łàczników szyn pràdowych
Technical data of the rigid conductor bar-connectors

Łàcznik sztywny dla szyn pràdowych  
typu „P300C” do „P500C”
Rigid connector for “P300C“ to “P500C“

¸àcznik sztywny dla szyn pràdowych  
typu „P300” do „P500”
Rigid connector for “P300“ to “P500“

Łàcznik sztywny dla szyn pràdowych  
typu „P300” do „P500C”
Rigid connector for “P300“ to “P500C“

Oznaczenie
Type

Zacisk łączący sztywny dla izolowanych szyn prądowych
Rigid connecting clamp for insulated conductor bars

Zastosowanie
Usable for

P300 P300C P400 P400C P500 P500C

Rodzaj łączenia
Type of connection

Element zaciskowy 
Copper-clamping piece 

Prąd (100 % cyklu pracy)
Current (100 % duty cycle)

max. 700 A max. 870 A max. 1000 A

Napięcie
Voltage

max. 1000 V

Materiał
Material

Element zaciskowy miedziany z osłoną wykonaną  
z tworzywa sztucznego

Copper-clamping piece with cover mode of plastic

Ciężar
Weight

0.415 kg 0.485 kg 0.415 kg 0.485 kg 0.415 kg 0.485 kg

Montaż w odstępach co
Connection after

6 m

Nr zam.
Odrer-No.

5050123 5050129 5050125 5050131 5050127 5050133
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Łàczniki ruchome dla szyn pràdowych typu „P300” do „P500C”
Flexible conductor bar-connector for conductor bar “P300“ to “P500C“
Wydłu˝anie si´ szyn pràdowych typu „P300” do „P500C” pod wpływem 
temperatury przy systemach o długoÊci powy˝ej 200 m kompensowane jest 
dzi´ki łàcznikom ruchomym, przy czym cz´stotliwoÊç ich rozmieszczenia ustalajà 
Paƒstwo z firmà STEMMANN. 
Szyny pràdowe przy mniejszych systemach i przy wersji łukowej łàczone  
sà wyłàcznie za pomocà sztywnych zacisków łàczàcych. 
Ruchome ∏àczniki szyn pràdowych dostarczane sà z miedzianymi linkami 
łàczàcymi, które sà dokr´cane na obu koƒcach szyn pràdowych i tym samym 
zapewniajà przepływ pràdu.
Ochron´ przed dotkni´ciem szyny w miejscu przejÊciowym zapewnia osłona  
z tworzywa sztucznego, do∏àczona do dostawy.

The expansion of the conductor bar “P300“ to “P500C“ caused by temperature 
deviations at systems with lengths of more than 200 m is compensated by flexible 
connectors whereas the application-frequency is defined after checking with 
STEMMANN-TECHNIK.
The connection of conductor bars in smaller conductor bar-systems and in curves 
is effected exclusively by means of rigid connecting clamps.
The flexible conductor bar-connectors are supplied with copper clamps which 
are bolted to both ends of the conductor bars and by this ensure the current 
transmission.
The touching protection at the transition spot is ensured by means of a plastic 
cover which is included in the scope of supply.

Dane techniczne ruchomych łàczników szyn pràdowych
Technical data of the conductor bar-connectors

Łàcznik ruchomy dla szyn pràdowych  
typu „P300C” do „P500C”
Flexible connector for “P300C“ to “P500C“

¸àcznik ruchomy dla szyn pràdowych  
typu „P300” do „P500”
Flexible connector for “P300“ to “P500“

¸àcznik ruchomy dla szyn pràdowych  
typu „P300” do „P500C”
Flexible connector for “P300“ to “P500C“

Oznaczenie
Type

Zacisk łączący ruchomy dla izolowanych szyn prądowych
Flexible connecting clamp for insulated conductor bars

Zastosowanie
Usable for

P300 P300C P400 P400C P500 P500C

Rodzaj łączenia
Type of connection

Zacisk miedziany z linką miedzianą
Copper-clamping piece 

Prąd (100 % cyklu pracy)
Current (100 % duty cycle)

max. 700 A max. 870 A max. 1000 A

Napięcie
Voltage

max. 1000 V

Materiał
Material

Linka miedziana i zacisk z osłoną wykonaną  
z tworzywa sztucznego

Copper-clamping piece with cover mode of plastic

Ciężar
Weight

1.275 kg 1.345 kg 1.285 kg 1.355 kg 1.295 kg 1.365 kg

Montaż w odstępach co
Connection after

Uzgadniane indywidualnie
Indyvidually after checking

Nr zam,
Odrer-No.

5050135 5050141 5050137 5050143 5050139 5050145
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Zasilania pràdowe dla szyny pràdowej typu „P10” i „P10C”
Electrical supplies for conductor bar “P10“ and “P10C“
Zasilania pràdowe dla szyn pràdowych typu „P10” i „P10C” stosowane  
sà albo na elementach przejÊciowych mi´dzy dwoma szynami pràdowymi  
albo jako osłona kraƒcowa na jednym lub na obu koƒcach systemu szyn 
pràdowych. 
Oba systemy sà wsuwane na szyn´ pràdowà. Kabel przyłàczeniowy jest 
dokr´cany do zasilania za pomocà dołàczonej Êruby mocujàc jednoczeÊnie 
zasilanie pràdowe z szynà pràdowà.
Poza miejscem mocowania (element przejÊciowy / osłona kraƒcowa)  
oba zasilania pràdowe ró˝nià si´ maksymalnà wartoÊcià przekazu pràdowego.

Electrical supplies for the conductor bars “P10“ and “P10C“ are either used at 
the transition spots between two conductor bars or as end caps at one or both 
ends of the conductor bar-system.
Both systems are pushed on the conductor bar. The connecting cable is bolted 
into the electrical supply by means of a bolt which is also supplied. At the same 
time it also fixes the electrical supply to the conductor bar.
Besides the place of installation (transition piece / end cap) these two electrical 
supplies also differ by the max. value of current transmission.

Dane techniczne zasilaƒ pràdowych
Technical data of the electrical supplies 

Zasilania pràdowe
Electrical supplies

44

Zasilanie dla szyn pràdowych typu „P10” i „P10C”
Electrical supply for the conductor bars  
“P10“ and “P10C“

Zasilanie na elementach przejÊciowych
Electrical supply for transition spots

Zasilanie jako osłona kraƒcowa
Electrical supply as end cap

* Je˝eli zasilania pràdowe umieszczane sà na elementach przejÊciowych lub na osłonach
   kraƒcowych, wówczas zast´pujà one odpowiednie łàczniki szyn pràdowych 
   (wzgl. osłony kraƒcowe).
* If the electrical supplies are used at transition pieces or at end caps they replace the corresponding  
  conductor bar-connectors (resp. end caps).

Oznaczenie
Type

Zasilania prądowe dla izolowanych szyn prądowych
Electrical supplies for insulated conductor bars

Zastosowanie
Usable for

P10, P10C

Miejsce zastosowania
Usable for

Na elementach przejściowych*
At trasition spots*

Na osłonach krańcowych*
At and caps*

Materiał
Material

Osłona wykonana z tworzywa sztucznego z łącznikami miedzianymi
Plastic cover with connectors of copper

Przekaz prądowy
Current trasmission

max. 100 A max. 30 A

Waga
Weight

0.029 kg 0.025 kg

Kabel przyłączeniowy
Connecting cable

max. średnica zewnętrzna: 11 mm
max. outer diameter: 11 mm

max. przekrój: 2.5 mm2

max. cross section: 2.5 mm2

Śruba przyłączeniowa
Conecting bolt

1xM6 1xM5

Nr zam. 
Order-No. 81501 45932
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Zasilania pràdowe dla szyny pràdowej typu „P20”
Electrical supplies for conductor bar “P20“
Zasilania pràdowe dla szyn pràdowych typu „P20” stosowane sà albo na elementach 
przejÊciowych mi´dzy dwoma szynami pràdowymi albo jako osłona kraƒcowa  
na jednym lub na obu koƒcach systemu szyn pràdowych.
Oba systemy sà wsuwane na szyn´ pràdowà. Kabel przyłàczeniowy jest dokr´cany  
do zasilania za pomocà dołàczonej Êruby mocujàc jednoczeÊnie zasilanie pràdowe  
z szynà pràdowà.
Poza miejscem mocowania (element przejÊciowy / osłona kraƒcowa)  
oba zasilania pràdowe ró˝nià si´ maksymalnà wartoÊcià przekazu pràdowego.

Electrical supplies for the conductor bar “P20“ are either used at the transition spots 
between two conductor bars or as end caps at one or both ends of the conductor 
bar-system.
Both systems are pushed on the conductor bar. The connecting cable is bolted into 
the electrical supply by means of a bolt which is also supplied. At the same time it 
also fixes the electrical supply to the conductor bar. 
Besides the place of installation (transition piece / end cap) these two electrical 
supplies also differ by the max. value of current transmission.

Dane techniczne zasilaƒ pràdowych
Technical data of the electrical supplies

Zasilanie pràdowe dla szyn pràdowych typu „P20”
Electrical supply for the conductor bar “P20“

Zasilanie na elementach przejÊciowych 
dla szyn typu „P20”
Electrical supply at transition spots for “P20“

Zasilanie jako osłona kraƒcowa 
dla szyn typu „P20”
Electrical supply as end cap for “P20“

*  Je˝eli zasilania pràdowe umieszczane sà na elementach przejÊciowych lub na osłonach                
   kraƒcowych, wówczas zast´pujà one odpowiednie łàczniki szyn pràdowych  
   (wzgl. osłony kraƒcowe).
** Dla zasilaƒ pràdowych o wartoÊci 180 A u˝ywa si´ 2 kabli przyłàczeniowych
*  If the electrical supplies are used at transition pieces or at end caps they replace the corresponding  
   conductor bar-connectors (resp. end caps).
** For 180 A - electrical supplies 2 connection cables are required.

Oznaczenie
Type

Zasilanie prądowe dla izolowanych szyn prądowych
Electrical supplies for insulated conductor bars

Zastosowanie
Usable for

P20

Miejsce zastosowania
Usable for

Na elementach przejściowych*
At trasition spots*

Na osłonach krańcowych*
At and caps*

Materiał
Material

Osłona wykonana z tworzywa sztucznego  
z łącznikami miedzianymi

Plastic cover with connectors of copper

Przekaz prądowy
Current trasmission

60 A 100 A 180 A 60 A 100 A

Waga
Weight

0.177 kg 0.241 kg 0.241 kg 0.168 kg 0.232 kg

Nr zam. 
Order-No.

0011544 0011545 0011546 0011166 0011167

Nr zam. (1 m- kabel przyłączeniowy faza)**
Order-No. (1 m-connection cable phase)** 

0011548 0011549 0011549 0011548 0011549

Nr zam. (1 m- kabel przyłączeniowy  PE)**
Order-No. (1 m-connection cable earth)** 0011550 0011553 0011553 0011550 0011553
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Zasilania dla szyny pràdowej typu „P25”
Electrical supplies for conductor bar “P25“
Zasilania pràdowe dla szyn typu „P25” umieszczane sà na elementach 
przejÊciowych mi´dzy dwoma szynami pràdowymi i zast´pujà w tym miejscu 
zacisk łàczàcy sztywny.
Przekaz pràdowy nast´puje poprzez nasuni´cie zasilania na szyn´ pràdowà  
i przymocowanie go do niej za pomocà dwóch dołàczonych Êrub.
JednoczeÊnie na tych samych Êrubach mocowane sà kable przyłàczeniowe.
W zale˝noÊci od nat´˝enia pràdowego dostarczane sà dwa ró˝ne zasilania 
pràdowe.

Electrical supplies for the conductor bar “P25“ are used at the transition spots 
between two conductor bars and at this place replace the rigid connecting 
clamp. 
The current transmission is realized by pushing the electrical supply on the 
conductor bar and fixing it with two bolts - which are also supplied - to the 
conductor bar. 
At the same time the connection cables are fixed at these bolts.
According to the amperage two different electrical supplies are available.

Dane techniczne zasilaƒ pràdowych
Technical data of the electrical supplies

Zasilanie dla szyny pràdowej typu „P25” / „P25C”
Electrical supply for the conductor bar “P25“ / “P25C“

Zasilanie dla szyny typu „P25” (maks.200 A)
Electrical supply for “P25“ (max. 200 A)

Zasilanie dla szyny typu „P25” (maks.400 A)
Electrical supply for “P25“ (max. 400 A)

Oznaczenie
Type

Zasilania prądowe dla izolowanych szyn prądowych
Electrical supplies for insulated conductor bars

Zastosowanie
Usable for

P25

Materiał
Material

Osłona wykonana z tworzywa sztucznego  
z łącznikami miedzianymi

Plastic cover with connectors made of copper

Przekaz prądowy
Current trasmission

200 A 400 A

Waga
Weight

0.193 kg 0.547 kg

Kabel przyłączeniowy
Connecting cable

2 przewody à 1x25 mm2

2 cables of 1x25 mm2
2 przewody à 1x70 mm2 

2 cables of 1x70 mm2

Śruba przyłączeniowa
Conecting bolt

2xM8 2xM12

Nr zam. 
Order-No. 

5200321 5200396
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Zasilania dla szyn pràdowych typu „P100” do „P200C”
Electrical supplies for conductor bars “P100“ to “P200C“
Zasilania dla szyn pràdowych typu „P100” do „P200C” umieszczane 
sà w dowolnym miejscu szyny pràdowej. JeÊli zasilanie zamawiane jest razem  
z izolowanà szynà pràdowà, wówczas jest ono montowane na tej szynie  
ju˝ w zakładzie producenta.
Przekaz pràdowy nast´puje poprzez nało˝enie zasilania na szyn´ pràdowà  
i przymocowanie go do niej za pomocà trzech dołàczonych Êrub. 
Kable przyłàczeniowe mocowane sà do płytki przyłàczeniowej zasilania 
pràdowego za pomocà dwóch Êrub przyłàczeniowych. 
W zale˝noÊci od nat´˝enia pràdu dostarczane sà ró˝ne wersje zasilania 
pràdowego, przy czym zasilania dla szyn pràdowych typu „P100” do „P200” 
ró˝nià si´ w swojej budowie od zasilaƒ dla szyn typu „P100C” do „P200C”  
(porównaj z rysunkiem).

Electrical supplies for the conductor bars “P100“ to “P200C“ are installed at 
arbitrary places of the conductor bar. If the electrical supply is ordered in  
combination with an insulated conductor bar the electrical supply is already  
pre-mounted to the insulated conductor bar. 
The current transmission is realized by pushing the electrical supply on the 
conductor bar and fixing it with three bolts - which are also supplied - to the 
conductor bar. 
The connection cables are attached to the connection plate of the electrical 
supply by means of two connecting bolts.
According to the amperage different electrical supplies are available, whereas 
the electrical supplies for the conductor bars “P100“ to “P200“ in their version 
differ from those for the conductor bars “P100C“ to “P200C“ (cf. drawing).

Dane techniczne zasilaƒ pràdowych
Technical data of the electrical supplies

Zasilanie pràdowe dla szyny  
typu „P100” do „P200C”
Electrical supply for “P100“ to “P200C“

Zasilanie dla szyny typu „P100” do „P200”
Electrical supply for “P100“ to “P200“

Zasilanie dla szyny typu „P100C” do „P200C”
Electrical supply for “P100C“ to “P200C“

Oznaczenie
Type

Zasilania prądowe dla izolowanych szyn prądowych
Electrical supplies for insulated conductor bars

Zastosowanie
Usable for

P100 P100C P150 P150C P200 P200C

Materiał
Material

Osłona wykonana z tworzywa sztucznego z łącznikami miedzianymi
Plastic cover with connectors made of copper

Przekaz prądowy
Current trasmission

max. 320 A max. 420 A max. 500 A

Waga
Weight

0.80 kg 0.85 kg 0.90 kg

Dławik kablowy PG
PG-screwing

PG 29 PG 29 PG 29

Śruba przyłączeniowa
Conecting bolt

2xM10 2xM10 2xM12

Nr zam. 
Order-No. 

5050086 5050092 5050088 5050094 5050090 5050096
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Zasilania dla szyn pràdowych typu “P300“ do “P500C“
Electrical supplies for conductor bars “P300“ to “P500C“
Zasilania dla szyn pràdowych typu „P300” do „P500C” umieszczane  
sà w dowolnym miejscu szyny pràdowej. Je˝eli zasilanie zamawiane jest razem  
z izolowanà szynà pràdowà, wówczas jest ono montowane na tej szynie  
ju˝ w zakładzie producenta.
Przekaz pràdowy nast´puje poprzez nało˝enie zasilania na szyn´ pràdowà  
i przymocowanie go do niej za pomocà dwóch dołàczonych Êrub. 
Kable przyłàczeniowe mocowane sà do płytki przyłàczeniowej zasilania 
pràdowego za pomocà dwóch Êrub przyłàczeniowych. 
W zale˝noÊci od nat´˝enia pràdu dostarczane sà ró˝ne wersje zasilania 
pràdowego, przy czym zasilania dla szyn pràdowych typu „P300” do „P500” 
ró˝nià si´ w swojej budowie od zasilaƒ dla szyn typu „P300C” do „P500C”  
(porównaj z rysunkiem).

Electrical supplies for the conductor bars “P300“ to “P500C“ are installed 
at arbitrary places of the conductor bar. If the electrical supply is ordered in 
combination with an insulated conductor bar the electrical supply is already pre-
mounted to the insulated conductor bar. 
The current transmission is realized by pushing the electrical supply on the 
conductor bar and fixing it with three bolts - which are also supplied - to the 
conductor bar. 
The connection cables are attached to the connection plate of the electrical 
supply by means of two connecting bolts.
According to the amperage different electrical supplies are available, whereas 
the electrical supplies for the conductor bars “P300“ to “P500“ in their version 
differ from those for the conductor bars “P300C“ to “P500C“ (cf. drawing).

Dane techniczne zasilaƒ pràdowych
Technical data of the electrical supplies

Zasilanie pràdowe dla szyny typu  
„P300” do „P500C”
Electrical supply for “P300“ to “P500C“

Zasilanie dla szyny typu „P300” do „P500”
Electrical sapply for “P300“ to “P500“

Zasilanie dla szyny typu „P300C” do „P500C”
Electrical supply for “P300C“ to “P500C“

Oznaczenie
Type

Zasilania prądowe dla izolowanych szyn prądowych
Electrical supplies for insulated conductor bars

Zastosowanie
Usable for

P300 P300C P400 P400C P500 P500C

Materiał
Material

Osłona wykonana z tworzywa sztucznego z łącznikami miedzianymi
Plastic cover with connectors made of copper

Przekaz prądowy
Current trasmission

max. 700 A max. 870 A max. 1000 A

Waga
Weight

1.55 kg 1.55 kg 1.55 kg

Dławik kablowy PG
PG-screwing

PG 29 PG 29 PG 29

Śruba przyłączeniowa
Conecting bolt

2xM16 2xM16 2xM16

Nr zam. 
Order-No. 

5050147 5050153 5050149 5050155 5050151 5050157
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Osłony kraƒcowe dla izolowanych szyn pràdowych zapewniajà izolacj´ otwartych 
koƒców systemu tych szyn. Nasadzane sà na jego oba kraƒce i w razie potrzeby 
mocowane do szyny pràdowej za pomocà dołàczonej Êruby. 
Osłony kraƒcowe wykonane sà w wersji z tworzywa sztucznego o wysokim stopniu 
odpornoÊci udarowej.
Standardowym kolorem osłon kraƒcowych jest niebieski, jednak  
po uzgodnieniu mogà byç one dostarczane tak˝e w innych kolorach.

End caps for insulated conductor bars ensure the insulation of the open ends  
of the conductor bar-system. 
They are plugged onto the two ends of the conductor bar-system and if necessary 
they are fixed to the conductor bar by means of a bolt (which is also supplied).
The end caps are made of shock-proof plastic. The standard colour of the end 
caps is blue, but can also be supplied with other colours if requested.

Dane techniczne osłon kraƒcowych
Technical data sheet of the end caps

Osłony kraƒcowe
End caps

Osłony kraƒcowe dla szyny pràdowej typu „P25”
End caps for the conductor bar “P25“

Osłony kraƒcowe dla szyn pràdowych typu  
„P100” do „P200C”
End caps for the conductor bars “P100“ to “P200C“

Osłony kraƒcowe dla szyn pràdowych  
typu „P300” do „P500C”
End caps for the conductor bars “P300“ to “P500C“

Osłony kraƒcowe dla szyny pràdowej typu „P20”
End caps for the conductor bar “P20“

Osłony kraƒcowe dla szyny pràdowej typu „P10”
End caps for the conductor bar “P10“

Wskazówka:
Osłona kraƒcowa mocowana jest na szynie pràdowej przy pomocy 
dołàczonej Êruby, która mocuje osłon´ do wykonanej z tworzywa 
sztucznego izolacji szyny. 
Do tego konieczne jest przygotowanie otworów w izolacji szyny 
pràdowej jeszcze przed jej nało˝eniem.

Note:
The fixing of the end cap to the conductor bar is effected by means 
of a bolt which is also supplied. This bolt fixes the end cap to the 
plastic enclosive of the insulated conductor bar. 
For this it is necessary to apply a drilling to the plastic enclosive of 
the insulated conductor bar prior to fixing the end cap.

Oznaczenie
Type

Osłony krańcowe dla izolowanych szyn prądowych
End caps for insulated conductor bars

Zastosowanie
Usable for

P10, P10C P20 P25 P100 - P200C P300 - P500C

Materiał
Material

Tworzywo sztuczne
Plastic

Waga
Weight

0.003 kg 0.025 kg 0.044 kg 0.040 kg 0.070 kg

Nr zam. 
Order-No. 

0090091 0011165 0007248 5050103 5050164

Osłony kraƒcowe dla izolowanych szyn pràdowych
End caps for the insulated conductor bars
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Elementy przekierowujàce dla izolowanej szyny pràdowej  
typu „P10” i „P10C”
Transition pieces for the insulated conductor bars “P10“ and “P10C“
W celu realizacji przejÊç rozjazdowych dla izolowanych szyn pràdowych firma 
STEMMANN-TECHNIK zaprojektowała elementy przekierowujàce wsuwane  
na obie przylegajàce do siebie szyny pràdowe. Elementy przekierowujàce 
składajà si´ z połàczenia „płytki wsporczej” z „osłonà rozjazdu” i zapewniajà  
w miejscach przejÊciowych bezproblemowy przejazd odbieraków pràdowych  
w szynach pràdowych. 
Elementy przekierowujàce dla szyn pràdowych typu „P10” i „P10C” sà 
dostarczane w wersji 8- lub 10-biegunowej, z lub bez zasilania pràdowego.  
Gdy liczba biegunów jest mniejsza przejÊcia rozjazdowe zaopatrzone sà  
w mniejszà iloÊç szyn pràdowych. 
Elementy przekierowujàce stosowane sà wyłàcznie na tych przejÊciach 
rozjazdowych, na których odst´p mi´dzy dwoma uło˝onymi obok siebie szynami 
pràdowymi nie jest wi´kszy ni˝ 5 mm. 
Je˝eli odbierak pràdu wyje˝d˝a poza system szyn pràdowych nie mo˝na stosowaç 
elementów przekierowujàcych. W takim przypadku polecamy zastosowanie lejków 
wjazdowych i wyjazdowych.

For realization of rail switch-transitions for insulated conductor bars  
STEMMANN-TECHNIK has developed transition pieces which are pushed onto 
both adjacent conductor bars. Transition pieces consist of the connection “base 
plate“ - “transition cap“ and ensure the perfect running of the current collectors 
in the conductor bars at the transition points. 
For conductor bars “P10“ and “P10C“ transition pieces are available in versions 
of 8 or 10 poles, with or without electrical supply. At smaller numbers of poles 
these rail switch-transitions are equipped with less conductor bars. 
Transition pieces are only used at rail switch-transitions at which the distance  
between two adjacent conductor bars is not exceeding 5 mm.
If the current collector leaves the conductor bar-system transition pieces cannot 
be used. In this case we recommend to use entry- and exit-funnels.

Dane techniczne przejÊç rozjazdowych
Technical data of the rail switch-transitions

PrzejÊcia rozjazdowe
Rail switch-transitions

Osłona rozjazdu dla szyny pràdowej  
typu „P10” i „P10C”
Transition cap for “P10“ and “P10C“

Płytka wsporcza dla 8-biegunowego przejÊcia 
rozjazdowego
Base plate for 8-poles rail switch-transition

Osłona rozjazdu dla przejÊç rozjazdowych 
Transition cap for rail switch-transitions

Płytka wsporcza dla 10-biegunowego przejÊcia 
rozjazdowego
Base plate for 10-poles rail switch-transition

Oznaczenie
Type

Osłona rozjazdu
transition cap

Płytka wsporcza dla przejść rozjazdowych
base plate for rail switch-transitions

Zastosowanie
Usable for

P10, P10C

Liczba biegunów
Number of poles

1 8 10

Materiał
Material

Tworzywo sztuczne
Plastic

Długość całkowita
Total length

38 mm 120 mm 150 mm

Wysokość
Heighy

23.5 mm 26.1 mm

Waga
Weight

0.003 kg 0.038 kg 0.043 kg

Nr zam. 
Order-No. 

0042702 0063972 0063982
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Elementy przekierowujàce dla izolowanych szyn pràdowych  
typu „P20” do „P500C”
Transition pieces for the insulated conductor bars “P20“ to “P500C“
W celu realizacji przejÊç rozjazdowych dla izolowanych szyn pràdowych firma 
STEMMANN-TECHNIK zaprojektowała elementy przekierowujàce nasuwane  
na obie po∏o˝one obok siebie szyny pràdowe.
Elementy przekierowujàce dla szyn pràdowych typu „P20” do „P500C” 
dostarczane sà w wykonaniu 1-biegunowym. 
Stosowane sà wyłàcznie na tych przejÊciach rozjazdowych, na których odst´p 
mi´dzy dwoma uło˝onymi obok siebie szynami pràdowymi nie jest wi´kszy  
ni˝ 5 mm. 
JeÊli odbierak pràdu wyje˝d˝a poza system szyn pràdowych nie mo˝na stosowaç 
elementów przekierowujàcych. W takim przypadku polecamy zastosowanie lejków 
wjazdowych i wyjazdowych.

For realization of rail switch-transitions for insulated conductor bars  
STEMMANN-TECHNIK has developed transition pieces which are pushed  
onto both adjacent conductor bars.
The transition pieces for conductor bars “P20“ to “P500C“ are supplied  
in a 1-pole version. 
They are only used at rail switch-transitions at which the distance between two 
adjacent conductor bars is not exceeding 5 mm.
If the current collector leaves the conductor bar-system transition pieces cannot 
be used. In this case we recommend to use entry- and exit-funnels.

Dane techniczne elementów przekierowujàcych
Technical data of the transition pieces

Element przekierowujàcy dla szyn pràdowych  
typu „P20” do „P500C”
Transition piece for “P20“ to “P500C“

Element przekierowujàcy dla szyny pràdowej  
typu „P25”
Transition piece for “P25“

Element przekierowujàcy dla szyny pràdowej  
typu „P20”
Transition piece for “P20“

Element przekierowujàcy dla szyny pràdowej  
typu „P100” do „P200C”
Transition piece for “P100“ to “P200C“

Element przekierowujàcy dla szyny pràdowej  
typu „P300” do „P500C”
Transition piece for “P300“ to “P500C“ 

Oznaczenie
Type

Elementy przekierowujące dla izolowanych szyn prądowych
Transition pieces for insulated conductor bars

Zastosowanie
Usable for

P20 P25 P100 - P200C P300 - P500C

Liczba biegunów
Number of poles

1

Materiał
Material

Tworzywo sztuczne
Plastic

Długość całkowita
Total length

80 mm 86 mm 40 mm 50 mm

Wysokość
Heighy

30 mm 37 mm 54 mm 75 mm

Waga
Weight

0.025 kg 0.044 kg 0.640 kg 0.150 kg

Nr zam. 
Order-No. 

0011165 0007354 5050098 5050159
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Lejki wjazdowe i wyjazdowe dla izolowanej szyny pràdowej typu „P10” i „P10C”
Entry- and exit funnels for the insulated conductor bars “P10“ and “P10C“
Aby zrealizowaç przejÊcia rozjazdowe, przy których odbierak pràdowy musi 
wyjechaç poza izolowanà szyn´ pràdowà i przez okreÊlony odcinek poruszaç si´ bez 
prowadzenia poza obszarem szyny, zaprojektowano specjalne lejki wjazdowe  
i wyjazdowe. 
W momencie gdy odbieraki pràdowe opuszczajà w konkretnym miejscu system szyn 
pràdowych, wówczas lejki majà za zadanie nakierowaç je we właÊciwym kierunku. 
Tym samym wyklucza si´ blokowanie wi´kszej iloÊci odbieraków pràdowych.  
Ponowne wprowadzenie odbieraków pràdowych odbywa si´ poprzez poziome  
i pionowe prowadnice lejka.
Lejki wjazdowe i wyjazdowe wsuwane sà na koniec systemu szyn pràdowych  
i przykr´cane na stałe od tylnej strony systemu. 
Dla szyn pràdowych typu „P10” i „P10C” lejki dostarczane sà w zale˝noÊci  
od wymagaƒ w wersji od 1 do 8 biegunów.

For realization of rail switch-transitions at which the current collector has to leave the 
insulated conductor bar and for a certain distance is moved guidelessly in the air 
special entry- and exit funnels have been developed.  
If the current collectors leave the conductor bar-system at one place they are guided 
through these funnels into an ordered direction. A jamming of several current 
collectors thus is excluded. The channeling in of the current collectors is realized by 
the horizontal and vertical guidance of the funnel.
The entry- and exit funnels are pushed onto one end of the bar-system and bolted 
tightly at the rear side of the conductor bar-system. 
For conductor bars “P10“ and “P10C“ they are available for numbers of poles of  
1 to 8 poles upon request.

Dane techniczne lejków wjazdowych i wyjazdowych 
Technical data of the entry- and exit funnels

Lejek wjazdowy i wyjazdowy dla szyny pràdowej  
typu „P10”
Entry- and exit funnels for the conductor bar “P10“

Lejek wjazdowy i wyjazdowy w wersji 
4-biegunowej
Entry- and exit funnels in 4-poles-version

Osprz´t dodatkowy dla izolowanych szyn pràdowych
Accesories for Insulated Conduchtor Bar Systems

Oznaczenie
Type

Lejki wjazdowe i wyjazdowe dla izolowanych szyn prądowych
Entry- and exit funnel for insulated conductor bars

Zastosowanie
Usable for

P10, P10C

Liczba biegunów
Number of poles

1 2 3 4 5 6 7 8

Materiał
Material

Szyna miedziana z osłoną z tworzywa sztucznego
Copper bar with plastic cover

Długość fazy (b)
Phases lengh (b)

% 14.5 mm 29.0 mm 43.5 mm 58.0 mm 72.5 mm 87.0 mm 101.5 mm

Otwór lejka (a)
Funnel opening (a)

55 mm 70 mm 85 mm 100 mm 115 mm 130 mm 145 mm 160 mm

Długość całkowita
Total lengh

270 mm

Ciężar 
Weight

0.183 kg 0.249 kg 0.291 kg 0.333 kg 0.375 kg 0.417 kg 0.459 kg 0.501 kg

Nr zam.
Odrer-No.

0093211 0093221 0093231 0093241 0093251 0093261 0093271 0093281
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Lejki wjazdowe i wyjazdowe dla izolowanej szyny pràdowej typu „P20”
Entry- and exit funnels for the insulated conductor bar “P20“
Aby zrealizowaç przejÊcia rozjazdowe, przy których odbierak pràdowy wyje˝d˝a poza 
izolowanà szyn´ pràdowà i przez okreÊlony odcinek porusza si´ bez prowadzenia 
poza obszarem szyny, zaprojektowano specjalne lejki wjazdowe i wyjazdowe. 
W momencie gdy odbieraki pràdowe opuszczajà w konkretnym miejscu system szyn 
pràdowych, wówczas lejki majà za zadanie nakierowaç je we właÊciwym kierunku. 
Tym samym wyklucza si´ blokowanie wi´kszej iloÊci odbieraków pràdowych.  
Ponowne wprowadzenie odbieraków pràdowych odbywa si´ poprzez poziome  
i pionowe prowadnice lejka.
Lejki wjazdowe i wyjazdowe wsuwane sà na koniec systemu szyn pràdowych  
i przykr´cane na stałe od tylnej strony systemu. 
Dla szyny pràdowej typu „P20” lejki dostarczane sà w zale˝noÊci od wymagania  
w wersji od 4 do 8 biegunów.

For realization of rail switch-transitions at which the current collector has to leave the 
insulated conductor bar and a certain distance is moved guidelessly in the air special 
entry- and exit funnels have been developed.  
If the current collectors leave the conductor bar-system at one place they are guided 
through these funnels into an ordered direction. A jamming of several current 
collectors thus is excluded. The channeling in of the current collectors is realized by 
the horizontal and vertical guidance of the funnel.
The entry- and exit funnels are pushed onto one end of the bar-system and bolted 
tightly at the rear side of the conductor bar-system.  
For conductor bar “P20“ they are available for numbers of poles of 4 to 8 poles 
upon request.

Dane techniczne lejków wjazdowych i wyjazdowych
Technical data of the entry- and exit funnels

Lejek wjazdowy i wyjazdowy dla szyny pràdowej  
typu „P20”
Entry- and exit funnels for the conductor bar “P20“

Lejek wjazdowy i wyjazdowy w wersji 5-biegunowej
Entry- and exit funnel in 5-poles version

Osprz´t dodatkowy dla izolowanych szyn pràdowych
Accesories for Insulated Conductor Bar Systems

STEMMANN-
POLSKA Sp. z o.o.

Oznaczenie
Type

Lejki wjazdowe i wyjazdowe dla izolowanych szyn prądowych
Entry- and exit funnel for insulated conductor bars

Zastosowanie
Usable for

P20

Liczba biegunów
Number of poles

4 5 6 7 8

Materiał
Material

Szyna miedziana z osłoną z tworzywa sztucznego
Copper bar with plastic cover

Otwór lejka (L)
Funnel opening (L)

80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm

Ciężar 
Weight

1.18 kg 1.38 kg 1.58 kg 1.78 kg 1.980 kg

Nr zam.
Odrer-No.

0011185 0011186 0011187 0011188 0011189
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Konsole odbieraka pràdowego
Current collector-consoles

Konsole odbieraka pràdowego dla szyny pràdowej typu „P10” i „P10C”
Current collector-consoles for the conductor bars “P10“ and “P10C“
W zale˝noÊci od iloÊci biegunów systemu konsole odbieraka pràdowego  
dla izolowanych szyn pràdowych słu˝à do mocowania od 1 do 10 odbieraków 
pràdu. Oprócz konsoli 1-biegunowych dostarczamy tak˝e w zale˝noÊci od 
zapotrzebowania konsole 8- i 10-biegunowe, które mogà byç łàczone ze sobà  
w dowolny sposób. 
Poszczególne odbieraki sà wkładane do konsoli i mocowane w taki sposób,  
aby zawsze zachowaç odpowiedni odst´p mi´dzy fazami. 
Konsola odbieraka pràdowego jest zwykle przykr´cana do trawersy, która 
mocowana jest w odpowiednich miejscach ruchomego urzàdzenia odbiorczego 
(porównaj „Trawersy dla izolowanych szyn pràdowych”).

Current collector-consoles for insulated conductor bars serve for taking up 1 to 
10 current collectors, depending on the number of poles of the current collector-
system. Besides single current collector-consoles we also supply, if necessary,  
8- or 10-poles consoles, which can be combined with each other.
The individual current collectors are plugged on and attached to the console so 
that the corresponding phase-distance is kept any time.
The current collector-console normally is bolted to a traverse which is attached at 
the corresponding places of the movable machines (cf. “Traverses for insulated 
conductor bars“).

Dane techniczne konsoli odbieraków pràdowych 
Technical data of the current collector-consoles

Konsola odbieraka pràdowego  
dla szyny pràdowej typu „P10”
Current collector-console for “P10“

Konsola odbieraka pràdowego (8-biegunowa)  
dla szyny pràdowej typu „P10”
Current collector-console (8 poles) for “P10“

Konsola odbieraka pràdowego (10-biegunowa) 
dla szyny pràdowej typu „P10”
Current collector-console (10 poles) for “P10“

Sworzeƒ mocujàcy dla odbieraka pràdowego
Attachment bolt for current collector

(faza/phases)
(PE/earth)

Oznaczenie
Type

Konsole odbieraków prądowych
Current collector-consoles

Zastosowanie
Usable for

P10, P10C

Liczba biegunów
Number of poles

1 8 10

Materiał
Material

Stal
Steel

Tworzywo sztuczne
Plastic

Odstęp między fazami
Phase distance

% 15 mm

Długość całkowita
Total lengh

% mm 120 mm 150 mm

Ciężar (faza)
Weight (phase)

0.009 kg 0.026 kg 0.048 kg

Ciężar (PE)
Weight (PE)

0.006 kg 0.026 kg 0.048 kg

Nr zam. (faza)
Odrer-No. (phase)

0085441 0081531 0004512

Nr zam. (PE)
Odrer-No. (PE)

0090101 % %
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Konsole odbieraka pràdowego dla szyny pràdowej typu „P20”
Current collector-consoles for the conductor bar “P20“
W zale˝noÊci od liczby biegunów systemu konsole odbieraka pràdowego  
dla izolowanych szyn pràdowych słu˝à do mocowania od 1 do 5 odbieraków 
pràdowych.
Poszczególne odbieraki pràdowe sà wsuwane do konsoli i mocowane  
po jej obu stronach za pomocà elementów zaciskowych w taki sposób,  
aby zawsze zachowaç odpowiedni odst´p mi´dzy fazami. 
Konsola odbieraka pràdowego jest zwykle przykr´cana do trawersy,  
która mocowana jest w odpowiednich miejscach ruchomego urzàdzenia 
odbiorczego (porównaj „Trawersy dla izolowanych szyn pràdowych”).

Current collector-consoles for insulated conductor bars serve for taking up  
1 to 5 current collectors, depending on the number of poles of the current 
collector-system.
The individual current collectors are pushed onto the console and fixed on both 
sides by means of clamping pieces so that the corresponding phase-distance is 
kept any time. 
The current collector-console normally is bolted to a traverse which is attached 
at the corresponding places of the movable machines (cf. "Traverses for insulated 
conductor bars").

Dane techniczne konsoli odbieraków pràdowych
Technical data of the current collector-consoles

Konsola odbieraka pràdowego dla szyny  
pràdowej typu „P20”
Current collector-console for “P20“

Konsola odbieraka pràdowego  
dla szyny pràdowej typu „P20”
Current collector-console for “P20“

Wskazówka:
DługoÊç trawersy „L” podana na rysunku obok jest zale˝na od wybranego 
odst´pu mi´dzy fazami izolowanych szyn pràdowych.
Note:
The length “L“ of the traverse indicated in the adjacent drawing is depending on 
the chosen phase distance of the insulated conductor bars.

Oznaczenie
Type

Konsole odbieraków prądowych
Current collector-consoles

Zastosowanie
Usable for

P20

Liczba biegunów
Number of poles

2 4 6 8 10 12

Materiał
Material

Stal
Steel

Długość całkowita (L)
Total lengh (L)

200 mm 280 mm 360 mm 440 mm 520 mm 600 mm

Ciężar
Weight

0.453 kg 0.473 kg 0.524 kg 0.575 kg 0.626 kg 0.677 kg

Nr zam.
Odrer-No.

11206 11207 11208 11209 11210 11213



Osprz´t dodatkowy dla izolowanych szyn pràdowych
Accessories for Insulated Conductor Bar Systems

56

Konsole odbieraka pràdowego dla szyn pràdowych typu „P25” do „P200C”
Current collector-consoles for the conductor bars “P25“ to “P200C“
W zale˝noÊci od liczby biegunów konsole odbieraków pràdowych  
dla izolowanych szyn pràdowych słu˝à do stałego połàczenia nawet  
do 7 pojedynczych odbieraków pràdowych. 
Poszczególne odbieraki sà wsuwane do konsoli i zaciskane za pomocà metalowej 
płytki. Stałe mocowanie odbieraka pràdowego do konsoli zapewnia zachowanie 
koniecznego odst´pu mi´dzy fazami. Inaczej ni˝ fazowy odbierak pràdowy  
- odbierak uziemiajàcy jest mocowany za pomocà kołka bezpoÊrednio w miejscu 
wczeÊniej ustalonym. 
Konsola odbieraka pràdowego jest zwykle przykr´cana do trawersy,  
która mocowana jest w odpowiednich miejscach ruchomego urzàdzenia 
odbiorczego (porównaj „Trawersy dla izolowanych szyn pràdowych”).

Current collector-consoles for insulated conductor bars serve for tightly 
connecting of up to 7 individual current collectors, depending on the number of 
poles, by means of screwings.
The individual current collectors are pushed onto the console and clamped by 
means of a metal plate. The tight connection of the current collectors by means 
of the console ensures that the necessary phase distance is kept.  
Differently from the phase-current collectors the PE-current collector is fixed 
directly to a pre-defined place by means of a pin. 
The current collector-console normally is bolted to a traverse which is attached 
to the corresponding places of the movable machine (cf. "Traverses for insulated 
conductor bars").

Dane techniczne konsoli odbieraków pràdowych
Technical data of the current collector-consoles

Konsola odbieraka pràdowego  
dla szyny pràdowej typu „P25” do „P200C”
Current collector-console for “P25“ to “P200C“

Konsola odbieraka pràdowego  
dla szyny pràdowej typu „P25” do „P200C”
Current collector-console for “P25“ to “P200C“

Wskazówka:
DługoÊç trawersy „L” podana na rysunku obok jest zale˝na od wybranego 
odst´pu mi´dzy fazami izolowanych szyn pràdowych.
Note:
The length “L“ of the traverse indicated in the adjacent drawing is depending on 
the chosen phase distance of the insulated conductor bars.

Oznaczenie
Type

Konsole odbieraków prądowych
Current collector-consoles

Zastosowanie
Usable for

P25 - P200C

Liczba biegunów
Number of poles

4 5 6 7

Materiał
Material

Stal
Steel

Długość całkowita (L)
Total lengh (L)

360 mm 440 mm 520 mm 600 mm

Ciężar
Weight

1.18 kg 1.27 kg 1.36 kg 1.45 kg

Nr zam.
Odrer-No.

5200619 5200620 5200811 5200812
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Konsole odbieraka pràdowego dla szyny pràdowej typu „P300” do „P500C”
Current collector-consoles for the conductor bars “P300“ to “P500C“
Konsole odbieraków pràdowych dla izolowanych szyn pràdowych słu˝à do stałego 
połàczenia do 5 pojedynczych odbieraków pràdowych. 
Stałe mocowanie odbieraka pràdowego do konsoli zapewnia zachowanie 
koniecznego odst´pu mi´dzy fazami.
W przeciwieƒstwie do fazowego odbieraka pràdowego odbierak uziemiajàcy jest 
mocowany za pomocà kołka o długoÊci 16 mm (PE = 18 mm) bezpoÊrednio  
w miejscu wczeÊniej ustalonym.
Konsola odbieraka pràdowego jest zwykle przykr´cana do trawersy,  
która mocowana jest w odpowiednich miejscach ruchomego urzàdzenia 
odbiorczego (porównaj „Trawersy dla izolowanych szyn pràdowych”).

Current collector-consoles for insulated conductor bars serve for tightly connecting 
of up to 5 individual current collectors. The tight connection of the current 
collectors by means of the console ensures that the necessary phase distance is 
kept.
Differently from the phase-current collectors the PE-current collector is fixed 
directly to a pre-defined place by means of a pin with a length of 16 mm (PE=18 
mm). 
The current collector-console normally is bolted to a traverse which is attached 
to the corresponding places of the movable machine (cf. “Traverses for insulated 
conductor bars“).

Dane techniczne konsoli odbieraków pràdowych
Technical data of the current collector-consoles

Konsola odbieraka pràdowego  
dla szyny pràdowej typu „P300” do „P500C”
Current collector-console for “P300“ bis “P500C“

Konsola odbieraka pràdowego  
dla szyny pràdowej typu „P300” do „P500C”
Current collector-console for “P300“ to “P500C“

(faza/phases)
(PE/earth)

Oznaczenie
Type

Konsole odbieraków prądowych
Current collector-consoles

Zastosowanie
Usable for

P300 - P500C

Liczba biegunów
Number of poles

2 3 4 5

Materiał
Material

Stal
Steel

Odstęp między fazami 
Phase distance

100 mm

Długość całkowita (L)
Total lengh (L)

400 mm 500 mm 600 mm 700 mm

Ciężar
Weight

4.45 kg 5.56 kg 6.67 kg 7.79 kg

Nr zam.
Odrer-No.

5050170 5050171 5050172 5050175
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Trawersy
Traverses

Trawersy dla szyny pràdowej typu „P25”
Traverses for conductor bar “P25“
Za pomocà trawers izolowane szyny pràdowe sà mocowane do dêwigara, Êciany 
lub sufitu.
Trawersa dla szyny pràdowej typu „P25” składa si´ z płaskownika stalowego  
oraz profilu ceowego, które sà do siebie przykr´cane za pomocà Êruby  
z odpowiednià nakr´tkà.
Wyrównanie trawersy w kierunku wzdłu˝nym jest osiàgane przy pomocy otworu 
podłu˝nego w profilu C. 
Płaskownik stalowy posiada ju˝ otwory dla poszczególnych zawieszeƒ, przy czym 
odst´p mi´dzy otworami jest rozmieszczony adekwatnie do niezb´dnego odst´pu 
mi´dzy fazami.

By means of traverses the insulated conductor bars are attached to a support,  
a wall or a ceiling.
The traverse for the conductor bar “P25“ consists of a flat steel and a C-profile 
which are bolted together by means of a screw with a corresponding nut. 
The fine-adjustment of the traverse is effected in longitudinal direction by means 
of a longitudinal hole in the C-profile.
The flat steel is equipped with drillings for the individual supports, whereas the 
hole distance is already designed for the required phase distance.

Dane techniczne trawers szyn pràdowych
Technical data of the conductor bar traverses

Trawersa dla szyn pràdowych typu „P25”
Conductor bar traverse for “P25“

Trawersy dla szyn pràdowych typu „P25”
Traverses for the conductor bar “P25“

Wskazówka:
Oprócz przedstawionych trawers przygotowujemy tak˝e na zamówienie  
w zale˝noÊci od zapotrzebowania trawersy specjalne. 
W miar´ mo˝liwoÊci prosimy skontaktowaç si´ z firmà STEMMANN.
Note:
Besides the shown traverses we can also produce traverses which are in  
accordance with the special requests of our customers.  
If necessary please contact STEMMANN-TECHNIK.

Oznaczenie
Type

Trawersy dla izolowanych szyn prądowych
Traverses for insulated conductor bars

Zastosowanie
Usable for

P25

Liczba biegunów
Number of poles

4

Materiał
Material

Stal
Steel

Długość kątownika (L)
Lengh of the angle (L)

300 mm 400 mm 500 mm

Odstęp między fazami (L1)
Phase distance (L1)

50 mm 80 mm 80 mm

Odstęp (L2)
Distance (L2)

25 mm 40 mm 40 mm

Ciężar
Weight

1.087 kg 1.204 kg 1.321 kg

Nr zam.
Odrer-No.

5200407 5200408 5200409
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Trawersy dla szyn pràdowych typu „P100” do „P500C”
Traverses for conductor bars “P100“ to “P500C“
Za pomocà trawers izolowane szyny pràdowe sà mocowane do dêwigara,  
Êciany lub sufitu.
Trawersy dla szyn pràdowych typu „P100” do „P500C” zbudowane  
sà z ocynkowanego kàtownika stalowego, który posiada ju˝ nawiercone otwory 
dla poszczególnych zawieszeƒ szyn pràdowych. 
Przy tym ka˝dy odst´p mi´dzy otworami jest tak przygotowany, aby zachowaç 
niezb´dne odst´py mi´dzy fazami dla szyn pràdowych. 

By means of traverses the insulated conductor bars are attached to a support,  
a wall or a ceiling.
The traverses for the conductor bars “P100“ to “P500C“ consist of a galvanized 
steel angle which are already equipped with drillings for the individual conductor 
bar-supports.  
The hole distance is designed in such a way that the necessary phase distances 
for the conductor bars can be kept.

Dane techniczne trawers szyn pràdowych
Technical data of the traverses

Trawersy dla szyny pràdowej  
typu „P100” do „P500C”
Traverses for “P100“ to “P500C“

Trawersy dla szyny pràdowej  
typu „P100” do „P200C”
Traverses for the conductor bars “P100“ to “P200C“

Trawersy dla szyny pràdowej  
typu „P300” do „P500C”
Traverses for the conductor bars “P300“ to “P500C“

Wskazówka:
Oprócz przedstawionych trawers dla potrzeb naszych klientów przygotowujemy 
tak˝e trawersy na specjalne zamówienie. 
W miar´ mo˝liwoÊci prosimy skontaktowaç si´ z firmà STEMMANN.
Note:
Besides the shown traverses we can also produce traverses which are in  
accordance with the special requests of our customers.  
If necessary please contact STEMMANN-TECHNIK.

Oznaczenie
Type

Trawersy dla izolowanych szyn prądowych
Traverses for insulated conductor bars

Zastosowanie
Usable for

P100 - P200C P300 - P500C

Liczba biegunów
Number of poles

2 3 4 5 2 3 4 5

Materiał
Material

Stal zagruntowana
Steel, base point

Stal zagruntowana
Steel, base point

Długość kątownika (L)
Lengh of the angle (L)

210 mm 290 mm 370 mm 450 mm 230 mm 330 mm 430 mm 530 mm

Odstęp między fazami
Phase distance

80 mm 100 mm

Ciężar
Weight

1.15 kg 1.60 kg 2.05 kg 2.50 kg 1.25 kg 1.79 kg 2.33 kg 2.87 kg

Nr zam.
Odrer-No.

5050105 5050106 5050107 5050108 5050166 5050167 5050168 5050169
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