
Medusa is het laagspanningsverdeelsysteem tot 80 A voor (luxe) woningbouw en

kantoren. Medusa biedt maximale mogelijkheden voor inbouw van een groot aantal

modulaire componenten binnen kleinere verdeelinrichtingen in de woningbouw en

utiliteit. Medusa-groepenkasten kunnen gecombineerd worden met Systeem 55-

groepenkasten.

Technische eigenschappen

• Medusa is een modulair systeem geschikt voor samenbouw.

• DIN-modulair waardoor componenten moeiteloos kunnen
worden ingeklikt.

• Verhoogd aansluitgemak door "uitneembare buisinvoer" en
uitneembaar montageframe.

• Medusa-groepenkasten leveren een overzichtelijke bediening
voor de gebruiker door toepassing van labels voor groeps- en
aardlekbeveiligingindicatie.

• De eenvoudig uitneembare montageframes van de
groepenkasten en aanbouwkasten zijn voorzien van
geïntegreerde DIN-profielen en geschikt voor het toevoegen
van aansluitblokken. Door het uitneembare montageframe
kunnen de componenten buiten de kast worden
afgemonteerd.

• Medusa heeft de mogelijkheid voor het inpassen van
automatiseringscomponenten en onderbrengen van
databusverbindingen.

• KEMA-KEUR gecertificeerd systeem (zie toelichting op 
pagina 12 voor behoud van KEMA-KEUR op FLEX-kasten 
na uitbreiding).

• TTA-gecertificeerd systeem met behoud van flexibiliteit.
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Medusa systeembeschrijving

Medusa

1. Buisinvoerdeel blind/kabel
(optioneel/accessoire)

2. Buisinvoerdeel voor
installatiebuizen (standaard)

3. Buisklem voor installatie buizen
ø 16 en 19 mm

4. Bak met onverliesbare
bevestigingsschroeven

5. Aansluitblok interne aarde

6. Aansluitblok

7. Transparante deuren
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Medusa systeembeschrijving
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modulair schakel- en verdeelsysteem

Modulaire groepenkasten

Eaton biedt met Medusa in alle opzichten maximale
mogelijkheden voor het inbouwen van een groot aantal DIN-
modulair componenten binnen kleinere verdeelinrichtingen voor
woning- en utiliteits toepassingen. Het Medusa-assortiment
omvat een uitgebreid assortiment voorgeassembleerde
groepenkasten tot 40 A en lege toestelkasten en accessoires
voor het snel en eenvoudig samenstellen en installeren van
verdeelinrichtingen tot 80 A. Zowel de groepen kasten als de
lege toestelkasten  bieden veel ruimte voor het toevoegen van
de meest uiteenlopende DIN-modulaire componenten. Medusa
is daarbij een uiterst flexibel systeem:

• Alle invoermodules zijn zowel boven als onder in de kasten 
te plaatsen.

• De slagvaste en scharnierende deur is eenvoudig om te
stellen van links naar rechts draaiend.

• De kasten zijn mechanisch te koppelen en kunnen elektrisch
eenvoudig worden doorverbonden.

Het Medusa-kastenprogramma bestaat uit 2 modulaire
groepenkasten, bestaande uit een bak met
kunststofmontageframe en semi-transparante deuren. 

Standaard kastafmetingen Medusa zijn:

• 220 x 550 x 155 mm (b x h x d)

• 440 x 550 x 155 mm (b x h x d)

Medusa is een kast die enerzijds compact is, en anderzijds
voldoende ruimte biedt aan een groot aantal DIN-modulaire
componenten. Het kunststof montageframe, is mede door de
geprofileerde vorm en de geïntegreerde DIN-profielen, solide
van uitvoering. Het uitneembare frame kan buiten de bak
worden voorzien van componenten en bedrading, waarna het
geheel snel in de bak kan worden afgemonteerd. De schakel en
beveiligings componenten zijn aan weerszijden van het DIN -
profiel gewaarborgd tegen afschuiven of afglijden.
Voorgeassembleerde Medusa-groepenkasten zijn standaard als
FLEX-groepenkasten uitgevoerd. Voor een toelichting op het
begrip FLEX, zie pagina 12.

Voorgeassembleerde groepenkasten leverbaar

Medusa is modulair en derhalve kan iedere gewenste
combinatie worden samengesteld. Eaton biedt een aantal
standaard voor geassembleerde groepenkasten aan. Voor
maatwerk oplossingen, neem contact op met onze afdeling
Technical Support.

Combineren met Systeem 55

Door het modulaire systeem kunnen meerdere Medusa-
groepenkasten met Systeem 55 kasten worden gekoppeld tot
een groter verdeelsysteem van maximaal 125 A. Daarnaast
geeft de breedte maat van 220 mm (of 440 mm) en poort 154
mm de mogelijkheid Medusa te combineren met Systeem 55.
Schakelkasten, railkasten, klemmen kasten, meterborden en
aansluitkasten kunnen eenvoudig worden opgenomen in een
Medusa-configuratie.

10 x ø 16/19 mm + 7 x ø 16/19 mm

Pg 16 / 23 mmPg 16 / 23 mm

23 mm23 mm

23 mm23 mm

Pg 16 / 23 mmPg 16 / 23 mm
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1. Uitstootbare openingen*:
a voor pakkingbus Pg16
a + b voor uitbreekpoort voor bedrading. 

2. Uitbreekbare openingen* voor bedrading.

3. (Optioneel) Invoerdeel blind/kabel met rubberen doorsteek -
openingen voor kabeldoorvoer. Alle invoerdelen zijn zowel
onder als boven te plaatsen.

4. Gedeelde buisinvoer met geïntegreerde buisklemmen.

5. Invoerdeel met poortopening 154 mm (voor diverse
invoerstukken).

6. Gepositioneerde schroeven voor het snel bevestigen van de
bak op de achterwand.

7. Invoerdeel blind/kabel.

* Uniform en overeen komend 
patroon van uitstootbare 
plaatsen in zijwanden.

1. Een hartafstand van de DIN-rail profielen van 150 mm voor royale
aansluitruimte achter, boven en onder het montageframe.

2. Stevig inklikbaar kunststof montageframe met geïntegreerde 
DIN-profiel.

3. Aansluitblok voor interne aarde.

4. Aansluitblok voor afgaande groepen.

26

Medusa systeembeschrijving
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Doorsteekopeningen voor
invoer deel blind/kabel (door -
priktules). Deze invoerstukken
zijn uitermate geschikt voor
doorvoeren van kabel van
maximaal 12 mm.

Doorsteekopeningen voor
buitenliggende aarde.
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1. Deksel voorzien van snelsluiters.

2. Brede componentensleuf, waardoor in voorkomende gevallen een
hogere vullingsgraad wordt verkregen. De sleufbreedte is 214 mm 
en biedt ruimte aan 12 modules (bijv. installatie-automaten) van 
17,8 mm breed.

3. Slagvaste, binnen de kast scharnierende deur is eenvoudig in te klikken
en zowel linksom als rechtsom te plaatsen.

4. Label(s) voor groeps- en aardlekbeveiligingsindicatie.

5. Afdichtprofiel (lengte 214 mm) voor handhaving IP-beschermingsgraad
van deksels, elke 2,25 mm voorbewerkt, doorsnijdbaar.

26

Medusa systeembeschrijving
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kastonderdelen en unieke eigenschappen
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1. Montageframe is stevig inklikbaar en kan buiten de bak worden
afgemonteerd. De montageframes zijn uitneembaar en voorzien 
van DIN-rails.

DIN-modulair maakt
inklikken eenvoudig.
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Medusa is het laagspanningsverdeelsysteem tot 80 A voor (luxe) 
woningbouw, kantoren en algemene voorzieningen in gebouwen.
Het is gebaseerd op de principes van het gebruikersvriendelijke, 
flexibele en veel toegepaste Systeem 55.
Medusa biedt maximale mogelijkheden voor inbouw van een 
groot aantal modulaire componenten binnen kleinere verdeel-
inrichtingen in de woningbouw en utiliteit. Medusa is eenvoudig 
samen te voegen met meerdere kasten tot een groter systeem 
en tevens toepasbaar in combinatie met Systeem 55 kasten.  

Hoog aansluitgemak Medusa door doordacht ontwerp
De Medusa kasten bieden voldoende ruimte voor het snel en 
eenvoudig monteren van componenten, door:

• Een hartafstand van de DIN-rail profielen van 150 mm. Dit 
zorgt voor royale aansluitruimte achter, boven en onder het 
montageframe.

• Het montageframe met geïntegreerde DIN-profielen is 
eenvoudig in de bak op te hangen en vast te klikken.

• Door speciale invoerstukken is het gebruik van wartels 
overbodig. Deze invoerstukken zijn uitermate geschikt voor 
doorvoeren van kabel van maximaal 12 mm.

• De invoermodules binnen het Medusa systeem zijn zowel 
boven als onder het systeem te plaatsen.

• De slagvaste, binnen de kast scharnierende deur is eenvoudig 
in te klikken en zowel linksom als rechtsom te plaatsen.

• Reeds gepositioneerde schroeven voor het snel bevestigen 
van de bak op de achterwand.

De Medusa kasten zijn mechanisch te koppelen met koppel-
spieën en elektrisch simpel door te verbinden. Dit maakt Medusa 
ook uitermate geschikt voor uitbreiding in later stadium.

Een uitgebreid pakket accessoires completeert het Medusa-
systeem:
- Scheiding van licht- en krachtgroepen.
- Aansluitblokken voor bijv. interne en externe aarde.
- Railsysteem voor uitbreiding van de verdeelinstallatie.
- Diverse invoerstukken en kabelinvoeringen.

Medusa kasten zijn verkrijgbaar in 2 standaard groottes:

• Kast met afmeting 220 mm x 550 mm x 155 mm (b x h x d).

• Kast met afmeting 440 mm x 550 mm x 155 mm (b x h x d).

De groepenkasten en lege kasten zijn verkrijgbaar in de kleur 
zwart (RAL 9005).

Medusa FLEX (voorgemonteerde kasten tot 40 A)
Medusa FLEX combineert de voordelen van Systeem 55 FLEX 
en Medusa. Het assortiment Medusa FLEX biedt een sterke 
oplossing voor de toenemende vraag naar maximale flexibiliteit 
en montagegemak gebaseerd op het vertrouwde en beproefde 
concept FLEX. Het Medusa FLEX assortiment bestaat uit 
voorgemonteerde Medusa-basiskasten en acht voorbedrade 
modulaire componenten. Deze voorbedrade componenten zijn 
snel en eenvoudig in te bouwen in de Medusa FLEX kasten.

Technische kenmerken
• Normen: NEN-EN-IEC 60439-3, NEN 10529.

• Voorzien van KEMA-KEUR.

• TTA-beproefd.

• Moderne vormgeving.

• Verkrijgbaar in de kleur zwart (RAL 9005).

• Hoge flexibiliteit doordat alle invoermodulen onderling 
uitwisselbaar zijn, zowel links als rechts, als boven en onder te 
plaatsen.

• Hoge vullingsgraad met modulaire componenten.

• Medusa is gemakkelijk te monteren en te installeren door 
ruime aansluitmogelijkheden en het eenvoudig uitneembare 
montageframe.

• Beschermingsgraad IP 3X.
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• Modulair systeem, ideaal voor samenbouw.

• Afgaande groepen boven in kast voor snelle montage.

• Kasten zijn voorzien van doorverbindkammen voor maximaal 4 eindgroepen per aardlekschakelaar. 
Configuratie is snel uit te breiden door:
- Bijklikken installatie-automaten voor extra eindgroepen. 
- Toevoegen van voorbedrade FLEX-componenten.

• Standaard voorzien van hoofdschakelaar.

• Snel bevestigen van de kast op een achterwand door reeds gepositioneerde schroeven.

• Verhoogd aansluitgemak door uitneembare buisinvoer.

• DIN-profiel met borging tegen afglijden componenten.

• Duidelijke administratie met behulp van labels voor aanduiding eindgroep en aardlekbeveiliging.

• Optimale veiligheid en bedrijfszekerheid (KEMA-KEUR en TTA-getest).

Technische gegevens Medusa

MEDUSA (FLEX) Groepenkasten Overige kasten

Nominale gebruiksspanning groepenkasten 230 Vac (1-fase kasten) 
230 / 400 Vac (3-fase kasten)
400 Vac (3-fase kasten)

230 Vac (1-fase kasten) 
230 / 400 Vac (3-fase kasten)
400 Vac (3-fase kasten)

Nominale gebruiksspanning overige kasten - 230 - 400 Vac

Nominale isolatiespanning 440 Vac 440 Vac

Nominale stoothoudspanning 4 kV 4 kV (voor 230 / 400 Vac)

Voeding 25 - 80 A max 125 A

Beschermingsgraad van behuizing IP 3X IP 3X

Beschermingsgraad bovenkant behuizing 
(NEN 1010)

IP 4X IP 4X

Kastafmetingen b x h 220 x 550 mm
440 x 550 mm

220 x 550 mm
440 x 550 mm

Standaard diepte d 155 mm 155 mm

Materiaal Thermoplastische kunststof zonder 
agressieve of toxitische verbindingen, 
recyclebaar en milieuvriendelijk

Thermoplastische kunststof zonder 
agressieve of toxische verbindingen, 
recyclebaar en milieuvriendelijk

Kleur bakken en deksel Zwart RAL 9005 Zwart RAL 9005

Kleur montageframe Lichtgrijs RAL 7035 Lichtgrijs RAL 7035

Normen NEN-EN-IEC 60439-3, NEN 10529 NEN-EN-IEC 60439-3, NEN 10529

Certificering KEMA-KEUR*), TTA beproefd KEMA-KEUR*) en TTA-getest

*)  Zie behoud KEMA-KEUR op Medusa FLEX kasten na uitbreiding.

Voordelen voor de installateur met Medusa FLEX




