Distributie

Differentieelschakelaars Type B

Elektrische
beveiliging is een

absolute prioriteit!
Om de veiligheid van elektrische installaties
te verbeteren, heeft Schneider Electric onlangs zijn
bestaande reeks differentieelschakelaars Type B
vernieuwd. Het heeft tot doel mensen effectiever
te beschermen tegen elektrische schokken en het
risico van fibrillatie of erger nog, elektrocutie en
verwondingen te voorkomen
en ongelukken te vermijden
die tragisch kunnen aflopen.
Zonder de technische
problemen te negeren die
worden veroorzaakt door
storingen in het elektrische
netwerk.

Een nieuwe generatie Type Bdifferentieelschakelaars
Het nieuwe en efficiëntere aanbod van
differentieelschakelaars Type B zal het mogelijk
maken de bedrijfscontinuïteit in industriële
toepassingen te verbeteren, betrouwbaarder en
veiliger te maken. Het aanbod omvat nu ook een
tweepolig gamma dat vroeger niet bestond en
een specifieke reeks voor laadpalen voor
elektrische auto’s. Het aanbod is nu ook volledig
compatibel met het bestaande Acti9 gamma.

De prestaties
Differentiëlen moeten voldoen aan de
productnormen, namelijk EN61008 voor
differentieelschakelaars (autonome werking)
en EN61009 voor differentieelblokken (blokken
die moeten worden gekoppeld aan automaten).
Deze normen schrijven de volgende soorten
bescherming voor:
- Type AC: detecteert wisselstroom foutstromen
- Type A: detecteert wisselstroom foutstromen
en pulserende gelijkstroom foutstromen
- Type F: heeft hetzelfde detectieniveau
als Type A maar detecteert ook foutstromen
afkomstig van gemengde frequenties
tot 1000 Hz
- Type B: heeft hetzelfde detectieniveau als
Type A + Type F. Daarnaast detecteert
het ook zuivere gelijkstroom foutstromen.
Dit type beveiliging wordt aanbevolen voor
laadpalen voor elektrische voertuigen,
frequentieregelaars, omvormers, pompmotoren,
liften, textielmachines, enz.
Sinds de update van het algemeen reglement
op elektrische installaties (AREI) via Nota nr. 75
van maart 2017 mag het Type B ook worden
geïnstalleerd in residentiële toepassingen
(laadpalen, liften met frequentieomvormers).
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Het nieuwe aanbod, Type B,
van Schneider Electric
Het aanbod heeft de volledige design van
het Acti9-gamma: VisiTrip, VisiSafe, zichtbare
beveiliging (LED) en is volledig compatibel met de
hulpelementen, toebehoren en coördinatietabellen
van Acti9. Er worden twee types aangeboden:
Type B-SI-reeks voor gebruik in zeer agressieve
omstandigheden (max 125 A) en Type B-EV voor
laadpalen van elektrische voertuigen (max. 63 A).
De belangrijkste voordelen zijn de nieuwe functies
voor zichtbare beveiliging:
- Acti9 VisiTrip: deze functie minimaliseert de
uitvaltijd en vermindert de interventietijden
om zo de bedrijfscontinuïteit en het
concurrentievermogen te verbeteren door de
interventiekosten te beperken.
- Acti9 VisiSafe: garandeert totale veiligheid
tijdens het onderhoud. Wanneer de
differentieelschakelaar open is, garandeert
de VisiSafe de volledige isolatie van de kring,
zelfs in de meest veeleisende toepassingen
en omgevingen met betrekking tot
overspanning en netvervuiling. De groene
band toont de volledig zichtbare onderbreking
van de contacten.
- LED-aanduiding: om aan te geven
dat de beveiliging is geactiveerd
(alleen in standaardversie B-SI).
- Testtechnologie die de volledige
uitschakelverificatie mogelijk maakt dankzij
de testknop aan de voorkant van het product.

Een nieuw gamma gebaseerd
op drie pijlers
De nieuwe differentieelschakelaars Type B
bieden diverse werkingsmodi die gebaseerd zijn
op de volgende drie pijlers:
Betrouwbaarheid: de differentieelschakelaar
werkt foutloos met niet-lineaire belastingen
en is uitgerust met de SI-technologie (Super
geïmmuniseerd), een technologie die beveiliging
biedt met verhoogde immuniteit en die
uitschakeling, veroorzaakt door netvervuiling,
inschakelstromen en overspanningen, voorkomt.

De differentieelschakelaar werd
onderworpen aan tests met alle
Schneider Electric frequentieregelaars
voor industriële toepassingen en ten
behoeve van machinefabrikanten (OEM).
Bedrijfszekerheid: de nieuwe
differentieelschakelaar verhoogt de
veiligheid en levert de beste visuele
weergave dankzij de VisiSafe, VisiTrip
en LED-indicator.
Connectiviteit met de installatie: de nieuwe
differentieelschakelaar maakt het mogelijk de
apparatuur van het geconnecteerde bedrijf op
afstand te beheren dankzij de intelligente Acti9systemen (Wiser Energy, Facility Expert SB en
Facility Expert). Door het combineren van Acti9
draadloze PowerTag en draadloze gateways
(Smartlink - Wiser), beschikt Schneider Electric
over een compleet systeem dat in intelligente
panelen geïntegreerd kan worden. Gebruikers
kunnen nu op afstand het energiegebruik
opvolgen.

Toepassingsgebieden
De toepassingsgebieden van
differentieelschakelaars Type B zijn veelvuldig
en voornamelijk geconcentreerd in professionele
domeinen die een zeer hoge betrouwbaarheid
vereisen zonder onderbreking van de exploitatie.
Geviseerde sectoren:
- Machinebouwers: Type B-SI worden getest
en gevalideerd met de frequentieregelaars
van Schneider om de bedrijfscontinuïteit te
verbeteren.
- Liften: Type B-SI draagt bij tot de verbetering
van het serviceniveau in gebouwen en vermijd
elke verstoring of elektrisch gevaar dat mensen
in gevaar zou kunnen brengen.
- Ziekenhuizen: hier garandeert Type B-SI voor
de veiligheid van de elektrische installaties en
voor de veilige werking van medische apparaten
die op het net zijn aangesloten.
- Zonnepanelen: Type B-SI biedt betere
bescherming en conformiteit van de PVinstallatie.
- Elektrische voertuigen: Type B-EV voldoet aan
de vereisten van de laadpalen voor elektrische
auto’s.

In het kort
Schneider Electric
lanceert een nieuwe
gamma van Type B
differentieelschakelaars
die de bedrijfscontinuïteit
voor industriële
toepassingen op een
betrouwbare, veilige
en verbonden manier
verbeteren.
Een tweepolig aanbod zal
ook beschikbaar zijn.
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