De efﬁciëntie
die u verdient

Acti 9
Het complete ‘high-performance’
modulaire systeem voor elektrische
energieverdeling
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generaties
van ervaring in de industrie en
eenentwintig nieuwe octrooien maken
van Acti 9 de nieuwe referentie in
modulaire laagspanningssystemen
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Acti 9

“Kortom, ik optimaliseer
mijn eigen energie”.

Het nieuwe modulaire systeem dat uw
installatie voor elektrische distributie
veiliger, eenvoudiger en efﬁciënter maakt.
Hoogwaardig
modulair
systeem zonder
compromis

We baseerden ons op vijf generaties knowhow op
het vlak van de laagspanning om een nauwkeurig
hoogwaardig modulair systeem zonder compromissen
te ontwerpen. Acti 9 biedt de snelste en meest
ﬂexibele installatie-ervaring en laat u toe om tijdens
onderhoudswerkzaamheden en exploitatie in alle veiligheid
te werken. Acti 9 werd ontwikkeld voor toepassing in de
meest veeleisende netwerken en omgevingen en blijft
ook over langere tijd rendabel. Dit is het meest ﬂexibele,
meest complete en meest innoverende aanbod modulaire
laagspanningssystemen dat op de markt verkrijgbaar is en
biedt daarbij ook de beste coördinatie aan. Kiezen voor
Acti 9 is kiezen voor garantie.

Acti 9 staat
tijdens de
volledige
levensduur van
uw installatie
garant voor
veiligheid,
eenvoud en
efﬁciëntie.

Acti 9:
De vijfde
generatie
modulaire
systemen
F70
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Multi 9 -C32 Multi 9 -C60 Acti 9 - iC60
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Acti 9

Het veiligste, eenvoudigste
en meest efﬁciënte systeem
voor energieverdeling

Beveiligingssystemen
> Modulaire automaten
> Automaten met geïntegreerde sturing
> Differentieelschakelaars
> Differentieelblokken Vigi
> Overspanningsbegrenzers
> Automatische herinschakelsystemen
> Hulpelementen voor sturing op afstand
> Elektrische hulpelementen

Veiliger

Efﬁciënter

VisiSafe en Klasse 2
bieden een totale
beveiliging tijdens de
volledige levensduur
van uw installatie.

VisiTrip, super immunisatie en
automatische herinschakelsystemen
verbeteren de bedrijfscontinuïteit
en de betrouwbaarheid.
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Sturingsystemen

Installatiesystemen

> Contactoren
> Teleruptoren
> Signaallampjes
> Drukknoppen
> Keuzeschakelaars

> IP20B-aansluitklemmen
> Verdelingsblokken
> Volledig aanbod van montageen bedradingstoebehoren

Eenvoudiger en intelligent
Twee certiﬁcaties voor één product, 100 % coördinatie tussen de automaten en
differentiëlen. Een gemakkelijk concept en proces om de producten te bestellen.
Volledig TKG-compatibel*, tot 50 % minder bekabeling, ﬂexibiliteit in
sturingsmodus die zich aanpast aan de evolutie van de installatie en is 100 %
recycleerbaar.
3

* TKG: Technische Koker voor Gebouwen
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Veilig

Veiligste werking gewaarborgd – zelfs
in de meest veeleisende omgevingen

100%
veiligheid voor de
installateurs en de
eindgebruikers,
zelfs in de meest
veeleisende
omgevingen

Beste keuze voor
gebouwen in de
industriële en de
tertiaire sector

Ontworpen voor een maximale veiligheid, zelfs in
de meest veeleisende omgevingen
Veiligheid is de hoogste prioriteit en het Acti 9-systeem biedt u, uw klanten en hun
installaties het hoogste beveiligingsniveau dat beschikbaar is. Het waarborgt een 100 %
veilige bediening en onderhoud – zowel voor u als voor uw klanten. Het Acti 9-systeem
overtreft dankzij zijn internationale certiﬁcaties en talrijke innovaties op het vlak van de
beveiliging zelfs de strengste eisen en biedt u daardoor tijdens de volledige levensduur
van uw installatie totale veiligheid tijdens onderhoudsbeurten.

Uitgebreide certiﬁcatie
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Biedt een totale goedgekeurde beveiliging
Het Acti 9-systeem werd volledig getest, goedgekeurd en gecertificeerd door
nationale en internationale onafhankelijke organismen. Het waarborgt niet alleen
dat uw installatie veilig is en aan alle relevante veiligheidsstandaarden voldoet,
maar bewijst ook aan uw klanten dat u goedgekeurde materialen gebruikt en de
beste praktijken toepast.
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“Ik hoef me geen zorgen te maken over de
veiligheid van de elektrische installatie, de
gebouwen en iedereen die zich erin bevindt.”

Waarborgt totale veiligheid
tijdens onderhoudsbeurten

VisiSafe

VisiSafe
VisiSafe garandeert dat de
stroomafwaartse kring zelfs in de
meest veeleisende omgevingen
altijd veilig is – ongeacht de
overspanningsomstandigheden, het
gebruik of de ervaring van de operator.

Belooft absolute
bescherming tegen
elektrische schokken
Alleen verkrijgbaar
bij Schneider Electric

De groene strook geeft aan dat de
contacten in een veilige stand staan.
Alleen verkrijgbaar
bij Schneider Electric

Unieke veiligheidsvoorzieningen:
• Hoogste stootspanningsweerstand:
Uimp = 6 kV
• Waarborgt langere gebruiksduur
ondanks overspanningsomstandigheden
• Hoogste vervuilingsweerstand bij de
modulaire apparaten: Vervuilingsgraad
niveau 3
• Een waar ‘alle-terreinen’-product dat
ideaal geschikt is voor alle omgevingen
• Toonaangevende isolatiespanning:
500 V
• Totale veiligheid voor operators die de
bedieningshendel bedienen

Frontpaneel van klasse 2
De Acti 9 is het enige apparaat
dat verkrijgbaar is met dit
veiligheidsniveau. De afstanden
tussen de oppervlakken van de
behuizingen en de inwendige
onderdelen zijn meer dan het
dubbele ten opzichte van de
industriestandaard.

Biedt nul-risico om
beveiliging en veiligheid
te waarborgen

Beveiligt de verbruikers en waarborgt
een lange gebruiksduur
Snel sluitend mechanisme
Snelle sluiting van alle Acti 9-automaten
en differentieelschakelaars beperkt
slijtage en spanningsvallen en voorkomt
op die manier voortijdige veroudering en
oververhitting van de uitrusting.

Waarborgt foutloze verbindingen

Verkrijgbaar bij Acti 9-producten
met sturing op afstand
De hangslotvergrendeling is
geïntegreerd waardoor een volledige
vergrendeling mogelijk wordt zodat
de beveiliging en veiligheid volledig
gegarandeerd is.

QuickVigi
Snelle, veilige en schroefloze verbindingen met één klik tussen
automaten en differentieelblokken. Er is slechts één klik nodig.
Volledige veiligheid van de operator gewaarborgd.
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Efﬁciënt

Het systeem dat uw
operationele workﬂow
rationaliseert

Ontworpen om stilstand te beperken en overbodige
verplaatsingen te voorkomen
Met functies zoals VisiTrip, die de diagnose- en de hersteltijd in hoge mate beperkt en de
superimmunisatie van de differentiëlen die de hoogst mogelijke bedrijfscontinuïteit garandeert,
zorgt het Acti 9-systeem ervoor dat de gebouwen gemakkelijker kunnen worden beheerd en
de installatie minder vaak stilstaat. Op die manier wordt uw onderneming nog competitiever,
aangezien interventiekosten op verafgelegen infrastructuursites tot een
minimum worden beperkt.

Minder stilstand, meer bedrijfscontinuïteit
VisiTrip beperkt stilstandtijd tot een minimum en verkort de interventietijd
Identificeer fouten in één oogopslag en u ziet meteen de werkingsstatus van uw
netwerk. VisiTrip duidt alleen de defecte kringen aan, waardoor een snelle diagnose
kan worden gesteld, snel oplossingen kunnen worden toegepast en verbruikers
opnieuw kunnen worden aangesloten, zodat gebouwen eenvoudiger kunnen worden
beheerd en stilstand tot een minimum kan worden beperkt.

VisiTrip

Alleen verkrijgbaar
bij Schneider Electric

6

998-2915A_BENL.indd Sec2:8

9/2/2010 8:40:26 AM

“Wanneer ik het Acti 9-systeem
installeer, weet ik dat ik niet hoef
terug te keren naar de werf.”

100%
bedrijfscontinuïteit

0%
stilstand

Voorkomt onnodige verplaatsingen
Alleen verkrijgbaar
bij Schneider Electric

Superimmunisatie (SI) van de differentiëlen
garandeert de hoogste bedrijfscontinuïteit
en elektrische immuniteit – en dan
voornamelijk waar schakelapparatuur aan
elektromagnetische of chemische verstoring
worden blootgesteld. Deze oplossing
voldoet in alle kritieke stroomtoepassingen
(ziekenhuizen, datacentra, telecomsector
en tunnels) aan de vereisten op het vlak
van de bedrijfscontinuïteit.

Interventie ter plaatse overbodig
Het Acti 9-systeem introduceert een nieuw
automatisch herinschakelsysteem
ARA iC60, dat de interventiekost op
verafgelegen infrastructuursites beperkt. Er
hoeven geen permanente teams ter plaatse
te worden voorzien voor ongewenste
storingen. Op die manier kunnen de kosten
voor interventies op verafgelegen sites tot
een minimum worden beperkt.

Verbetert de
betrouwbaarheid van
de dienstverlening

Acti 9-elementen bieden een
maximale bedrijfscontinuïteit. Dankzij
de beschikbaarheid van uitgebreide
insteldrempels kunnen heel uiteenlopende
oplossingen voor de bedrijfscontinuïteit
worden toegepast, waardoor de stilstand
tot de kring in kwestie wordt beperkt en
de rest van de installatie intact blijft.
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Eenvoudig en intelligent

De juiste oplossing voor iedere toepassing
Het Acti 9-systeem vereenvoudigt energieverdeling in tertiaire en industriële gebouwen, waardoor
u voor iedere toepassing op de juiste oplossing met de juiste technische kenmerken kunt rekenen.
Het Acti 9-systeem kan op een eenvoudige manier aan uw behoeften worden aangepast –
ook wanneer nieuwe installatiestandaarden worden geïntroduceerd of eisen op het vlak van
gebouwen worden gewijzigd. De nieuwe Reﬂex iC60 is een ﬂexibel open systeem met ‘all-in-one’
geïntegreerde componenten die met eender welk gebouwbeheersysteem kunnen communiceren.
8
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Eenvoudig te kiezen, gemakkelijk
te ontwerpen en vlot te installeren
Gemakkelijk te ontwerpen
en te kiezen
Voldoet aan twee certiﬁcaties
Het Acti 9-systeem beantwoordt aan de
IEC/EN 947 (industrie) en IEC/EN 898
(huishoudelijk) normen. Hiermee krijgt
u dus twee certificaties in één product,
waardoor het perfect is voor commerciële
en industriële toepassingen.

Intuïtief proces en ontwerp om
producten te bestellen
Door het gebruik van zinvolle
referentienummers wordt het aantal fouten
en twijfels bij het bestellen tot een minimum
herleid. In één oogopslag een duidelijk
zicht op het producttype, de polen en de
nominale waarde.

A9XXX225 = 2P, 25A

Conform aan elke TKG*
Reflex iC60 is met geïntegreerde
signaalsystemen uitgerust met het oog
op een totale eenvoud. Door de flexibiliteit
van zijn sturingmodus past het systeem
zich gemakkelijk aan veranderingen in uw
installatie aan, waardoor de ontwerptijd
voor de sturing van de verlichting en de
gebouwen kan worden geoptimaliseerd.

Waarborgt 100 %
coördinatie

Honderd procent coördinatie tussen
differentiëlen en automaten betekent
dat u niet langer in technische gidsen of
coördinatietabellen naar informatie op
zoek hoeft te gaan. Bovendien, dankzij
het ‘all-in-one’-concept van de
Reflex iC60, is de totale coördinatie
tussen de automaat en de geïntegreerde
sturing door de fabrikant gegarandeerd.

30%
van de
verdeelborden
wordt tijdens
de ontwerp-, de
bekabelings- of de
indienststellingsfase
gewijzigd, waardoor
de opstarttijden
voor projecten
worden verlengd.

Reﬂex iC60: het all-in-one concept van de
automaat met geïntegreerde sturing van
het Acti 9-systeem

Alleen verkrijgbaar
bij Schneider Electric

In de Reflex iC60 wordt een automaat met geïntegreerde sturing gecombineerd.
Het systeem werd ontworpen om mee te evolueren en zich aan te passen aan
de dynamische vereisten van besturingstoepassingen van verlichtingsystemen
in de tertiaire en industriële sector en communiceert gemakkelijk met PLC’s en
TKG-systemen* zonder dat daarvoor andere complementaire toestellen hoeven te
worden geïnstalleerd. Alles wat u nodig hebt, zit in het pakket.
* TKG: Technische Koker voor Gebouwen
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Eenvoudig en intelligent

Gemakkelijk te installeren
Tot 50 % minder bekabeling
In het Reflex iC60 all-in-one concept wordt in sommige
gevallen tot 50 % minder bekabeling gebruikt, waardoor
er niet alleen minder bekabelingswerkzaamheden
moeten worden uitgevoerd, maar ook de controle
en de aansluiting van het systeem op een efficiëntere
manier kan worden uitgevoerd.

Laat robuuste en betrouwbare
aansluiting toe

Veilige en betrouwbare
aansluitingen

Twee keer hoger aandraaikoppel voor de
aansluitklemmen voor meer robuuste aansluitingen

Biedt veilige aansluitingen aan met snelle
en ergonomische klemmen voorzien met
betrouwbare IP20B sluiters.

10
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“Alles is eenvoudiger met Acti 9. Bij eender
welke toepassing hoef ik geen twee keer
na te denken.”

Gemakkelijke werking
Biedt betere aﬂeesbaarheid

Laat snelle interventie toe

Het systeem maakt gebruik van een ergonomisch
hulpstuk met specifieke kleurcode voor
hangslotvergrendeling. Dankzij de N-indicator
kan de aflezing gemakkelijk gebeuren en de
onderhoudsbeurten snel uitgevoerd worden.

Ruime zone voor identificatie van de
stroomkring, waardoor interventies
snel kunnen worden uitgevoerd en er
geen twijfel bestaat over de kringen
waarnaar wordt verwezen.

Gamma met aangepaste toebehoren

Het Acti 9-systeem omvat een uitgebreide lijst toebehoren: gemakkelijk te installeren hangslotsysteem, verdeelblok,
rotatieve bediening voor deuren van verdeelborden, schroefafscherming, verzegelbare afdekkappen voor
aansluitklemmen, basisplaat met scheiding, tussenschotten voor de polen en klikbare merkstrips.

Gemakkelijk te upgraden
Past zich aan uw installatie aan
Dubbele DIN-railvergrendeling laat
toe stroomkringen te vervangen
zonder dat de aansluitrails dienen
te worden verwijderd. Het systeem
past zich aan nieuwe vereisten aan
en vereenvoudigt de evolutie van
het schakelbord.

100%

15%

coördinatie
tussen
automaat en
de sturing

tijd bespaard
bij ontwerp
en installatie
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Evolueert mee
met veranderende
vereisten ter plaatse

Verdeelsysteem Multiclip laat toe
nieuwe kringen toe te voegen alsook
de fasen evenwichtig te verdelen. De
Multiclip technologie biedt schroefloze
en veilige aansluitingen aan.
11
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Aantrekkelijk en
milieuvriendelijk

Geavanceerde ergonomie en aandacht voor detail

Met Acti 9
voelt en merkt
u het verschil.

Het Acti 9-systeem is zo ontworpen, dat het opvalt. We zorgden voor
zuivere lijnen met opvallende en zacht afgeronde vormen om het Acti 9systeem zijn onberispelijke uitzicht mee te geven. De oplossing straalt
meteen goed ontworpen en gebruiksvriendelijke esthetische kwaliteiten
uit en een bijzonder grote zin voor detail. Uw klanten zullen dankzij
de duidelijkheid van de geïdentiﬁceerde kringen en de elegante look
ongetwijfeld onder de indruk zijn van hun uitstekende installaties.

Hoge kwaliteit, subtiel en nauwkeurig
Als u de Acti 9 in uw hand houdt, voelt u meteen de hoge kwaliteit. De
contacten gaan snel en nauwkeurig dicht, zonder spoor van een verdacht
geluid. De stevige samenbouw van de componenten en hun gladde
oppervlakken zorgen ervoor dat u het verschil voelt nog voordat u het
gebruikt.
12
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“U merkt meteen zodra u het vast
neemt, dat dit een hoogwaardig
kwalitatief product is.”

Een beter gebruik van energie, van begin tot einde

100%

De Acti 9 helpt u te beantwoorden op de evoluerende normen of vereisten
op het vlak van de energie-efﬁciëntie en de milieuzorg - zowel nu als in de
toekomst. Het product heeft een minimale impact op het milieu, en dit zowel
vanaf de ontwerpfase als tijdens de volledige levensduur en bij de uiteindelijke
recyclage. Zowel door zijn design als door de toegepaste technologie biedt
de Acti 9 u de ideale combinatie van minder impact en meer efﬁciëntie die
vandaag de dag zo belangrijk is voor het milieu.

recycleerbare
en herbruikbare
materialen,
conform RoHS
en REACH

De Acti 9 vormt uw veilige, efﬁciënte en
eenvoudige keuze voor een modulair
laagspanningssysteem

20%
besparing van
energieverliezen
via opwarming
13
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Acti 9

Veilig, efﬁciënt, eenvoudig en intelligent

Automaten
1 pool
1 pool + nulleider
2 polen
3 polen
4 polen

14

Elektrische
hulpelementen
Uitschakeling, signalering
en indicatie van de status
op afstand

2 polen
4 polen

2 polen
3 polen
4 polen

Differentieelschakelaar

Differentieelblok Vigi

100%

100%

100%

veilig voor installateurs
en gebruikers zelfs
in de veeleisende
omgevingen

coördinatie tussen
de automaat en
de sturing

bedrijfscontinuïteit
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“Ik beschik altijd over de juiste oplossing tegen
de juiste prijs en met de juiste technische
kenmerken voor iedere toepassing”.

Sturing
Contactoren, teleruptoren,
signaallampjes, drukknoppen
en keuzeschakelaars

Type 2 of 3
1 pool
1 pool + nulleider
2 polen
3 polen
3 polen + nulleider
4 polen

Overspanningsbegrenzers

2 polen
3 polen
4 polen

Automatisch
herinschakelsystemen

Automaat met
geïntegreerde sturing

15%

0%

tijd bespaard
bij ontwerp en
installatie

stilstand
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beste keuze voor
gebouwen in de
industriële en de
tertiaire sector
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Technische
karakteristieken
Automaten

iC60 a, N, H, L, LMA

Icu (A) bij 400V - IEC/EN 60898-1

6000, 10000, 15000

Icu (A) bij 415V - IEC/EN 60947-2

10, 15, 20, 25, 50, 70, 100

Aantal polen

1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P

Kalibers (A)

0,5 tot 63

Curven

B, C, D

Normen

IEC/EN 60947-2, 60898-1

Beschermklasse

IP20/IP40

Differentieelblok Vigi

Vigi iC60

Type

Asi, A, AC

Aantal polen

2P, 3P, 4P

Kalibers(A)

25, 40, 63

Normen

IEC/EN 61009-1

Gevoeligheid (mA)

10, 30, 100, 300, 300 S ,
500, 500 S , 1000 S

Beschermklasse

IP20/IP40

Verbinding tussen iC60 & iC60 vigi

‘Snelle aansluiting’ tot 40 A

Differentieelschakelaars

iID

Type

Asi, A, B

Aantal polen

2P, 4P

Kalibers (A)

16 tot 100

Normen

IEC/EN 61008-1

Gevoeligheid (mA)

10, 30, 100, 300, 300 S , 500

Beschermklasse

IP20/IP40

Installatie en bekabeling

Multiclip

Distribloc

Kalibers (A)

80

63 en 125

Beschermklasse

IP20.

IP20

16
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Overspanningsbegrenzers Type 2 en 3

iQuick PRD, iPRD

Aantal polen

1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P

I max (kA)

8, 20, 40, 65

Normen

IEC 61643-1, IEC 61643-11

Beschermklasse

IP20/IP40

Automaat met geïntegreerde sturing

Reflex iC60N, iC60H

Curven

B, C, D

Aantal polen

2P, 3P, 4P

Kalibers (A)

10, 16, 25, 40

Normen

IEC 60947-2

Elektrische duurzaamheid

30.000 cycli (AC1)
6.000 cycli (AC5 a/b)
50.000 cycli (AC21)

Beschermklasse

IP20/IP40

Sturing

iCT

iTL

iPB

iSW
iSSW

iIL

Functie

Contactoren

Teleruptoren

Drukknoppen

Schakelaars

Signaallampjes

1P, 2P, 3P, 4P

enkel
dubbel
knipperlicht aanwezigheid
spanning

Aantal polen

1P, 2P, 3P, 4P

1P, 2P

enkel
dubbel
enkel +
signaallampje

Kalibers (A)

16, 25, 40

16 en 32

20

20 tot 125

Normen

IEC/EN 61095

EN 60669-1
EN 60669-2-2

IEC 60669-1
IEC 60947-5-1

IEC 60669-1
IEC 60669-2-4
IEC 60947-3
IEC 60947-5-1

Elektrische duurzaamheid
(O-G schakelingen)

100 per dag

100.000 AC22(16A)
200.000 AC22(32A)

30.000 AC22

30.000 AC22

IEC 60947-5-1

Elektrische hulpelementen en montagetoebehoren

Associatie van iOF, iSD, iMN, iMX en MSU elektrische hulpelementen op iC60 automaten en
iID differentieelschakelaars, automatische herinschakelsystemen en hulpelementen voor sturing
van op afstand

Aansluitklemafschermingen, tussenschotten polen,
schroefafschermingen, basisplaat met scheiding, hangslothulpstuk,
clip-on aansluitingsmarkeerstrips en rotatieve bediening
17
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Dieweg 3
B-1180 Brussel
Tel.: (02) 373 75 02
Fax: (02) 373 40 02
customer.service@be.schneider-electric.com
www.schneider-electric.be
BTW: BE 0451.362.180
RPR Brussel
ING: 310-1110264-88
IBAN: BE 56 3101 1102 6488
SWIFT BIC: BBRU BE BB

De in dit document beschreven producten kunnen ten allen tijde
veranderingen of wijzigingen ondergaan op technisch gebied dan
wel op de manier waarop ze worden behandeld of gebruikt. Hun
beschrijving kan geenszins contractueel worden beschouwd.
dit document werd gedrukt
op milieuvriendelijk papier

Drukwerk: DeckersSnoeck
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