NG125 kismegszakítók és kiegészítôk

Merlin Gerin
Multi9 NG125 kismegszakító

NG125 kismegszakítók

Vigi NG125 rápattintható áram-védôkioldók

Villamos kiegészítôk

segédkontaktusok
OF+OF, OF+SD
■ OF: nyitó-záró
■ SD: hibajelzô

kioldók
■ MX: munkaáramú
■ MN: nullfeszültség
■ MNs: késleltetett
nullfeszültség kioldó

segédkontaktus
■ SDV: az áram-védôkioldóval egybeépített
NG125 hibakioldás

kioldó
■ MXV: munkaáramú
kioldó

a

homloklapra szerelhetô rotációs hajtás
(ajtón keresztül)

Külön rendelhetô tartozékok

Az új NG125 kismegszakítók maximális elônyöket
kínálnak további élvonalbeli Merlin Gerin
készülékekkel együttesen felhasználva, mint pl:
■ Compact, Masterpact és Interpact ipari
kapcsolókészülékek,
■ Multi 9 készülékcsalád védelmi és ellenôrzô
funkciói,
■ Pragma F24 moduláris, Prisma G, GX, P
funkcionális elosztórendszerek.
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1 kapocstakarók
■
2 kapocstakarók
■
2
3 csatlakozó 70mm keresztmetszetû Cu vezetékhez
■
4 csatlakozó AL vezetékhez
■
5 reteszelô tartozék
■
6 sorkapocs több vezeték számára
■
7 fázis-szétválasztó
■
8 sarus vagy sínes csatlakozó
■
9 csavartakaró
■

A biztonságos, folyamatos ellátást és egyszerûen
kezelhetô energiaelosztást tekintve az NG125
kismegszakítókkal könnyen megvalósítható:
■ a hálózatoldali védelem moduláris kiselosztókba
telepítve,
■ a közvetlen terhelésoldali védelem
nagyteljesítményû fôelosztókba telepítve.

9

2

Az új NG125 kismegszakítókkal a Merlin Gerin
kiterjesztette a kisfeszültségû kapcsolókészülékek
kínálatának felsô határát a Multi 9 rendszeren belül.
Az NG125 az elsô olyan védelmi készülékcsalád,
amely egyaránt nyújt könnyû szerelhetôséget,
ugyanakkor robusztus felépítésének köszönhetôen
megfelel a magas követelményeket támasztó ipari
alkalmazásoknak is.
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Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a katalógusban közölt információk érvényességérôl kérjük érdeklôdjön.
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A moduláris felépítés
minden kényelme…
és még több is!

12/99

Nagy mechanikai
szilárdság, önhordó
ház, magas rázás- és
vibráció-tûrôképesség,
valamint extra
robusztus
kapcsolószerkezet
mûködtetô
mechanizmus
leválasztási funkcióval
kiegészítve.

A Schneider Electric páratlan
szakértelme az ipari
kismegszakítók területén az
NG125 kismegszakítók elônyös
tulajdonságait erôsíti

A Multi 9
rendszer
nyújtotta
elônyök

gyors szerelhetôség
35 mm-es DIN sínre,
nagy megbízhatóságú
rögzítôretesszel
■ pillanatszerû
leszerelhetôség a
homloklapon
elhelyezett csavar 1/2
fordulattal történô
elfordításával
■

9 mm-es
modulegységben
felépített komplett
kínálat (kismegszakító,
áram-védôkioldó,
villamos kiegészítôk,
szerelési tartozékok)
■ a villamos kiegészítôk
rápattintva szerelhetôk

Kiemelkedô
teljesítmény
moduláris
formában

■

Az NG125 kismegszakítók
magasfokú biztonságot
kínálnak

Biztonságos
mûködés

Ideális választás valamennyi
alkalmazás számára

kapcsolókar (nyitott,
zárt, kioldott állapot),
földzárlati kioldás
nyugtázása kézi
kapcsolókarral,
tesztgomb a
kismegszakító és a
földzárlatvédelem
ellenôrzése céljából.

A moduláris elosztószekrényekbe telepített
hálózatoldali készülékek
könnyen azonosíthatóak
(sötét színûek).
■ Azonnali mûködés
ellenôrzés:
háromállású kézi
■

A feszültségmentesítés rotációs hajtással is
megoldható még ajtóval
szerelt elosztó esetén is.
A kismegszakító
a leválasztás
követelményeinek is
megfelel.

■

A megoldások
sokasága

A kedvezô mûszaki paramétereinek köszönhetôen az NG125 kismegszakítók még a
legagresszívabb környezetben is felhasználhatóak.

…egyszerûség
nincs szükség semmilyen kiegészítésre vagy
módosításra a moduláris kiselosztókba való
telepítéskor
■ ugyanannyi hely
elegendô, mint bármelyik más moduláris
kisfeszültségû kapcsolókészülék esetén
■ áram-elosztás több
vezeték befogadására
alkalmas csatlakozókkal vagy Distribloc
elosztóblokkal

…robusztusság

Az NG125
kismegszakítók egyszerûen minimális
helyigénnyel
telepíthetôek az ipari
elosztószekrényekbe,
biztosítva a kisebb
terhelések közvetlen
táplálását (világítási
áramkörök, ventilátorok
védelme stb.).

■

…biztonság

…rugalmasság

A földzárlat-védelem
érzéketlen a villamos,
elektromágneses
zavarokra még
-25 oC-on is.
■ A földzárlati áram
kijelzése, illetve
távjelzése megoldott,
ezáltal a kioldás
elkerülhetô.
■

■

Az NG125
kismegszakítók
egyaránt
beépíthetôk
moduláris
kiselosztókba
vagy
nagyteljesítményû
fôelosztókba

Több, mint 250 féle referencia és a legszélesebb körû választék moduláris
kapcsolókészülékekbôl. A legjobb válasz bármilyen igényrôl legyen is szó.

Szelektivitás,
földzárlat elleni
védelem

■A

hálózat oldalra
telepített NG125
típusú kismegszakítók
a terhelés oldalra
telepített Multi 9
kismegszakítókkal
optimális és folyamatos
energiaellátást
kínálnak. Szelektivitás
megvalósítható a
különféle
földzárlatvédelmi
eszközökkel (áramvédôs kismegszakító,
áram-védôkapcsoló,
stb.) is.

Biztonságos
mûködés,
közvetlen
érintés elleni
védelem

Nagy keresztmetszetû
(70mm2-ig) vezetékek
számára alkalmas
terminálok.

Egyszerû
csatlakozás

leválasztás pozitív
érintkezôhelyzet visszajelzéssel, megfelelve az
IEC 947-2 szabványnak

■

IP20B védettség (az
EN 50102 szabvány
szerint) a csatlakozó
kapcsoknál is: a
feszültség alatt álló

■

részek ujjal nem
érinthetôk meg.
opcionális
plombálható
kapocstakaró: IP40D
védettség
(csavarhúzóval vagy
vezetékkel hozzáférni
nem lehet)

■

A kapcsolókészülékek
termináljai a következô
vezetéktípusok
befogadására alkalmasak:
■ réz vezeték,
■ alumínium vezeték,
■ érvéghüvellyel szerelt
vezetékek vagy sínek,
■ fésûs sínek, stb.

Rápattintható
kiegészítô funkciók
energiaellátása külön
csatlakozókkal (jelzés,
vezérlés, stb.)

