iC60 için eklemeli RCD - Acti 9 Vigi iC60
iC60 devre kesiciler için Acti 9 Vigi iC60 modüler kaçak akım koruma modülleri
•

•

•

Acti 9 Vigi iC60 kaçak akım koruma modülü,
kaçak akım koruması için alçak gerilim son
dağıtım alanında yeni referanstır.
Vigi iC60 modülünün iC60 devre kesicilerle
birleştirmenin basitliği, montajını son derece
kolaylaştırmaktadır.
Yeni Si tipi Vigi iC60 modülleri, elektriksel
bozucu etkenlere karşı tümüyle bağışık olup
zorlayıcı ortamlardaki toz, kimyasal
maddeler, nem vb.'ye karşı doğru korumayı
sağlar.

Ayrıcalıklı özellikleri sayesinde Acti 9 Vigi iC60
modülü, kesinlikle mutlak güvenlik ve geliştirilmiş
hizmet sürekliliği için tasarlanmıştır.
- Sınıf-2 izolasyon: operatörler ve yetkisiz personel
için sürekli güvenlik.
- VISI-TRIP: hata yüzünden açmış devre kesicileri
hızlı bir şekilde tespit edip müdahale süresini
kısaltır.
- Tümüyle bağışık kaçak akım koruması: Yeni Si
tipiyle özellikle kirli ortamlarda ve şebekelerde
olmak üzere daha iyi hizmet sürekliliği.
Vigi iC60 kaçak akım koruma modülü, seçimi
basit, montajı kolay ve çevre dostu bir toprak
kaçak koruma cihazı olup %100 geri
dönüştürülebilir ve yeniden kazanılabilir
bileşenlere sahiptir.
Teknik özellikler
•
•
•
•
•

•

•

iC60 minyatür devre kesicilere elektriksel ve
mekanik olarak bağlanır
Nominal akım: 63 A’e kadar
Si ve AC tipleri
30mA hassasiyet: doğrudan temasa karşı ek
koruma (IEC 60364 uyarınca)
100mA, 300mA, 500mA ve 1000mA
hassasiyet: yangın ve dolaylı temasa karşı ek
koruma (IEC 60364 uyarınca)
Si tipi: hassas devrelerin (bilgisayar
ekipmanları) ve bozucu etkenlere açık olan
devrelerin (elektronik balastlı aydınlatma
armatürleri, güç elektroniği) korunması
Seçici versiyon : farklı kaçak akım koruma

iC60 MCB ile birleştirilmiş
Vigi iC60 kaçak akım
koruma modülü

Vigi iC60 kaçak akım
koruma modülünün iC60
devre kesicisine kilitleme
sistemi

Vigi iC60 kaçak akım
koruma modülü VISI-TRIP
arıza göstergesi ve mandal
birleşme sistemi

•
•

cihazları arasında seçiciliği sağlamakve
arızaya en yakın cihazın açmasını sağlamak
için
Ulusal resmi makamlarca onaylanmış şekilde,
IEC EN 61009-1 standardına uyumluluk
iC60 devre kesici, bir Vigi iC60 kaçak akım
koruma modülü ile bağlandığı durumda kendi
özelliklerini korur

Avantajlar
Daha fazla verimlilik.

•
•
•
•
•
•
•
•

Vigi iC60, kaçak akım koruma modülleri için son dağıtımda yeni referans,
Vigi iC60, devre korumada mutlak güvenlik,
Vigi iC60, daha uzun hizmet sürekliliği,
Vigi iC60, yeniliklerle dolu,
Vigi iC60, basit seçim,
Vigi iC60, kolay montaj,
Vigi iC60, çevre dostu,
Vigi iC60, %100 geri dönüştürülebilir ve yeniden kazanılabilir bileşenler

Uygulamalar
Tüm endüstriyel ve ticari binalarda aşağıdakilere karşı koruma:
•
•

Tesisat standardı IEC 60364 ve ulusal standartlar uyarınca elektrik çarpılmaları
Bina malzemelerindeki akım kaçakları nedeniyle yangın riski

