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Aparatura niskiego napięcia
firmy Chint
Ryszard Świetlicki

Od rozpoczÍcia swojej dzia≥alnoúci pod koniec 2008 roku firma Chint Poland wprowadzi≥a na
polski rynek ca≥π gamÍ aparatury niskiego napiÍcia azjatyckiego producenta ñ koncernu
Chint. Obecnie oferta Chint Poland obejmuje: aparaturÍ modu≥owπ, styczniki, przekaüniki,
wy≥πczniki silnikowe, aparaturÍ pulpitowπ oraz wy≥πczniki mocy.

G

ama produktÛw aparatury modu≥owej dedykowanej na rynek polski zawiera:
ï wy≥πczniki nadprπdowe NB1-63 oraz
NB1-63H,
ï wy≥πczniki rÛønicowoprπdowe NL1,
ï wy≥πczniki rÛønicowoprπdowe z cz≥onem nadprπdowym NB1L,
ï roz≥πczniki izolacyjne NH4,
ï styczniki modu≥owe NCH8,
ï przyciski NP9,
ï lampki ND9,
ï przekaüniki czasowe NTE8,
ï szyny widelcowe,
ï styki pomocnicze XF9,
ï styki sygnalizacyjne XF9J,
ï wyzwalacze napiÍciowe S9,
ï wyzwalacze podnapiÍciowe V9.

Wy≥πczniki nadprπdowe
z serii NB-1
Wy≥πczniki nadmiarowoprπdowe serii
NB1 przeznaczone sπ do ochrony obwodÛw elektrycznych w budownictwie przemys≥owym i komercyjnym. Aparaty dostÍpne sπ w wersjach jedno-, dwu-, trzy-

i czterobiegunowych. Ich zakres prπdÛw
znamionowych wynosi od 1 do 63 A przy
napiÍciu znamionowym 230/400V AC
50/60 Hz i charakterystykach B, C, D. Dla
tych charakterystyk wyzwalanie cz≥onu
zwarciowego nastÍpuje odpowiednio przy
wartoúci B: 3-5 x In; C: 5-10 x In; D: 10-14
x In. Oferta zawiera wy≥πczniki nadprπdowe o zwarciowej zdolnoúÊ wy≥πczania:
NB1-63 ñ 6 kA oraz NB1-63H ñ 10 kA.
Wy≥πczniki serii NB1 sπ uzupe≥nione szerokπ gamπ akcesoriÛw, tj.: styki pomocnicze, styki alarmowe oraz wyzwalacze podnapiÍciowe i wzrostowe.
Najwaøniejsze cechy uøytkowe wy≥πcznikÛw NB-1 to m.in. (rys. 2):
ï klips do zapinania na szynie TH-35
umoøliwiajπcy prosty montaø i demontaø
bez koniecznoúci odkrÍcania ca≥ej grupy
aparatÛw,
ï okienko rewizyjne jednoznacznie opisujπce stan stykÛw wy≥πcznika oraz oznaczenie na düwigni wskazujπce stan wy≥πcznika,
ï szczeliny dylatacyjne, ktÛrych funkcjπ
jest polepszenie cyrkulacji powietrza
w rozdzielnicy,

ï zacisk z przys≥onπ ochronnπ zapieniajπcπ
wiÍksze bezpieczeÒstwo przy okablowaniu.

Wy≥πczniki rÛønicowoprπdowe
NL1-63
Wy≥πczniki rÛønicowoprπdowe NL1
(rys. 3) produkowane sπ w wersjach dwubiegunowych oraz czterobiegunowych typu A, AC, A-S oraz AC-S o zwarciowej
zdolnoúÊ wy≥πczania 6 kA i 10 kA. Prπd
znamionowy aparatÛw w zaleønoúci od typu wynosi 25, 40, 63, 100 A. Kaødy wy≥πcznik dostÍpny jest w trzech wartoúciach
prπdu rÛønicowego 0,03 A, 0,1 A, 0,3 A.
Istotnπ cechπ aparatÛw jest umieszczenie
zacisku N po lewej stronie wy≥πcznika, co
w znaczny sposÛb u≥atwia wykonanie po≥πczeÒ w rozdzielnicy.

Wy≥πczniki RCD
z cz≥onem nadprπdowym NB1L
(kombinowane)
Wy≥πczniki kombinowane Chint produkowane sπ w dwÛch typach. Typ AC (taÒ-

Rys. 1. Firma Chint Poland oferuje na polskim rynku szerokπ gamÍ aparatury modu≥owej azjatyckiego koncernu Chint
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Rys. 2. Cechy uøytkowe wy≥πcznika NB-1 (opis w tekúcie)
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w konfiguracji 1P+N przy prπdzie rÛønicowoprπdowym 0,03 A. Podobnie jak inne
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szy, najczÍúciej uøywany) oraz typ A
(droøszy). Typ AC gwarantuje dzia≥anie
dla prπdÛw up≥ywu przyziemnych, sinusoidalnych nag≥ych lub sta≥ych narastajπcych. Typ A rÛwnieø gwarantuje dzia≥anie
w warunkach takich jak w przypadku typu
AC lecz ponadto zapewnia zadzia≥anie dla
prπdÛw zawierajπcych sk≥adowπ sta≥π (wyprostowane jedno- lub dwupo≥Ûwkowo lub
pulsujπce). Przy tego typu prπdach wy≥πcznik kombinowany typu AC nie zadzia≥a.
Bardzo czÍsto, ze wzglÍdu na wyøszy
koszt wy≥πcznika typu A uøytkownicy decydujπ siÍ na stosowanie wy≥πcznika typu
AC. Prowadzi to do niepe≥nej ochrony
urzπdzeÒ elektronicznych przed skutkami
prπdÛw zwarciowych i przeciπøeniowych,
niepe≥nej ochrony osobistej i poøarowej.
W celu propagowania rozwiπzaÒ zapewniajπcych pe≥nπ ochronÍ firma Chint Poland wprowadzi≥a na polski rynek wy≥πczniki kombinowane wy≥πcznie typu A w cenie wy≥πcznikÛw typu AC. Wy≥πczniki
NB1L (rys. 4) produkowane sπ w zakresie
prπdÛw znamionowych od 1 A do 25 A,
w charakterystykach B oraz C. Ich znamionowa zdolnoúÊ wy≥πczania wynosi 6 kA

Rys. 3. Wy≥πcznik rÛønicowoprπdowy NL1-63

Kontrola jakoúci produktÛw
Koncern Chint jest jednym z g≥Ûwnych producentÛw aparatÛw elektrycznych na rynku azjatyckim.
Oferowane urzπdzenia przed dopuszczeniem na rynek zosta≥y przebadane przez miÍdzynarodowe
laboratoria, uzyskujπc odpowiednie certyfikaty. Dodatkowo firma Chint Poland zleci≥a przeprowadzenie testÛw kontrolnych wybranej aparatury przez polskπ instytucjÍ certyfikujπcπ ñ Instytut Elektrotechniki w Warszawie, gdzie rozwiπzania uzyska≥y odpowiednie atesty (wiÍcej informacji na stronie
www.chintpoland.pl). Proces produkcji aparatÛw jest kontrolowany na kaødym etapie. Towarzyszy
temu rÛwnieø kontrola dostaw surowcÛw. Wiele z produktÛw spe≥nia dyrektywÍ 2002/95/CE dotyczπcπ ograniczenia stosowania szkodliwych substancji w niektÛrych produktach elektrycznych i elektronicznych RoHS (Restriction of Hazarduos Substances).
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Rys. 6. Pozycje pracy wy≥πcznika NA1 typu wysuwnego

Rys. 4. Wy≥πcznik rÛønicowoprπdowy NB1L
z cz≥onem nadprπdowym (kombinowany)

aparaty sπ one wyposaøone sπ we wskaünik optyczny oraz akcesoria w postaci: stykÛw pomocniczych, alarmowych oraz wyzwalaczy podnapiÍciowych i wzrostowych.

Wy≥πczniki mocy
Oferta wy≥πcznikÛw mocy firmy Chint
na rynek polski obejmuje bogatπ gamÍ wy≥πcznikÛw powietrznych NA1 oraz kompaktowych NM8.
Wy≥πczniki powietrzne serii NA1
Wy≥πczniki powietrzne serii NA1 (rys. 5)
przystosowane sπ do pracy w sieci prπdu
przemiennego 50 Hz / 60 Hz przy napiÍciu
znamionowym 400 i 690 V oraz prπdach
znamionowych do 6300 A. Aparaty sπ wykorzystywane do rozdzia≥u energii i ochrony instalacji oraz urzπdzeÒ przed skutkami
przeciπøeÒ, zwarÊ, zbyt niskim napiÍciem
oraz doziemieniami w jednej fazie. DziÍki

Rys. 5. Gama wy≥πcznikÛw powietrznych NA1
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inteligencji modu≥Ûw zabezpieczeniowych
i moøliwoúci dokonywania nastaw w szerokim zakresie wy≥πczniki NA1 poprawiajπ pewnoúÊ zasilania i pomagajπ uniknπÊ
niepotrzebnych przerw w dostawach prπdu. Wszystkie rozmiary wy≥πcznikÛw powietrznych NA1 produkowane sπ w typie
stacjonarnym jak i wysuwnym, w wersjach
z trzema lub czterema biegunami. Komfort
uøytkowania wersji wysuwnej wy≥πcznika
poprawia niezawodny mechanizm wysuwu wy≥πcznika. Wsuwu i wysuwu dokonuje siÍ za pomocπ ≥amanej korby, ktÛra
przechowywana jest w specjalnie dla tego
celu zaprojektowanym gnieüdzie w obudowie kasety. Kaøda pozycja wy≥πcznika jest
jednoznacznie sygnalizowana przez odpowiedni wskaünik po≥oøenia.
Akcesoria
Do wy≥πcznikÛw NA1 dostÍpna jest ca≥a gama akcesoriÛw (rys. 7) pozwalajπca
na optymalne konfigurowanie aparatu dla
w≥asnych potrzeb:
wyzwalacz podnapiÍciowy ñ w przypadku gdy na zaciskach wyzwalacza brak jest
napiÍcia sterujπcego, nie pozwala on za≥πczyÊ wy≥πcznika. DostÍpny jest w wersji
bezzw≥ocznej oraz z nastawianym opÛünieniem (dostÍpne czasy opÛünienia: 0,1 /
2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 s dla NA1-1000 oraz: 1 /
3 / 5 s dla NA1-2000, 3200, 4000 oraz
6300). W czasie krÛtszym niø po≥owa nastawionego opÛünienia wy≥πcznik nie zadzia≥a, gdy napiÍcie sterujπce powrÛci oraz
bÍdzie wiÍksze niø 85% Ue,
ï wyzwalacz wy≥πczajπcy ñ do zdalnego
wy≥πczania aparatu,
ï wyzwalacz za≥πczajπcy ñ umoøliwia
zdalne za≥πczanie aparatu, jeúli sprÍøyna
napÍdu wy≥πcznika zosta≥a wczeúniej naciπgniÍta,

ï napÍd elektryczny sprÍøyny ñ dziÍki napÍdowi elektrycznemu napinajπcemu
sprÍøynÍ oraz jego automatycznemu
dzia≥aniu moøliwe jest bardzo szybkie
za≥πczenie wy≥πcznika po wczeúniejszym
jego wy≥πczeniu,
ï styki pomocnicze ñ standardowo 4NO
(normalnie otwarte) lub 4NC (normalnie
zamkniÍte) oraz wersja 6NC (normalnie
zamkniÍte),
ï ko≥nierz na drzwi rozdzielnicy ñ instalowany w celu uszczelnienia, pozwala na
uzyskanie stopnia ochrony IP40,
ï os≥ony miÍdzybiegunowe ñ instalowane
pomiÍdzy szynami torÛw prπdowych, zapewniajπ wyøszπ izolacjÍ,
ï blokada przyciskÛw wy≥πcznika ñ pozwala na zablokowanie przyciskÛw za≥πczania i wy≥πczania aparatu za pomocπ
k≥Ûdki,
ï przezroczysta os≥ona panelu dla wy≥πcznika NA1-2000 ñ zainstalowana na ko≥nierzu drzwi zapewnia stopieÒ ochrony
IP54. Os≥ona tego typu moøe byÊ stosowana w przypadku wy≥πcznika stacjonarnego jak i jego wersji wysuwnej,
ï blokada za pomocπ k≥Ûdki ñ stanowi zabezpieczenie wy≥πcznika typu wysuwnego przed wsuniÍciem do kasety. Uniemoøliwia wsuniÍcie aparatu do pozycji
Ñtestî lub Ñpod≥πczonyî,
ï blokada z kluczykiem ñ pozwala na zabezpieczenie wy≥πcznika w pozycji Ñwy≥πczonyî,
ï blokada mechaniczna z linkami ñ pozwala na zrealizowanie blokady pomiÍdzy
dwoma wy≥πcznikami zamontowanymi
wzglÍdem siebie poziomo lub pionowo,
ï blokada mechaniczna z prÍtami ñ umoøliwia zrealizowanie blokady pomiÍdzy
trzema wy≥πcznikami zamocowanymi
wzglÍdem siebie pionowo,
wrzesieÒ 2010
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Tabela 1. Rozmiary wy≥πcznikÛw NA1
Symbol wy≥πcznika
Prπd znamionowy

NA1-1000

NA1-2000

NA1-3200, 4000

NA1-6300

200 ñ 1000 A

630 ñ 2000 A

2000 ñ 4000 A

4000 ñ 6300 A

ñ

8 kV

ñ

AC 50/60 Hz ñ 690 V; DC 500 V

ñ

do 150 kA

dla poszczegÛlnych
napiÍÊ wed≥ug katalogu

NapiÍcie znamionowe izolacji Ui
NapiÍcie znamionowe udarowe Uimp
NapiÍcie znamionowe pracy
Prπd zwarciowy wy≥πczalny graniczny
Icu (RMS)

ï zabezpieczenie przed wsuniÍciem nie-

Kompaktowe wy≥πczniki NM8
Zakres prπdÛw znamionowych oferowanych wy≥πcznikÛw kompaktowych NM8
(rys. 8) mieúci siÍ w przedziale 16 ñ 1250 A.
Funkcjπ tych zabezpieczeÒ jest ochrona
przed skutkami prπdÛw zwarciowych oraz
przeciπøeniowych. Ze wzglÍdu na rodzaj

wyzwalacza oferta obejmuje wy≥πczniki
z wyzwalaczem termomagnetycznym
NM8, elektronicznym NM8S oraz magnetycznym NM8M. Wszystkie typy wy≥πcznikÛw serii NM8 oferowane sπ w trzech
lub szeúciu rozmiarach w zaleønoúci od
prπdÛw znamionowych oraz typu wyzwalacza.
Zakres nastaw prπdu znamionowego (In)
wy≥πcznika w zaleønoúci od typu wyzwalacza przedstawia poniøsze zestawienie:
ï wy≥πcznik z wyzwalaczem magnetycznym:
ñ zakres nastaw wyzwalacza termicznego 0,8 ñ 1,0 In,

Rys. 7. Elementy wy≥πcznika NA1:
1 ñ typ wysuwny,
2 ñ typ stacjonarny,
3 ñ elektroniczny modu≥ zabezpieczeniowy,
4 ñ mechanizm z przyciskami,
5 ñ styki pomocnicze,
6 ñ blokada z kluczykiem,
7 ñ komora ≥ukowa,
8 ñ zaciski obwodÛw wtÛrnych,

9 ñ blokada mechaniczna z linkami,
10 ñ blokada mechaniczna z prÍtami,
11 ñ wyzwalacz wy≥πczajπcy (nadnapiÍciowy),
12 ñ wyzwalacz za≥πczajπcy,
13 ñ wyzwalacz podnapiÍciowy,
14 ñ napÍd elektryczny sprÍøyny,
15 ñ korba do wysuwania wy≥πcznika,
16 ñ p≥yta boczna

R

w≥aúciwego wy≥πcznika do kasety.
SzczegÛ≥y i parametry wymienionych
akcesoriÛw dostÍpne sπ z opisami w katalogu produktÛw, ktÛry dostÍpny jest w jÍzyku polskim na stronie www.chintpoland.pl.

M

750 V

Prπd znamionowy In

A

wed≥ug IEC60947-2
oraz EN60947-2

L

Uwagi

AC 16 ñ 1250 A;
DC 16 ñ 500 A

K

Zakres parametru

E

Parametr

A

Tabela 2. Dane znamionowe wy≥πcznikÛw NM8 i NM8S

106
aparatura niskiego napiÍcia

Rys. 8.
Gama
wy≥πcznikÛw
kompaktowych
NM8

ï styki pomocnicze (lewe, úrodkowe oraz
prawe),

ï styki alarmowe,
ï blokady mechaniczne,
ï zaciski umoøliwiajπce pod≥πczenie bezpoúrednie kabli do wy≥πcznika.

ñ zakres nastaw wyzwalacza magnetycznego 5,0 ñ 10,0 In,
ï wy≥πcznik z wyzwalaczem elektronicznym:
ñ zakres nastaw wyzwalacza termicznego 0,4 ñ 1,0 In,
ñ zakres nastaw wyzwalacza magnetycznego 1,5 ñ 12,0 In.
Wy≥πczniki firmy Chint moøna montowaÊ we wszystkich p≥aszczyznach za pomocπ úrub do p≥yt montaøowych oraz
szyn, specjalny adapter umoøliwia montaø
na szynie TH-35 (dla wy≥πcznikÛw NM8
(S)-125, 250 w wersji stacjonarnej). Aparaty produkowane sπ zarÛwno w wersji
stacjonarnej jak i wtykowej. Zaletπ wy≥πcznikÛw serii NM8 (S) jest moøliwoúÊ
zarÛwno dolnego jak i gÛrnego pod≥πczenia zasilania.

Do oferowanych wy≥πcznikÛw NM8 dostÍpny jest szeroki zakres akcesoriÛw zewnÍtrznych i wewnÍtrznych:
ï rπczki obrotowe mocowane na wy≥πczniku oraz wyd≥uøone do montaøu na
drzwiach rozdzielnicy,
ï napÍdy silnikowe umoøliwiajπce rÍczne
lub zdalne za≥πczenie lub wy≥πczenie wy≥πcznika (posiadajπ wskaüniki stanu po≥oøenia aparatu),
ï blokada umoøliwiajπca zablokowanie
wy≥πcznika w pozycji wy≥πczonej za pomocπ do trzech k≥Ûdek,
ï os≥ony zaciskÛw,
ï podstawy wtykowe,
ï adapter do szyny TH-35,
ï zaciski przy≥πczeniowe,
ï wyzwalacze napiÍciowe,
ï wyzwalacze podnapiÍciowe,
R
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SelektywnoúÊ
Za pomocπ wy≥πcznikÛw firmy Chint moøliwe jest realizowanie uk≥adÛw selektywnych.
SelektywnoúÊ jest realizowana za pomocπ odpowiednio dobranych charakterystyk zabezpieczeÒ wy≥πcznikÛw. Wystπpienie warunkÛw przeciπøeniowych w jakimkolwiek
punkcie instalacji elektrycznej jest natychmiast wykrywane przez najbliøsze urzπdzenie zabezpieczajπce umiejscowione powyøej
tego punktu, podczas gdy ca≥a reszta odbiornikÛw oraz innych urzπdzeÒ zabezpieczajπcych pozostaje bez zmian i zapewnia ciπg≥oúÊ
zasilania w pozosta≥ych liniach instalacji.
Ryszard åwietlicki
Autor jest dyrektorem technicznym
firmy Chint Poland

Chint Poland Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 141/143 lok 221
91-203 £Ûdü
tel. (42) 291 07 60
fax (42) 291 07 61
e-mail: info@chintpoland.pl
www.chintpoland.pl
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