126
aparatura modu≥owa
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Produkty chiÒskiego koncernu Chint sπ obecne na polskim rynku od kilku miesiÍcy. WúrÛd
wprowadzonych do sprzedaøy wyrobÛw tego producenta istotne miejsce zajmuje aparatura
modu≥owa. Artyku≥ prezentuje wy≥πczniki nadprπdowe z serii NB-1, wy≥πczniki rÛønicowoprπdowe NL1-63 oraz wy≥πczniki rÛønicowoprπdowe z cz≥onem nadprπdowym NB1L. Dystrybutorem firmy Chint w Polsce jest spÛ≥ka Chint Poland.

P

arametry aparatury modu≥owej
Chint zosta≥y przebadane przez duøe úwiatowe laboratoria i potwierdzone certyfikatami. Dodatkowo firma
Chint Poland wraz z producentem Chint
zleci≥a przeprowadzenie testÛw kontrolnych wybranej aparatury niskonapiÍciowej, w tym takøe aparatury modu≥owej,
przez Polskπ instytucjÍ certyfikujπcπ ñ Instytut Elektrotechniki w Warszawie.
Wdroøone do sprzedaøy produkty uzyska≥y odpowiednie atesty (wiÍcej informacji
na stronie www.chintpoland.pl).
Aparatura modu≥owa Chint produkowana jest z materia≥Ûw dostarczanych m.in.
przez firmy BASF (Niemcy), DSM (Holandia), DuPont (USA). Proces produkcyjny
objÍty jest sta≥π kontrolπ jakoúci poczπwszy od wstÍpnej laboratoryjnej kontroli surowcÛw do kontroli wyrobu gotowego
w zautomatyzowanej linii produkcyjnej.

Aparatura modu≥owa
W gamie produktÛw modu≥owych oferowanych przez firmÍ Chint Poland znajdujπ siÍ aparaty umoøliwiajπce budowÍ ca≥ej sieci, m. in.:
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,
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ï styki sygnalizacyjne XF9J,
ï wyzwalacze napiÍciowe S9,
ï wyzwalacze podnapiÍciowe V9.
Poniøej przedstawione zosta≥y podstawowe w≥aúciwoúci wy≥πcznikÛw nadprπdowych i rÛønicowoprπdowych.

Wy≥πczniki nadprπdowe
z serii NB-1
Wy≥πczniki nadprπdowe z serii NB1 przeznaczone sπ do ochrony obwodÛw elektrycznych w budownictwie przemys≥owym

i komercyjnym. DostÍpne sπ aparaty jedno-,
dwu-, trzy- i czterobiegunowe, o zakresie
prπdÛw znamionowych od 1 do 63 A, napiÍciu znamionowym Un = 230/400 V AC
50/60 Hz i charakterystyce B, C, D. Dla
charakterystyk tych wyzwalanie cz≥onu
zwarciowego nastÍpuje odpowiednio przy
wartoúci:
ï B: 3 ñ 5 x In,
ï C: 5 ñ 10 x In,
ï D: 10 ñ 14 x In.
Wy≥πczniki produkowane sπ w dwÛch
wersjach zwarciowej zdolnoúci wy≥πczania:

Rys. 2. Wy≥πcznik NB1-63

wrzesieÒ 2009

127
aparatura modu≥owa

NB1-63 ñ 6 kA oraz NB1-63H ñ 10 kA.
Aparaty moøna uzbroiÊ w potrzebny
osprzÍt, taki jak: styki pomocnicze, alarmowe oraz wyzwalacze podnapiÍciowe
i wzrostowe.
Wy≥πczniki NB-1 posiadajπ kilka istotnych
z punktu widzenia eksploatacji cech, m. in.:
ï klips do zapinania na szynie TH-35
umoøliwiajπcy prosty montaø i demontaø
bez koniecznoúci odkrÍcania ca≥ej grupy
aparatÛw,
ï okienko rewizyjne oraz oznaczenie na
düwigni wskazujπce stan wy≥πcznika,
ï szczeliny dylatacyjne dajπce lepsze odprowadzanie ciep≥a,
ï zacisk z przys≥onπ ochronnπ zapewniajπcπ wiÍksze bezpieczeÒstwo przy okablowaniu.

Wy≥πczniki rÛønicowoprπdowe
NL1-63
Wy≥πczniki rÛønicowoprπdowe NL1
produkowane sπ jako dwubiegunowe
i czterobiegunowe typu A, AC, A-S oraz
AC-S, o zwarciowej zdolnoúÊ wy≥πczania
6 kA oraz 10 kA. Prπd znamionowy In aparatÛw w zaleønoúci od typu wynosi 25, 40,
63, 100 A, przy napiÍciu znamionowym
Un = 230/400 V AC 50/60 Hz. Wszystkie
wy≥πczniki dostÍpne sπ w trzech wartoúciach prπdu rÛønicowego: 0,03 A, 0,1 A,
0,3 A.

Wy≥πczniki rÛønicowoprπdowe
z cz≥onem nadprπdowym NB1L
Wy≥πczniki rÛønicowoprπdowe z cz≥onem nadprπdowym NB1L dostÍpne sπ
w dwÛch wersjach: jako zintegrowane wy≥πczniki tzw. kombinowane ñ dwupolowe,
oraz wy≥πczniki z dodanym blokiem rÛø-

Rys. 3. Wy≥πcznik rÛønicowoprπdowy NL1-63

Rys. 4. Wy≥πcznik rÛønicowoprπdowy NB1L

nicowoprπdowym w wykonaniu 1P,
1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P. Poniewaø aparaty te znajdujπ g≥Ûwnie zastosowanie jako
wy≥πczniki chroniπce obwody w jednofazowych instalacjach domowych oraz jako
ochrona przeciwporaøeniowa osÛb, Chint
Poland wprowadza do sprzedaøy tylko jednofazowe wy≥πczniki kombinowane 1P+N
o prπdzie rÛønicowym 0,03 A. Do funkcjonujπcych obecni instalacji domowych nierzadko pod≥πczonych jest kilka komputerÛw oraz dodatkowo inny sprzÍt elektroniczny, przez co wymogiem staje siÍ wy≥πcznik rÛønicowoprπdowy typu A. Z tego
powodu firma Chint ograniczy≥a wybÛr tylko do typu A. Takie zawÍøenie asortymentu pozwoli≥o znacznie zredukowaÊ koszt
produkcji oraz magazynowania i zaproponowaÊ cenÍ aparatu porÛwnywalnπ z cenπ
konkurencyjnych urzπdzeÒ typu AC.
Wy≥πczniki NB1L sπ produkowane na
prπdy znamionowe In od 1 A do 25 A

(Un = 230 V), w charakterystykach B i C
oraz ze znamionowπ zdolnoúciπ wy≥πczania 6 kA. Aparaty wyposaøone sπ we
wskaünik optyczny. Wy≥πczniki moøna
uzbroiÊ w potrzebny osprzÍt, taki jak: styki pomocnicze, alarmowe oraz wyzwalacze podnapiÍciowe i wzrostowe.
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