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Wy≥πczniki powietrzne NA1 firmy Chint to seria aparatÛw niskiego napiÍcia wprowadzona
przez firmÍ Chint Poland na polski rynek. Urzπdzenia dostÍpne sπ w piÍciu wersjach prπdowych od 200 do 6300 A. Wszystkie warianty wy≥πcznika sπ wyposaøone w elektroniczny modu≥ zabezpieczeniowy oferujπcy szereg funkcji ochronnych i pomocniczych.

W

y≥πczniki NA1 sπ zgodne z wymaganiami normy wy≥πcznikowej IEC/EN 60947-2. Przed
wprowadzeniem aparatÛw na rynek polski, spÛ≥ka Chint Poland zleci≥a testy
sprawdzajπce w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. Badania zosta≥y zakoÒczone pozytywnymi wynikami, a ich rezultaty dostÍpne sπ na stronie internetowej
www.chintpoland.pl.

Charaketrystyka ogÛlna
Wy≥πczniki powietrzne serii NA1 sπ
przystosowane do pracy w sieciach prπdu
przemiennego 50Hz lub 60Hz o napiÍciu
znamionowym 400V lub 690V i prπdach
znamionowych do 6300A. Aparaty sπ wykorzystywane do dystrybucji energii i ochrony instalacji oraz urzπdzeÒ przed skutkami
przeciπøeÒ, zwarÊ, zbyt niskim napiÍciem
oraz doziemieniami w jednej fazie. DziÍki
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.

Wersje
Wy≥πczniki NA1 wytwarzane sπ w piÍciu rozmiarach (tabela 1). Wszystkie rozmiary wy≥πcznikÛw powietrznych NA1
produkowane sπ zarÛwno w wykonaniu
stacjnarnym jak i wysuwnym, w wersjach

Rys. 1.
Wy≥πczniki
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z trzema lub czterema biegunami. W konstrukcji wysuwnej wy≥πcznika na uwagÍ zas≥uguje niezawodny mechanizm wysuwajπcy wysuwu wy≥πcznika. Wysuwania i wsuwania dokonuje siÍ za pomocπ ≥amanej
korby. Korba 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
Dla wy≥πcznikÛw NA1 firmy Chint dostÍpna jest szeroka gama akcesoriÛw. Po-

Tabela 1. Wersje wy≥πcznikÛw NA1
Symbol wy≥πcznika
Prπd znamionowy
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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

zwalajπ one uøytkownikowi na odpowiednie konfigurowanie wy≥πcznika dla w≥asnych potrzeb. WúrÛd akcesoriÛw dostÍpne sπ:
ï wyzwalacz podnapiÍciowy ñ w przypadku, gdy na zaciskach wyzwalacza brak
jest napiÍcia sterujπcego, nie pozwala on
za≥πczyÊ wy≥πcznika. DostÍpny w wersji
bezzw≥ocznej oraz z nastawianym opÛünieniem. Czasy opÛünienia: 0,1 s, 2 s, 3 s,
4 s, 5 s, 6 s, 7 s dla NA1-1000 oraz: 1 s,
3 s, 5 s dla NA1-2000, 3200, 4000 oraz
6300. Po powrocie napiÍcia sterujπcego,
czyli przekroczeniu 85% Ue wy≥πcznik
dopiero zadzia≥a po czasie rÛwnym po≥owie nastawionego opÛünienia,
ï wyzwalacz wy≥πczajπcy ñ wykorzystywany do zdalnego wy≥πczania aparatu,
ï wyzwalacz za≥πczajπcy ñ umoøliwia
zdalne za≥πczenie aparatu pod warunkiem wczeúniejszego jego zazbrojenia,
ï napÍd elektryczny ñ dziÍki napÍdowi
elektrycznemu moøliwe jest bardzo szybstyczeÒ 2010
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Rys. 2. Wy≥πcznik NA1 typu wysuwnego

Elektroniczny
modu≥ zabezpieczeniowy
Kluczowym elementem wy≥πcznikÛw
NA1 jest elektroniczny modu≥ zabezpie-

Chint
Koncern Chint naleøy do najwiÍkszych producentÛw aparatÛw elektrycznych na rynku azjatyckim. Urzπdzenia tej firmy posiadajπ szereg
certyfikatÛw miÍdzynarodowych laboratoriÛw
certyfikujπcych. Proces produkcji jak i jakoúÊ
dostarczanych surowcÛw sπ stale kontrolowane. Wy≥πczniki firmy Chint spe≥niajπ dyrektywÍ
2002/95/CE dotyczπcπ ograniczenia stosowania szkodliwych substancji w niektÛrych produktach elektrycznych i elektronicznych
RoHS (Restriction of Hazarduos Substances).
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la na zrealizowanie blokowania dwÛch
wy≥πcznikÛw wzglÍdem siebie. Wy≥πczniki mogπ byÊ usytuowane wzglÍdem
siebie poziomo lub pionowo,
ï blokada mechaniczna z prÍtami ñ umoøliwia blokowanie trzech wy≥πcznikÛw zamontowanych pionowo wzglÍdem siebie,
ï zabezpieczenie przed wsuniÍciem niew≥aúciwego wy≥πcznika do kasety.
SzczegÛ≥y i parametry wymienionych
akcesoriÛw dostÍpne sπ z opisami w polskim katalogu produktÛw (do pobrania ze
strony www.chintpoland.pl).
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ï blokada mechaniczna z linkami ñ pozwa-

Rys. 3.
Elektroniczny
modu≥
zabezpieczeniowy
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kie ponowne za≥πczenie wy≥πcznika po
jego wczeúniejszym otwarciu. NapÍd
elektryczny jest zautomatyzowany,
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 na drzwiach rozdzielnicy w celu
uszczelnienia pozwala na uzyskanie
stopnia ochrony IP40,
ï os≥ony miÍdzybiegunowe ñ instalowane
pomiÍdzy szynami torÛw prπdowych zapewniajπ wyøszy poziom izolacji,
ï blokada przyciskÛw wy≥πcznika ñ umoøliwia zablokowanie przyciskÛw Ñza≥πcz,
wy≥πczî 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 w wersji wysuwnej. Uniemoøliwia wsuniÍcie aparatu
do pozycji Ñtestî lub Ñpod≥πczonyî,
ï blokada z kluczykiem ñ pozwala na zabezpieczenie wy≥πcznika w pozycji Ñwy≥πczonyî,
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Rys. 4. 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

czeniowy. Umoøliwia on zabezpieczenie
ürÛd≥a zasilania oraz zabezpieczenie instalacji elektrycznej przed skutkami przeciπøenia, zwarcia oraz doziemienia. Modu≥
zbudowano w oparciu o wydajny procesor
cyfrowy, ktÛry apewnia duøπ szybkoúÊ
i pewnoúÊ zadzia≥ania w czasie rzeczywistym. Oferuje on wiele funkcji zabezpieczeniowych oraz pomocniczych.
G≥Ûwne funkcje podstawowej wersji
modu zabezpieczeniowego to:
ï zabezpieczenie przeciπøeniowe z charakterystykπ odwrotnie zaleønπ o prπdu,
ï zabezpieczenie zwarciowe zw≥oczne
z charakterystykπ odwrotnie zaleønπ od
prπdu bπdü z czasem sta≥ym,
ï zabezpieczenie zwarciowe bezzw≥oczne,
ï zabezpieczenie ziemnozwarciowe jednofazowe z czasem sta≥ym,
ï zabezpieczenie przewodu neutralnego N,
ï wykrywanie asymetrii prπdÛw,
ï monitorowanie obciπøeÒ,
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ï odczytywanie nastaw zabezpieczeÒ oraz
przywo≥ywanie przyczyn zadzia≥ania
modu≥u zabezpieczeniowego,
ï ustawianie parametrÛw (nastaw) ñ nastawy, ktÛre mogπ byÊ modyfikowane z panelu modu≥u to: nastawa prπdu monitora
obciπøenia, nastawa prπdu zabezpieczenia przewodu neutralnego N, nastawy
prπdu i czasu zabezpieczenia ziemnozwarciowego jednofazowego, nastawy
prπdÛw i czasÛw zabezpieczeÒ: przeciπøeniowego i zwarciowego zw≥ocznego
oraz nastawa prπdu zabezpieczenia zwarciowego bezzw≥ocznego,
ï test zadzia≥ania ñ umoøliwia symulowane wyzwolenie modu≥u zabezpieczeniowego i wy≥πcznika w odniesieniu do
ustawionych wczeúniej parametrÛw (nastaw). Po zadzia≥aniu wy≥πcznika moøliwe jest odczytanie czasu otwarcia i wartoúci prπdu.
OprÛcz wyøej wymienionych funkcji

modu≥y zabezpieczeniowe wy≥πcznika
NA1 posiadajπ szereg funkcji opcjonalnych, takich jak: monitorowanie obciπøenia, zadzia≥anie podczas za≥πczenia na
zwarcie, zabezpieczenie nadrzÍdne oraz
alarm.
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