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Energy monitoring devices
Rozwiązania do monitorowania energii

Pronutec fuse switches are designed to give support to
both actual and coming demands from the customers.
In this sense, a complete range of products for energy
monitoring and management is the perfect complement
for Pronutec fuse switch disconnectors.
The deep knowledge and expertise Pronutec has about
the switches behavior, makes possible the developing of
the new range of smart accessories. TRIVER family maintain
all its well known features and are complemented with
additional ones, following the trend of the modern industrial
applications and the smart grids fields.
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Rozłączniki bezpiecznikowe Pronutec zostały zaprojektowane
w taki sposób, aby spełnić obecne, jak i przyszłe oczekiwania
odbiorców.
W tym sensie pełen zakres produktów do monitorowania i zarządzania energią jest idealnym uzupełnieniem rozłączników
bezpiecznikowych listwowych naszej produkcji.
Głęboka wiedza i doświadczenie firmy Pronutec w zakresie eksploatacji rozłączników pozwoliła rozwinąć nową gamę inteligentnych akcesoriów. Rodzina rozłączników Triver zachowuje
wszystkie dotychczasowe dobrze znane właściwości i uzupełnia je o nowe, podążając za trendem nowoczesnych przemysłowych aplikacji i tematyki smart grids.

Description / Opis
Pronutec product range for energy is composed of:
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Fuse supervision control / Elektroniczna kontrola stanu wkładek topikowych

Fuse monitoring unit for 3 phases system. This solution is fully
compatible with NH 00, 1, 2 and 3 TRIVER fuse switches.

Electronic / Elektroniczne
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Gama produktów Pronutec złożona jest z:

Urządzenie monitorujące stan wkładek topikowych w systemie trójfazowym. Rozwiązanie w pełni kompatybilne z rozłącznikami TRIVER wielkości NH 00/1/2/3.

Electromechanical / Elektromechaniczne

Fuse switches with integrated current Transformers
Rozłączniki bezpiecznikowe ze zintegrowanymi przekładnikami

Current transformers integrated in the fuse switch, allow to meas- Przekładniki prądowe zintegrowane z rozłącznikiem bezpiecznikowym poure the current flow, with no need of additional space.
zwalają na pomiar prądu bez zajmowania dodatkowej przestrzeni.
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Metering accessories for fuse switches / Akcesoria pomiarowe dla rozłączników

To complete the range, and to make easier the implementation Celem dopełnienia gamy produktów, oraz w celu ułatwienia zastosowania
of the system, accessories as supports, cable, protections, energy systemu, dostępne są akcesoria takie jak wsporniki, przewody, zabezpieczenia, analizatory parametrów sieci, mierniki analogowe.
analyzers, analog ammeters… are available.

Global low voltage network management / Globalne zarządzanie sieciami nN
The system includes the Smart Fuse Switch, the Low Voltage Re- System zawiera inteligentny rozłącznik, urządzenie zdalnego dostępu nN
mote Terminal Unit and the Ariadna Software. For more informa- oraz oprogramowanie Ariadna. Aby uzyskać więcej informacji zajrzy do kation, see the catalogue “Global low voltage netwotk management”. talogu „Globalne zarządzanie sieciami nN”.
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438
Fuse supervision control (FSC)
Elektroniczna kontrola stanu wkładek topikowych (FSC)
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Features / Właściwości
Fuse monitoring unit for 3 phases system up to 690 V, compatible
with NH00, 1, 2 and 3 TRIVER fuse switches.
The Fuse Supervision Control unit has been developed specially
for its application on vertical design fuse switches. It maintains all
TRIVER features in terms of dielectric properties and withstand the
usual temperature conditions in LV distribution installations.
It is available in electronical and electromechanical version.
Kontrola stanu wkładek topikowych dla systemu trójfazowego, do 690 V,
kompatybilna z rozłącznikami TRIVER+ wielkości NH 00/1/2/3.
Urządzenie zostało opracowane specjalnie do stosowania w rozłącznikach bezpiecznikowych listwowych. Zachowuje wszystkie właściwości rozłączników TRIVER+ w sensie właściwości dielektrycznych
i wytrzymuje typowe warunki temperaturowe w instalacjach rozdzielczych nN.
Dostępne są urządzenia w wersji elektronicznej i elektromechanicznej.

Electronic monitoring
Elektroniczne monitorowanie
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Electromechanical monitoring
Elektromechaniczne monitorowanie

One LED per phase shows the status of each fuse with red /
green light. An alarm signal is provided by a 3 pins auxiliary
contact NC/NO. This useful information will help to minimize
downtimes of the system and to complete the alarms
managing structure.

Jedna dioda LED na fazę wskazuje status skojarzonej z nią wkładki topikowej świecąc na zielono/czerwono. Sygnał alarmowy dostępny jest
na 3-pinowym styku pomocniczym NC/NO. Ta użyteczna informacja jest
pomocna przy redukcji czasu braku zasilania oraz wypełnienia struktury
zarządzania alarmami.

The TEST/RESET bottom provides additional features for
preventive maintenance and for helping in the daily work.

Dostępny opcjonalnie przycisk TEST/RESET zapewnia dodatkową użyteczność przy codziennych pracach konserwacyjnych i naprawczych.

Fuse supervision control (FSC)
Elektroniczna kontrola stanu wkładek topikowych (FSC)
Range / Zakres produktów
Size
Wielkość

Type*
Typ*

Current
Prąd

Terminal**
Zaciski**

Monitoring device
Moduł kontroli wkładek

Reference
Nr referencyjny

NH-00

BTVC

160 A

Code YY
Kod YY

Electronical
Elektroniczny

Fuse switch reference type 443 + FX
Nr referencyjny rozłącznika typu 443 + FX

NH-1/2/3

BTVC

250/400/630 A

Code YY
Kod YY

Electronical
Elektroniczny

Fuse switch reference type 438 + FX
Nr referencyjny rozłącznika typu 438 + FX

NH-1/2/3

BTVC

250/400/630 A

Code YY
Kod YY

Electromechanical
Elektromechaniczny

Fuse switch reference type 438 + F5
Nr referencyjny rozłącznika typu 438 + F5
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Other options are possible. For further functions (see page 6), please, contact with our technical department.
Inne opcje są dostępne. Dla dalszych funkcji prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym.
BTVC NH-00

BTVC NH-1/2/3

Electronic device
Urządzenie elektroniczne

Electro-mechanical device
Urządzenie elektromechaniczne

Electronic device
Urządzenie elektroniczne

*Type: one pole/three pole switching is possible.
*Typ: jedno/trójbiegunowe sterowanie jest dostępne.
**Terminals: all type of terminals of the catalogue are available (Code YY of fuse switch reference).
**Zaciski: wszystkie rodzaje zacisków z katalogu głównego są dostępne (Kod YY w numerze referencyjnym rozłącznika).

Wiring diagrams / Schematy elektryczne: page / strona 7

Technical Data / Dane techniczne: page / strona 15
Dimensions / Rysunki wymiarowe: page / strona 6-7
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438
Fuse supervision control (FSC)
Elektroniczna kontrola stanu wkładek topikowych (FSC)
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Other functions / Inne funkcje
Apart from the standard FSC version, for special applications Poza standardowymi wersjami FSC, dostępne są również wykonania do specjalthere are also available, TEST, RESET and DIN rail versión.
nych zastosowań: z funkcjami TEST, RESET i wersja do montażu na szynach DIN.

TEST function
Funkcja – TEST

RESET function
Funkcja – RESET

FSC for DIN rail*
FSC do montażu na szynie DIN*

Test function will help in preventive maintenance. It allows to check alarms periodically. When pressing the TEST
button, the auxiliary contact will be activated (although
all fuses are ok). / Funkcja test jest pomocna przy pracach
prewencyjnych związanych z utrzymaniem ruchu. Pozwala na cykliczne sprawdzenie czy funkcja alarmu jest sprawna. Kiedy wciśniemy przycisk TEST aktywujemy na chwilę
sygnalizację stykiem pomocniczym oraz diodami LED
na obudowie FSC. W ten sposób możemy się upewnić,
ze FSC zadziała poprawnie w przypadku faktycznego przepalenia którejś z objętych kontrolą wkładek.

After the auxiliary contact is activated
by a blown fuse, and although the fuse
is replaced by a new one, the auxiliary
contact will not move back to the initial position if the RESET button is not
pressed. / Po aktywacji alarmu przez
przepaloną wkładkę, wymieniamy
wkładkę na sprawną, jednakże alarm
nie zostanie dezaktywowany do czasu
naciśnięcia przycisku RESET.

To allow a flexible distribution of
devices in the panel, the FSC unit can
be installed easily in a DIN rail. *Coming
soon, consult with our commercial department! / Aby umożliwić elastyczność
przy rozmieszczaniu wyposażenia rozdzielnicy, moduł FSC może być łatwo
instalowany na szynie DIN. *Dostępne
wkrótce, prosimy o kontakt z Działem
Technicznym!

Dimensions / Rysunki wymiarowe
Fuse switch NH-1/2/3 (Type 438) + electonic device
Rozłącznik bezpiecznikowy NH-1/2/3 (Typ 438)
+ urządzenie elektroniczne
100

Fuse switch NH-1/2/3 (Type 438) + electromechanical device
Rozłącznik bezpiecznikowy NH-1/2/3 (Typ 438)
+ urządzenie elektromechaniczne
192

100

6

185

185

784

724

185

185

105

105

120

60

192

Fuse supervision control (FSC)
Elektroniczna kontrola stanu wkładek topikowych (FSC)

Fuse switch NH-00 (Type 443) + electronic device
Rozłącznik bezpiecznikowy NH-00 (Typ 443)
+ urządzenie elektroniczne
50

1

Electronic device for DIN rail*
Urządzenie elektroniczne na szynę DIN*

81

50

185

724

65

185

84

60

147

* Coming soon, consult with our commercial department.
* Dostępne wkrótce, prosimy o kontakt z Działem
Technicznym.

Wiring diagrams / Schematy elektryczne
Electronic monitoring
Monitoring elektroniczny

Electromechanical monitoring
Monitoring elektromechaniczny
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438
Fuse switch with integrated current transformers
Rozłączniki bezpiecznikowe ze zintegrowanymi przekładnikami prądowymi
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Features / Właściwości
NH-00 (443)

NH-1/2/3 (438)

Description

Opis

A complete solution for current metering integrated in the standard
fuse switches.

Kompleksowe rozwiązanie do pomiaru prądów zintegrowane
w standardowym rozłączniku bezpiecznikowym.

The solution is offered totally integrated into the fuse switch, in the
form of a compact and robust assembly, which means a saving of
time in the arrangement for the final user.

Oferowane rozwiązanie jest całkowicie zintegrowane w obudowie
rozłącznika, jest kompaktowe i z solidnie mocowane, co zapewnia
oszczędność czasu przy instalacji dla użytkowników końcowych.

The current transformer, integrated in the standard fuse switch don’t
increase the total depth of the device.

Przekładniki prądowe zintegrowane w standardowym rozłączniku
bezpiecznikowym nie zwiększają całkowitej głębokości montażowej rozłącznika.

Current-transformers are available in different current ratings
adequate for NH-00, NH-1, NH-2 and NH-3 fuse switches. Secondary
current available in 1A and 5A.
Connections and cables lay out are made in a smart way to provide
a completely protected solution for safe handling.
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Double adaptor with integrated CT
for two BTVC NH-00 (443)
Podwójny adaptor ze zintegrowanymi
przekładnikami prądowymi
dla dwóch BTVC NH-00 (443)

Przekładniki prądowe dostępne są na rozmaite prądy znamionowe adekwatnie dla rozłączników NH-00, NH-1, NH-2 i NH3. Dostępne prądy znamionowe uzwojeń wtórnych przekładników
to 1 i 5A.

Fuse switch with integrated current transformers
Rozłączniki bezpiecznikowe ze zintegrowanymi przekładnikami prądowymi

Range / Zakres produktów
Size
Wielkość
NH-00

NH-1

NH-2

NH-3

Fuse Switch
Typ rozłącznika

Current
Prąd

Terminal
Zaciski

Measuring
Pomiar

Type of CT*
Typ przekładnika*

BTVC

160 A

M8

3 CT

150/5A

BTVC

160 A

M8

1 CT

150/5A

BTVC

250 A

M10

3 CT

250/5A

BTVC

250 A

M10

1 CT

250/5A

BTVC

400 A

M12

3 CT

400/5A

BTVC

400 A

M12

1 CT

400/5A

BTVC

630 A

M12

3 CT

600/5A

BTVC

630 A

M12

1 CT

600/5A
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Reference
Nr referencyjny
Fuse switch reference type 443 + Code XX
Nr referencyjny rozłącznika typu 443 + Kod XX
Fuse switch reference type 438 + Code XX
Nr referencyjny rozłącznika typu 438 + Kod XX
Fuse switch reference type 438 + Code XX
Nr referencyjny rozłącznika typu 438 + Kod XX
Fuse switch reference type 438 + Code XX
Nr referencyjny rozłącznika typu 438 + Kod XX

*Rated secondary output: 5A standard (1A on request). / *Prąd znamionowy uzwojenia wtórnego: standardowo5A (1A dostępny na zapytanie).
Code XX: depending on the current transformer. Please consult. / Kod XX: zależnie od przekładnika prądowego. Prosimy o kontakt.

Set of 3 integrated CT / Zestaw 3 zintegrowanych przekładników prądowych
Set of 3 integrated CT
Zestaw 3 zintegrowanych przekładników prądowych

Measuring
Pomiar

Type of CT
Typ przekładnika

Reference
Nr referencyjny

3 CT

500/5 Cl. 0,5 2,5 VA

43801630

3 CT

600/5 Cl. 0,5 2,5 VA

43801631

Other options are possible. For further possibilities, please, contact with our technical department.
Dostępne są też inne opcje. Dla dalszych możliwości prosimy o kontakt z Działem Technicznym.

Double adaptor with integrated CT for two Fuse Switches NH-00 (443) / Podwójny adaptor
ze zintegrowanymi przekładnikami prądowymi dla dwóch rozłączników NH-00 (443)
Double adaptor with integrated CT
Doppeladapter mit integrierten Wandlern

Size
Wielkość

Current
Prąd

Terminal
Zaciski

Measuring
Pomiar

Type of CT
Typ przekładnika

Reference
Nr referencyjny

NH-00

160 A

M8

6 CT (1)

150/5A CL1 3,75VA

443.01.511

NH-00

160 A

M8

2 CT (2)

150/5A CL1 3,75VA

443.01.513

(1) 3 phase measurement / Pomiar trójfazowy
(2) 1 phase measurement / Pomiar jednofazowy
Other options are possible. For further possibilities, please, contact with our technical department.
Dostępne są też inne opcje. Dla dalszych możliwości prosimy o kontakt z Działem Technicznym..

Dimensions / Rysunki wymiarowe: page / strona 11
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Fuse switch with integrated current transformers
Rozłączniki bezpiecznikowe ze zintegrowanymi przekładnikami prądowymi
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Range of Current Transformers / Zakres przekładników prądowych

Item / Produkt

Size of Fuse switch
Wielkość rozłącznika
bezpiecznikowego

Rated Primary Current
Prąd znamionowy uzwojenia
pierwotnego

For NH00 fuse switch
Dla rozłączników NH-00

For NH00 adaptor
Dla adaptora NH-00

For NH1/2/3
Dla rozłączników NH1/2/3

For NH1/2/3
Dla rozłączników NH1/2/3

Rated secondary output: 5A standard (1A on request).
Prąd znamionowy uzwojenia wtórnego: standardowo 5A (1A dostępny na zapytanie).
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Accuracy Class / Burden
Klasa dokładności / Moc
0,5
1

75A

-

1VA

80A

-

1,5VA

100A

1VA

2,5VA

120A

1VA

2,5VA

125A

1VA

2,5VA

150A

2,5VA

3,75VA

75A

-

1VA

80A

-

1,5VA

100A

1VA

2,5VA

120A

1VA

2,5VA

125A

1VA

2,5VA

150A

2,5VA

3,75VA

250A

-

1VA

300A

1VA

1VA

400A

1VA

1VA

500A

2VA

2,5VA

600A

2,5VA

2,5VA

250

7,5VA

7,5VA

300

10VA

10VA

400

7,5VA

7,5VA

500

7,5VA

10VA

Fuse switch with integrated current transformers
Rozłączniki bezpiecznikowe ze zintegrowanymi przekładnikami prądowymi
Dimensions / Rysunki wymiarowe
BTVC NH-00 (Type 443)

192

279
192

100

185

185

664

664

185

185

105

102,5

50

2

BTVC NH-1/2/3/ (Type 438)

14 39

39

191

15

20 33,5 33,5

Kit of double adaptor with integrated CT for two Fuse
Switches NH-00 (443) / Zestaw podwójnego adaptora
ze zintegrowanymi przekładnikami oraz dwoma
rozłącznikami bezpiecznikowymi NH-00 (443)

Double adaptor with integrated CT
Podwójny adaptor ze zitegrowanymi przekładnikami

253

100

5

192
100

20

39

185

3

185

185

713

554

185

151,7

131,7

166

20

32,3

191,3

20

28
50

Range / Zakres produktów: page / strona 9
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Metering accessories for fuse switches
Akcesoria pomiarowe dla rozłączników bezpiecznikowych

3

Features / Właściwości
3 phase permanent metering set
Zestaw do pomiaru ciągłego
w 3 fazach

This accessory can be installed in any standard fuse switch. The
depth of the product is increased 41 mm.

Special current transformers in fuse shape design can be installed for
temporary current meterings.

To akcesorium może być montowane z dowolnym standardowym rozłącznikiem bezpiecznikowym. Głębokość montażowa
produktu zwiększy się o 41 mm.

Przekładniki prądowe w wykonaniu specjalnym – mocowane na specjalnych wkładkach topikowych, mogą być instalowane do doraźnych
pomiarów prądu.

3 phase permanent metering
set with maximeter.

3 phase permanent metering
set with digital panel meter.

Zestaw do pomiaru ciągłego
w 3 fazach z amperomierzem.

Zestaw do pomiaru ciągłego
w 3 fazach z analizatorem
parametrów sieci.

This supports can be fitted directly on the fuse switches, so the
metering device can be close to the metering point and the
cabling is simple and safe.
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Temporary metering set
Zestaw do pomiaru doraźnego

Urządzenia pomiarowe mogą być mocowane bezpośrednio na obudowie rozłączników bezpiecznikowych, zatem urządzenie pomiarowe znajduje się blisko punktów pomiaru, a okablowanie jest proste i bezpieczne.

Metering accessories for fuse switches
Akcesoria pomiarowe dla rozłączników bezpiecznikowych
Range / Zakres produktów
Item
Pozycja

Description
Opis

Reference
Nr referencyjny

Digital Multimeter PNT Delta Energy
Cyfrowy analizator parametrów sieci PNT Delta Energy

655001A

Connection cover with Digital Multimeter
Osłona zacisków z zamocowanym cyfrowym analizatorem

4380842

Connection cover without amperimeter
(But ready to install it)
Osłona zacisków gotowa pod montaż amperomierza

Connection cover
Osłona zacisków

NH00
45x45mm
NH-1/2/3
68x68mm
NH-1/2/3
92x92mm
NH-00
NH-21/2/3

3

4430436
4380472
4380471
4430419
4380470

Top cover with maximeter for permanent metering set for NH-00 185 mm busbar
distance Type 443
Osłona zacisków z amperomierzem do zestawu pomiaru ciągłego
dla rozłączników NH-00 na rozstaw 185 mm typu 443

4430801

Top cover with maximeter for permanent metering
set for NH-1/2/3 BTVC & BTVC-DT
Osłona zacisków z amperomierzem do zestawu pomiaru ciągłego
dla rozlączników NH-1/2/3, 1 i 3 biegunowo sterowanych

4280821

3 phase permanent metering set for NH-00 100 mm busbar spacing
Zestaw do pomiaru ciągłego w 3 fazach dla rozłaczników NH-00 na rozstaw 100 mm

4230806

3 phase permanent metering set for NH-00 185 mm busbar type 443
Zestaw do pomiaru ciągłego w 3 fazach
dla rozłaczników NH-00 na rozstaw 185 mm typu 443

4430803
NH-1 4380826-200/5

3 phase permanent metering set for NH-1/2/3
Zestaw do pomiaru ciągłego w 3 fazach dla rozłączników NH-1/2/3

NH-2 4380826- 400/5
NH-3 4380826- 600/5

Temporary metering set (without fuse holders) for BTVC & BTVC-DT NH-1
Zestaw do pomiaru doraźnego (nie zawiera kieszeni wkładek) dla BTVC NH-1,
1 i 3 biegunowo sterowanych

42808118

Temporary metering set (without fuse holders) for BTVC & BTVC-DT NH-2
Zestaw do pomiaru doraźnego (nie zawiera kieszeni wkładek) dla BTVC NH-2,
1 i 3 biegunowo sterowanych

42808111

Temporary metering set (without fuse holders) for BTVC & BTVC-DT NH-3
Zestaw do pomiaru doraźnego (nie zawiera kieszeni wkładek) dla BTVC NH-3,
1 i 3 biegunowo sterowanych

42808112

Temporary metering set suitcase (with fuse holders) for NH1 BTVC & BTVC-DT
Walizka z zestawem do pomiaru doraźnego (zawiera kieszenie wkładek)
dla BTVC NH-1, 1 i 3 biegunowo sterowanych

42808119

Temporary metering set suitcase (with fuse holders) for NH2 BTVC & BTVC-DT
Walizka z zestawem do pomiaru doraźnego (zawiera kieszenie wkładek)
dla BTVC NH-2, 1 i 3 biegunowo sterowanych

42808100

Temporary metering set suitcase (with fuse holders) for NH3 BTVC & BTVC-DT
Walizka z zestawem do pomiaru doraźnego (zawiera kieszenie wkładek)
dla BTVC NH-3, 1 i 3 biegunowo sterowanych

42808102

Insulating cable ducts
Osłona kabli

4380469
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Metering accessories for fuse switches
Akcesoria pomiarowe dla rozłączników bezpiecznikowych
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Assembly drawing / Rysunek montażowy
Ref. / Nr. ref.
655001A
Ref. / Nr. ref.
4430801

Ref. / Nr. ref.
4280821

Ref. / Nr. ref.
4380826
Ref. / Nr. ref.
42808118
Ref. / Nr. ref.
4430803

Ref. / Nr. ref.
42808111
Ref. / Nr. ref.
42808112

Ref. / Nr. ref. Digital Multimeter PNT Delta Energy
655001A
Cyfrowy analizator parametrów sieci PNT Delta Energy
Ref. / Nr. ref. Top cover with maximeter for permanent metering
4430801
set for NH-00 185 mm busbar distance Type 443
Osłona zacisków z amperomierzem do zestawu pomiaru
ciągłego dla rozłączników NH-00 na rozstaw 185 mm
typu 443
Ref. / Nr. ref. Temporary metering set (without fuse holders) for BTVC
42808118
& BTVC-DT NH-1
Zestaw do pomiaru doraźnego (nie zawiera kieszeni
wkładek) dla BTVC NH-1, 1 i 3 biegunowo sterowanych
Ref. / Nr. ref. Temporary metering set (without fuse holders) for BTVC
42808111
& BTVC-DT NH-2
Zestaw do pomiaru doraźnego (nie zawiera kieszeni
wkładek) dla BTVC NH-2, 1 i 3 biegunowo sterowanych
Ref. / Nr. ref. Temporary metering set (without fuse holders) for BTVC
42808112
& BTVC-DT NH-3
Zestaw do pomiaru doraźnego (nie zawiera kieszeni
wkładek) dla BTVC NH-3, 1 i 3 biegunowo sterowanych
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Ref. / Nr. ref.
4380469

Ref. / Nr. ref. Top cover with maximeter for permanent metering
4280821
set for NH-1/2/3 BTVC & BTVC-DT
Osłona zacisków z amperomierzem do zestawu pomiaru
ciągłego dla rozlączników NH-1/2/3, 1 i 3 biegunowo
sterowanych
Ref. / Nr. ref. 3 phase permanent metering set for BTVC & BTVC-DT
4380826
NH-1/2/3
Zestaw do pomiaru ciągłego w 3 fazach dla rozłączników
NH-1/2/3
Ref. / Nr. ref. 3 phase permanent metering set for NH-00 185 mm
4430803
busbar type 443
zestaw do pomiaru ciągłego w 3 fazach dla rozłaczników
NH-00 na rozstaw 185 mm typu 443
Ref. / Nr. ref. Insulating cable ducts
4380469
Osłona kabli

Technical Data / Dane techniczne
Fuse Supervision Control / Elektroniczna kontrola stanu wkładek
Power supply / Zasilanie

No auxiliary power supply required
Zasilanie pomocnicze nie jest wymagane

Rated operational voltage / Znamionowe napięcie pracy

AC 400 V – 690 V

Rated frequency / Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Internal resistance / Rezystancja wewnętrzna

2 Mohm (L-L)

Rated Impulse withstand voltage / Znamionowe napięcie impulsowe wytrzymywane

6 kV / 8kV *

Uimp between phases / Uimp między fazami

7,3 kV / 8kV *

Uimp across the open contacts for equipments suitable for isolation / Uimp dla otwartych
styków urządzeń zapewniających izolację (rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe)

12,3 kV

3

Interface / Interfejs
Operation / Sygnalizacja działania

1 LED green / 1 zielona dioda LED

Fuse Fault / Sygnalizacja przepalenia wkładki / otworzenia rozłącznika

3 LEDs red / 3 czerwone diody LED

Relay contacts / Styki przekaźnika

Relay with NC and NO contacts
Przekaźnik ze stykami NC oraz NO

Maximum switching current / Maksymalny prąd przełączania

AC 8 A

Maximum switching voltage / Maksymalne napięcie przełączania

AC 250

Current Transformers / Przekładniki prądowe
Rated primary current
Prąd znamionowy uzwojenia pierwotnego

A

See page 10 / Patrz strona 10

Rated secondary current
Prąd znamionowy uzwojenia wtórnego

A

1 or 5 / 1 lub 5

Rated Burden
Obciążalność znamionowa

VA

See page 10 / Patrz strona 10

Accuracy class
Klasa dokładności
Rated frequency
Częstotliwość znamionowa

0,5 or 1 / 0,5 lub 1
Hz

Security factor
Współczynnik bezpieczeństwa

40-60
5

Extended current range
Rozszerzony zakres prądowy

%

120

Highest voltage for equipment
Najwyższe napięcie dla sprzętu

kV

0,72

Rated insulating Voltage (rms)
Znamionowe napięcie izolacji (rms)

kV

3
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