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urzπdzenia modu≥owe ñ seria 90

Seria 90 firmy Gewiss
Seria 90 firmy Gewiss zawiera gamÍ urzπdzeÒ modu≥owych na prπd znamionowy od 1 do 125 A
o obciπøalnoúci do 25 kA. Towarzyszy im bogata oferta akcesoriÛw do ochrony, sterowania
i zarzπdzania instalacjπ elektrycznπ. Elementy serii 90 integrujπ siÍ z innymi produktami
Gewiss, takimi jak rozdzielnie czy centralki. Zakres zastosowaÒ pozwala na wykorzystanie
urzπdzeÒ w szerokim zakresie od sektora mieszkaniowego do przemys≥owego. Dystrybutorem
produktÛw na rynku polskim jest firma Elettronica Italiana.

S

eria 90 to grupa ponad 1000 produktÛw o nowoczesnej stylistyce
podzielonych wed≥ug charakterystyk technicznych i zastosowania. System
pozwala na zrealizowanie wielu aplikacji
przy uøyciu ograniczonej iloúci komponentÛw. SzybkoúÊ montaøu i ≥atwoúÊ utrzymania instalacji sπ zagwarantowane dziÍki
standaryzacji komponentÛw.

Urzπdzenia modu≥owe
o wysokiej wydajnoúci
MTHP 125 A
W ofercie firmy Gewiss znajdujπ siÍ
wy≥πczniki nadmiarowo prπdowe o wysokiej wydajnoúci MTHP 125 A oraz do≥πczalne bloki rÛønicowe. Urzπdzenia charakteryzujπ siÍ dobrymi charakterystykami: krzywπ C do 25 kA oraz krzywπ D do
10 kA. Seria posiada wielobiegunowy system ≥πczenia: zaciski wymienialne i zestaw
do przy≥πczania koÒcÛwek kablowych
i szyn.

W celu zwiÍkszenia wydajnoúci i zmniejszenia strat energii w wy≥πcznikach przewidziano podwÛjne roz≥πczanie stykÛw rÛwnoleg≥ych. Bloki rÛønicowe
posiadajπ w czÍúci czo≥owej zaczep
z przyciskiem potwierdzajπcym poprawne przy≥πczenie mechaniczne
wy≥πcznika nadmiarowo prπdowego.
Po≥πczenie obwodÛw dodatkowych
odbywa siÍ poprzez zaciski typu faston zarÛwno w gÛrnych jak i dolnych
wy≥πcznikach. Pod≥πczenie urzπdzeÒ nie
wymaga uøycia zaciskÛw g≥Ûwnych.

Urzπdzenia modu≥owe MT,
BD i SD
Do sterowania i zabezpieczania obwodÛw przeciwko obciπøeniom i zwarciom
wykorzystywane sπ wy≥πczniki nadmiarowo prπdowe serii MT. Urzπdzenia te produkowane sπ na prπdy nominalne od 1 do
63 A oraz obciπøalnoúci do 25 kA z charakterystykami typu B ñ C ñ D.

NiezawodnoúÊ i bezpieczeÒstwo instalacji zapewnione jest m.in. poprzez wzajemnπ kompatybilnoúÊ
elementÛw systemu
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Wy≥πcznik nadmiarowo-prπdowy MTHP 125 A

Bloki rÛønicowe serii BD przeznaczone
sπ do zabezpieczania osÛb i urzπdzeÒ. Jest
to gama produktÛw o czu≥oúciach od 10 do
1000 mA. DostÍpne sπ w wersji blokÛw do
25A i do 63A, klasa AC, A i AC
Wy≥πczniki rÛønicowo-prπdowe zabezpieczajπ uøytkownikÛw instalacji przed

Wy≥πcznik nadmiarowo-prπdowy serii MTC

luty 2005
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EN 60947-2 do produktÛw uøytku przemys≥owego.
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Akcesoria modu≥owe
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Seria 90 firmy Gewiss zawiera kompaktowe
urzπdzenia modu≥owe w wersji od 6 do 32 A

Seria 90 firmy Gewiss zawiera
kompaktowe urzπdzenia modu≥owe w wersji od 6 do 32 A.
Sπ to urzπdzenia z dwoma zabezpieczonym biegunami w jednym module, dostÍpne w wersji nadmiarowo prπdowej
MTC i rÛønicowo prπdowej.
Jednπ z najistotniejszych cech
tych produktÛw jest moøliwoúÊ
osiπgniÍcia oszczÍdnoúci miejsca ñ
nawet do 50% w porÛwnaniu z tradycyjnymi aparatami. Jako przyk≥ad moøna
podaÊ wy≥πcznik dwupolowy z dwoma
polami zabezpieczonymi o wielkoúci jednego modu≥u (18 mm).
Przy wykorzystaniu istniejπcych obudÛw seria gwarantuje znacznπ oszczÍdnoúÊ
przy restrukturyzacji i rozbudowie
istniejπcych instalacji. MoøliwoúÊ
uøywania wiÍkszej iloúci urzπdzeÒ
przy ograniczonej iloúci miejsca
pozwala poza tym na lepszy podzia≥
instalacji.
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Urzπdzenia modu≥owe
kompaktowe MTC ñ MDC

Firma Gewiss oferuje kompletnπ
seriÍ akcesoriÛw modu≥owych.
W szczegÛlnoúci dotyczy to akcesoriÛw do programowania, regulacji
i ochrony urzπdzeÒ, akcesoriÛw mechanicznych i urzπdzeÒ sterujπcych.
DziÍki charakterystykom systemu
oraz jednorodnoúci artyku≥Ûw moøliwa jest koordynacja pomiÍdzy
urzπdzeniami a akcesoriami modu≥owymi.
Opracowano na podstawie
materia≥Ûw firmy Gewiss
Przy wykorzystaniu istniejπcych obudÛw seria
gwarantuje znacznπ oszczÍdnoúÊ przy restrukturyzacji i rozbudowie istniejπcych instalacji

kontaktem poúrednim do 100 A. Czu≥oúci
zawierajπ siÍ w granicach od 10 do 500 mA.
DostÍpne sπ w klasach AC, A i AC.
Urzπdzenia Serii 90 sπ zgodne z normami europejskimi, w szczegÛlnoúci z normπ
CEI 23-3 4 (EN 60898) dotyczπcπ urzπdzeÒ publicznych, z normπ CEI 23-42 (EN
61008-1) odnoúnie dyferencja≥Ûw i CEI
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