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wy≥πczniki Restart firmy Gewiss

Wyłączniki Restart
firmy Gewiss
Restart to nowoczesna seria wy≥πcznikÛw rÛønicowo-prπdowych lub nadprπdowych z ponownym uzbrajaniem firmy Gewiss. Pozwalajπ one na wyeliminowanie problemÛw zwiπzanych
z niepoøπdanym roz≥πczeniem siÍ wy≥πcznika zabezpieczenia rÛønicowo-prπdowego.

W

y≥πczniki rÛønicowo-prπdowe
za≥oøone w domach mogπ byÊ
poddane dzia≥aniu czynnikÛw
przejúciowych, nie zawsze zwiπzanych ze
z≥ym dzia≥aniem instalacji. Mogπ one byÊ
powodowane wydarzeniami trudnymi do
przewidzenia, takimi jak piorun lub zak≥Ûcenie w sieci.
Dzia≥anie niepoøπdane wy≥πcznika moøe
spowodowaÊ bardzo powaøne problemy
ñ d≥uøsza przerwa w dop≥ywie energii powoduje wiÍksze straty. Moøna tu wymieniÊ m.in. rozmroøeniu zamraøarki, roz≥πczeniu alarmu, rozprogramowanie instalacji ogrzewania lub nawadniania, zatrzymanie siÍ pompy w akwarium lub nie dzia≥ajπcy komputer lub faks itp.

Dzia≥anie Restart Gewiss
W przypadku wystπpienia roz≥πczenia
Restart Gewiss sprawdza w pierwszej kolejnoúci, czy nie jest to spowodowane awariπ. Jeúli wszystko jest w porzπdku wy≥πcznik ponownie siÍ uzbraja samodzielnie
przywracajπc napiÍcie w ciπgu 90 sekund.
Jeøeli roz≥πczenie spowodowane jest
awariπ trwa≥π Restart zg≥asza awariÍ instalacji za pomocπ sygna≥u úwietlnego.

Restart z Autotestem
Jednym z najnowszych produktÛw z serii 90 jest Restart z Autotestem. Urzπdzenie dostÍpne jest jako samodzielny wy≥πcz-

nik rÛønicowo-prπdowy, wykonujπcy co
tydzieÒ w sposÛb automatyczny i bez odciÍcia napiÍcia instalacji kompletny test
zabezpieczenia rÛønicowo prπdowego.
ObecnoúÊ pomocniczego styku pozwala na
sygnalizacjÍ np. poprzez powiadomienie
z uøyciem sterownika telefonicznego lub
GSM. W wy≥πcznikach tradycyjnych test
ten jest przeprowadzany rÍcznie za pomocπ specjalnego prze≥πcznika ÑTî.
CzynnoúÊ ta jest nieznana dla wiÍkszoúci uøytkownikÛw. Poza tym zmusza do
od≥πczenia napiÍcia instalacji, co w efekcie
powoduje np. koniecznoúÊ ponownego
ustawienie budzikÛw, video, kuchenek mikrofalowych, alarmÛw, faksÛw, sekretarek
automatycznych itp.
Wed≥ug analizy zleconej przez Prosiel
(Stowarzyszenie Promujπce BezpieczeÒstwo Elektryczne) firmie Demoskopea, test
rÍczny wy≥πcznika rÛønicowego jest przeprowadzany prawid≥owo (raz w miesiπcu)
tylko przez 2% osÛb ankietowanych. Natomiast 70% ankietowanych nigdy nie przeprowadzi≥o testu lub nie wie o istnieniu
prze≥πcznika ÑTî.
Restart z Autotestem jest dostÍpny
w wersjach na rÛøne prπdy znamionowe,
wy≥πczniki rÛønicowo-prπdowe i zdolnoúci wy≥πczenia (dla wersji nad prπdowej).
Opracowano na podstawie
materia≥Ûw firmy Gewiss
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Rys. 1. Wy≥πcznik Restart z autotestem firmy Gewiss
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