
Întreruptoare automate miniatur ă (МСВ) serie С40N - SIGMA design  
 
  
Functii:  
- protecţia circuitelor electrice din supratensiunile sau scurtcircuitele la ieşire 
- petru comutare şi comanda circuitelor electrice 
- în combinaţie cu alte mecanisme permite comandă de la distanţă, comutare sau indicaţie ale circuitului protejat 
- montaj în clădiri de locuinţă sau clădiri industriale 
- montaj la distanţă de la un post până la 150 
- protecţia consumatorilor generatoare de curent mic de scurtcircuit până la 4500А 
Performante tehnice:  
* Tensiune nominala: 230/400V; 50/60Hz 
* Capacitate de declanşare (ciclu О-СО) în c conformitatecu standartul EN 60 898-1: 4500А 
* Capacitate de declanşare la funcţionare: Ics = 75% Icu 
* Tensiune de izolare: 2000V 
* Anduranţa electrică (nr.cicluri):4000 
* Anduranţa mecanică (nr.cicluri):20000 
* Clasa de limitare a curentului nominal: 3 
* Nivel de protecţie: IP>20 
* Curba de declanşare: 
B - disjunctorul de supracurent întrerupe la curent maxim între 3 şi 5 In. Este utilizat pentru protecţia generatoarelor şi 
a liniilor electrice lungi. 
С - întreruptorul de curent maxim acţionează între 5 şi 10In; Este utilizat protecţia cablurilor de alimentare şi a 
consumătorilor obişnuiţi 
* Borna de anexare: clemă plană elicoidala (de tunel) include 1.5 suprafaţă netedă trasă la rece Q235-A 
* Cutie de plastic – material care nu întreţine arderea nailon PA66, rezistent la razele UV 
* Rezistenţă dielectrică a cutiei: >18MV/m 
* Rezistenţa părţilor componente exterioare la încălzire excesivă şi la incendiu: 960°С / 3 сек. 
* Întreruptorul de curent maxim este compus din: 
- bobină din cupru- compoziţie: cupru pur de tip T2 
- rezistenţă: de la 0.6 până la 180 mΩ 
- rezistenţă la rupere: < 150 000 N/mmp 
- lamella bimetalică - compoziţie: 5J158 până la TB180 în funcţie de curent 
- grosime: 0.6 mm (până la 40А) şi 0.8mm (până la 63А) 
- miez de magnet - compoziţie: sârmă metalică trasă la rece (1Gr18Ni9) 
- grosime: 1.15 până la 2.24µm 
- rezistenţă la tragere: de la 200 până la 400N/mmp 
- bilă de contact a contactului mobil - compoziţie: grafit de argint CAg(5) 
- dimensiuni 3x3x0.8 (până la 40А) şi 4х4х0.8 (până la 63А) 
- contact static - compoziţie: cupru pur Т2Y2 
- compoziţie bilă de contact: grafit de argint CAg(5) 
* Tragerea cablurilor: 
- creastă de alimentare 
- cabluri rigide până la 25mmp 
- cabluri flexibile până la 16mmp 
* Cuplu de înşurubare: 1.33Nm 
Montaj:  
* pe verticală 
* şină DIN 
* montaj în locuinţe şi zone industriale fără tulburări mari 
* temperatură mediului ambiant: -5 până la +40°С±2°С 


