descărcător de protecţie la curent de trăsnet

FLP-275 V/3
FLP-275 V/3 S
SPD tip 1 - descărcător de protecţie la curent de trăsnet
Modul varistor interschimbabil, semnalizare vizuală de defect
Descărcător de protecţie la curent de trăsnet, de tip varistor,
cu 3 poli, de instalat în distribuţii de joasă tensiune la limita
zonelor ZPT 0B – ZPT 1 şi mai sus pentru prevenirea efectelor
supratensiunilor induse pe durata loviturilor directe sau
indirecte de trăsnet şi pentru a preveni tensiunile de comutaţie.

Dimensiuni

Conectare circuit

conexiune la
terminalul de
semnalizare

Date tehnice

FLP-275 V/3

Tensiune nominală

Un

230 V AC

Tensiune maximă de lucru

Uc

275 V AC / 350 V DC

curent nominal de descărcare (8/20 μs)/pol

In

30 kA

Curent de impuls de trăsnet (10/350 μs)/pol

Iimp

7 kA

Nivel de protecţie de tensiune

Up

1,2 kV

Timp de răspuns

ta

Proba de scurtcircuit la protecţia maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie

25 ns
35 kArms
125 A gL/gG
IP 20

Domeniu de temperaturi de lucru

- 40 °C … + 80 °C

Montare în

bandă DIN 35 mm

Secţiune a conductoarelor conectate
Solid min/max

ISO: 10/50 mm2 ; AWG: 8/1

Torsadat min/max

ISO: 10/35 mm2 ; AWG: 8/2

Lungime dezizolată a conductorului de alimentare
Cuplu de strângere

14 mm
max. 4 Nm

Indicare defect

câmp roşu de indicare

Indicaţie la distanţă – variantă S

contact cu comutare fără potenţial

Contacte de indicaţie la distanţă

250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC

Secţiune a conductoarelor de indicaţie la distanţă
Respectă cerinţele standardului
Număr de ordin

www.saltek.cz

max. 1,5 mm2
EN 61 643-11

FLP-275 V/3

8595090517757

FLP-275 V/3 S

8595090517771
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descărcător de protecţie la curent de trăsnet

FLP-275 V/4
FLP-275 V/4 S
SPD tip 1 - descărcător de protecţie la curent de trăsnet
Modul varistor interschimbabil, semnalizare vizuală de defect
Descărcător de protecţie la curent de trăsnet, de tip varistor,
cu 4 poli, de instalat în distribuţii de joasă tensiune la limita
zonelor ZPT 0B – ZPT 1 şi mai sus pentru prevenirea efectelor
supratensiunilor induse pe durata loviturilor directe sau
indirecte de trăsnet şi pentru a preveni tensiunile de comutaţie.
Opţional telesemnalizare de stare (S).

Dimensiuni

Conectare circuit

conexiune la
terminalul de
semnalizare

Date tehnice

FLP-275 V/4

Tensiune nominală

Un

230 V AC

Tensiune maximă de lucru

Uc

275 V AC / 350 V DC

curent nominal de descărcare (8/20 μs)/pol

In

30 kA

Curent de impuls de trăsnet (10/350 μs)/pol

Iimp

7 kA

Nivel de protecţie de tensiune

Up

1,2 kV

Timp de răspuns

ta

Proba de scurtcircuit la protecţia maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie

25 ns
35 kArms
125 A gL/gG
IP 20

Domeniu de temperaturi de lucru

- 40 °C … + 80 °C

Montare în

bandă DIN 35 mm

Secţiune a conductoarelor conectate
Solid min/max

ISO: 10/50 mm2 ; AWG: 8/1

Torsadat min/max

ISO: 10/35 mm2 ; AWG: 8/2

Lungime dezizolată a conductorului de alimentare
Cuplu de strângere

14 mm
max. 4 Nm

Indicare defect

câmp roşu de indicare

Indicaţie la distanţă – variantă S

contact cu comutare fără potenţial

Contacte de indicaţie la distanţă

250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC

Secţiune a conductoarelor de indicaţie la distanţă
Respectă cerinţele standardului
Număr de ordin
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max. 1,5 mm2
EN 61 643-11

FLP-275 V/4

8595090517788

FLP-275 V/4 S

8595090517795
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protecţie la supratensiuni

SLP-075 V
SLP-130 V
SLP-275 V
SLP-385 V
SLP-440 V
SLP-550 V

SPD tip 2 – protecţie la supratensiuni
Modul varistor interschimbabil,
semnalizare vizuală de defect
Protecţie la supratensiuni, de tip varistor,
de instalat în distribuţii de joasă tensiune
la limita zonelor ZPT 1 şi ZPT 2 pentru
protecţia distribuţiilor şi a echipamentului
împotriva efectelor supratensiunilor induse
pe durata unei lovituri de trăsnet şi pentru
a preveni supratensiunile de comutaţie.

Dimensiuni

Conectare circuit

Date tehnice

SLP-075 V

SLP-130 V

SLP-275 V

SLP-385 V

SLP-440 V

Tensiune nominală

Un

60 V AC

110 V AC

230 V AC

—

400 V AC

SLP-550 V
500 V AC

Tensiune maximă de lucru

Uc

75 V AC / 100 V DC

130 V AC / 170 V DC

275 V AC / 350 V DC

385 V AC / 500 V DC

440 V AC / 585 V DC

550 V AC / 745 V DC
15 kA

curent nominal de descărcare (8/20 μs)

In

10 kA

15 kA

20 kA

20 kA

20 kA

Maximum discharge current (8/20 μs)

Imax

40 kA

40 kA

40 kA

40 kA

40 kA

40 kA

Nivel de protecţie de tensiune @ I = 5 kA (8/20 μs)

Up

0,3 kV

0,45 kV

0,9 kV

1,3 kV

1,5 kV

1,8 kV

Nivel de protecţie de tensiune

Up

0,4 kV

0,6 kV

1,2 kV

1,8 kV

1,9 kV

2,2 kV

Timp de răspuns

ta

25 ns

25 ns

25 ns

25 ns

25 ns

25 ns

35 kArms

35 kArms

35 kArms

35 kArms

35 kArms

35 kArms

125 A gL/gG

125 A gL/gG

125 A gL/gG

125 A gL/gG

125 A gL/gG

125 A gL/gG

8595090518174

8595090517184

Proba de scurtcircuit la protecţia maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie

IP 20

Domeniu de temperaturi de lucru

- 40 °C … + 80 °C

Montare în

bandă DIN 35 mm

Secţiune a conductoarelor conectate
Solid min/max

ISO: 10/50 mm2 ; AWG: 8/1

Torsadat min/max

ISO: 10/35 mm2 ; AWG: 8/2

Lungime dezizolată a conductorului de alimentare

14 mm

Cuplu de strângere

max. 4 Nm

Indicare defect

câmp roşu de indicare

Respectă cerinţele standardului
Număr de ordin

www.saltek.cz

EN 61 643-11
8595090518150

8595090518167

8595090516170

8595090519553
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protecţie la supratensiuni

SLP-075 VS
SLP-130 VS
SLP-275 VS
SLP-385 VS
SLP-440 VS
SLP-550 VS

SPD tip 2 – protecţie la supratensiuni
Modul varistor interschimbabil,
semnalizare vizuală de defect
Protecţie la supratensiuni, de tip varistor,
de instalat în distribuţii de joasă tensiune la
limita zonelor ZPT 1 şi ZPT 2 pentru protecţia
distribuţiilor şi a echipamentului împotriva
efectelor supratensiunilor induse pe durata
unei lovituri de trăsnet şi pentru a preveni
supratensiunile de comutaţie.
Telesemnalizare de stare (S)

Dimensiuni

Conectare circuit

Date tehnice

SLP-075 VS

SLP-130 VS

SLP-275 VS

SLP-385 VS

SLP-440 VS

Tensiune nominală

Un

60 V AC

110 V AC

230 V AC

—

400 V AC

SLP-550 VS
500 V AC

Tensiune maximă de lucru

Uc

75 V AC / 100 V DC

130 V AC / 170 V DC

275 V AC / 350 V DC

385 V AC / 500 V DC

440 V AC / 585 V DC

550 V AC / 745 V DC
15 kA

curent nominal de descărcare (8/20 μs)

In

10 kA

15 kA

20 kA

20 kA

20 kA

Curent maxim de descărcare (8/20 μs)

Imax

40 kA

40 kA

40 kA

40 kA

40 kA

40 kA

Nivel de protecţie de tensiune @ I = 5 kA (8/20 μs)

Up

0,3 kV

0,45 kV

0,9 kV

1,3 kV

1,5 kV

1,8 kV

Nivel de protecţie de tensiune

Up

0,4 kV

0,6 kV

1,2 kV

1,8 kV

1,9 kV

2,2 kV

Timp de răspuns

ta

25 ns

25 ns

25 ns

25 ns

25 ns

25 ns

35 kArms

35 kArms

35 kArms

35 kArms

35 kArms

35 kArms

125 A gL/gG

125 A gL/gG

125 A gL/gG

125 A gL/gG

125 A gL/gG

125 A gL/gG

8595090518259

8595090518266

Proba de scurtcircuit la protecţia maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie

IP 20

Domeniu de temperaturi de lucru

- 40 °C … + 80 °C

Montare în

bandă DIN 35 mm

Secţiune a conductoarelor conectate
Solid min/max

ISO: 10/50 mm2 ; AWG: 8/1

Torsadat min/max

ISO: 10/35 mm2 ; AWG: 8/2

Lungime dezizolată a conductorului de alimentare

14 mm

Cuplu de strângere

max. 4 Nm

Indicare defect

câmp roşu de indicare

Indicaţie la distanţă

contact cu comutare fără potenţial

Contacte de indicaţie la distanţă

250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
max. 1,5 mm2

Secţiune a conductoarelor de indicaţie la distanţă
Respectă cerinţele standardului
Număr de ordin
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EN 61 643-11
8595090518235

8595090518242

8595090516187

8595090527718
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protecţie la supratensiuni

SLP-275 V/3
SLP-275 V/3S
SPD tip 2 – protecţie la supratensiuni
Modul varistor interschimbabil, semnalizare vizuală de defect
Descărcător de protecţie la supratensiuni, de tip varistor, cu 3
poli, de instalat în distribuţii de joasă tensiune la limita zonelor
ZPT 1 şi ZPT 2 pentru protecţia distribuţiilor şi a echipamentului
împotriva efectelor supratensiunilor induse pe durata unei lovituri de trăsnet şi pentru a preveni supratensiunile de comutaţie.
Opţional telesemnalizare de stare (S).

Dimensiuni

Conectare circuit

conexiune la
terminalul de
semnalizare

Date tehnice
Tensiune nominală

SLP-275 V/3
Un

Tensiune maximă de lucru
Uc
curent nominal de descărcare (8/20 μs)/pol
In
Curent maxim de descărcare (8/20 μs)/pol
Imax
Nivel de protecţie de tensiune @ I = 5 kA (8/20 μs) Up
Nivel de protecţie de tensiune
Up
Timp de răspuns
ta
Proba de scurtcircuit la protecţia maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie
Domeniu de temperaturi de lucru
Montare în
Secţiune a conductoarelor conectate
Solid min/max
Torsadat min/max
Lungime dezizolată a conductorului de alimentare
Cuplu de strângere
Indicare defect
Indicaţie la distanţă – variantă S
Contacte de indicaţie la distanţă
Secţiune a conductoarelor de indicaţie la distanţă
Respectă cerinţele standardului
SLP-275 V/3
Număr de ordin
SLP-275 V/3S

www.saltek.cz

230 V AC
275 V AC / 350 V DC
20 kA
40 kA
0,9 kV
1,2 kV
25 ns
35 kArms
125 A gL/gG
IP 20
- 40 °C … + 80 °C
bandă DIN 35 mm
ISO: 10/50 mm2 ; AWG: 8/1
ISO: 10/35 mm2 ; AWG: 8/2
14 mm
max. 4 Nm
câmp roşu de indicare
contact cu comutare fără potenţial
250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
max. 1,5 mm2
EN 61 643-11
8595090517603
8595090517610
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protecţie la supratensiuni

SLP-275 V/4
SLP-275 V/4S
SPD tip 2 – protecţie la supratensiuni
Modul varistor interschimbabil, semnalizare vizuală de defect
Descărcător de protecţie la supratensiuni, de tip varistor, cu 4
poli, de instalat în distribuţii de joasă tensiune la limita zonelor
ZPT 1 şi ZPT 2 pentru protecţia distribuţiilor şi a echipamentului
împotriva efectelor supratensiunilor induse pe durata unei lovituri de trăsnet şi pentru a preveni supratensiunile de comutaţie.
Opţional telesemnalizare de stare (S).

Dimensiuni

Conectare circuit

conexiune la
terminalul de
semnalizare

Date tehnice
Tensiune nominală

SLP-275 V/4
Un

Tensiune maximă de lucru
Uc
curent nominal de descărcare (8/20 μs)/pol
In
Curent maxim de descărcare (8/20 μs)/pol
Imax
Nivel de protecţie de tensiune @ I = 5 kA (8/20 μs) Up
Nivel de protecţie de tensiune
Up
Timp de răspuns
ta
Proba de scurtcircuit la protecţia maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie
Domeniu de temperaturi de lucru
Montare în
Secţiune a conductoarelor conectate
Solid min/max
Torsadat min/max
Lungime dezizolată a conductorului de alimentare
Cuplu de strângere
Indicare defect
Indicaţie la distanţă – variantă S
Contacte de indicaţie la distanţă
Secţiune a conductoarelor de indicaţie la distanţă
Respectă cerinţele standardului
SLP-275 V/4
Număr de ordin
SLP-275 V/4S
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230 V AC
275 V AC / 350 V DC
20 kA
40 kA
0,9 kV
1,2 kV
25 ns
35 kArms
125 A gL/gG
IP 20
- 40 °C … + 80 °C
bandă DIN 35 mm
ISO: 10/50 mm2 ; AWG: 8/1
ISO: 10/35 mm2 ; AWG: 8/2
14 mm
max. 4 Nm
câmp roşu de indicare
contact cu comutare fără potenţial
250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
max. 1,5 mm2
EN 61 643-11
8595090517221
8595090517634

www.saltek.cz

protecţie la supratensiuni

SLP-275 V/1+1
SLP-275 V/1S+1
SPD tip 2 – protecţie la supratensiuni
Modul interschimbabil, semnalizare vizuală de defect
Combinaţia unei protecţii la supratensiuni, tip varistor, şi unui
eclator capsulat conectate în mod 3+1. De instalat în distribuţii
de joasă tensiune la limita zonelor ZPT 1 şi ZPT 2 pentru
protecţia distribuţiilor şi a echipamentului împotriva efectelor
supratensiunilor induse pe durata unei lovituri de trăsnet
şi pentru a preveni supratensiunile de comutaţie. Opţional
telesemnalizare de stare (S).

Dimensiuni

Conectare circuit

conexiune la
terminalul de
semnalizare

Date tehnice
Tensiune nominală

L-N
Un

Tensiune maximă de lucru
Uc
curent nominal de descărcare (8/20 μs)
In
Curent maxim de descărcare (8/20 μs)
Imax
Nivel de protecţie de tensiune @ I = 5 kA (8/20 μs)
Up
Nivel de protecţie de tensiune
Up
Timp de răspuns
ta
Proba de scurtcircuit la protecţia maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie
Domeniu de temperaturi de lucru
Montare în
Secţiune a conductoarelor conectate
Solid min/max
Torsadat min/max
Lungime dezizolată a conductorului de alimentare
Cuplu de strângere
Indicare defect
Indicaţie la distanţă – variantă S
Contacte de indicaţie la distanţă
Secţiune a conductoarelor de indicaţie la distanţă
Respectă cerinţele standardului
SLP-275 V/1+1
Număr de ordin
SLP-275 V/1S+1

www.saltek.cz

N-PE

230 V AC

—

275 V AC / 350 V DC
20 kA
40 kA
0,9 kV
1,2 kV
25 ns
35 kArms
125 A gL/gG
IP 20
- 40 °C … + 80 °C
bandă DIN 35 mm

300 V AC
20 kA
40 kA
—
1,5 kV
100 ns
—
—
IP 20
- 40 °C … + 80 °C
bandă DIN 35 mm

ISO: 10/50 mm2 ; AWG: 8/1
ISO: 10/50 mm2 ; AWG: 8/1
2
ISO: 10/35 mm ; AWG: 8/2
ISO: 10/35 mm2 ; AWG: 8/2
14 mm
14 mm
max. 4 Nm
max. 4 Nm
câmp roşu de indicare
no
contact cu comutare fără potenţial
—
250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
—
max. 1,5 mm2
—
EN 61 643-11
EN 61 643-11
8595090519485
8595090524915
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protecţie la supratensiuni

SLP-275 V/3+1
SLP-275 V/3S+1
SPD tip 2 – protecţie la supratensiuni
Modul interschimbabil, semnalizare vizuală de defect
Combinaţia unei protecţii la supratensiuni, tip varistor, cu 3
poli şi unui eclator capsulat conectate în mod 3+1. De instalat
în distribuţii de joasă tensiune la limita zonelor ZPT 1 şi ZPT 2
pentru protecţia distribuţiilor şi a echipamentului împotriva
efectelor supratensiunilor induse pe durata unei lovituri de
trăsnet şi pentru a preveni supratensiunile de comutaţie.
Opţional telesemnalizare de stare (S).

Dimensiuni

Conectare circuit

conexiune la
terminalul de
semnalizare

Date tehnice
Tensiune nominală

L-N
Un

Tensiune maximă de lucru
Uc
curent nominal de descărcare (8/20 μs)/pol
In
Curent maxim de descărcare (8/20 μs)/pol
Imax
Nivel de protecţie de tensiune @ I = 5 kA (8/20 μs)
Up
Nivel de protecţie de tensiune
Up
Timp de răspuns
ta
Proba de scurtcircuit la protecţia maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie
Domeniu de temperaturi de lucru
Montare în
Secţiune a conductoarelor conectate
Solid min/max
Torsadat min/max
Lungime dezizolată a conductorului de alimentare
Cuplu de strângere
Indicare defect
Indicaţie la distanţă – variantă S
Contacte de indicaţie la distanţă
Secţiune a conductoarelor de indicaţie la distanţă
Respectă cerinţele standardului
SLP-275 V/3+1
Număr de ordin
SLP-275 V/3S+1
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N-PE

230 V AC

—

275 V AC / 350 V DC
20 kA
40 kA
0,9 kV
1,2 kV
25 ns
35 kArms
125 A gL/gG
IP 20
- 40 °C … + 80 °C
bandă DIN 35 mm

300 V AC
20 kA
40 kA
—
1,5 kV
100 ns
—
—
IP 20
- 40 °C … + 80 °C
bandă DIN 35 mm

ISO: 10/50 mm2 ; AWG: 8/1
ISO: 10/50 mm2 ; AWG: 8/1
2
ISO: 10/35 mm ; AWG: 8/2
ISO: 10/35 mm2 ; AWG: 8/2
14 mm
14 mm
max. 4 Nm
max. 4 Nm
câmp roşu de indicare
no
contact cu comutare fără potenţial
—
250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
—
max. 1,5 mm2
—
EN 61 643-11
EN 61 643-11
8595090519461
8595090520023

www.saltek.cz

protecţie la supratensiuni

SLP-075 V/0
SLP-130 V/0
SLP-275 V/0
SLP-385 V/0
SLP-440 V/0
SLP-550 V/0
SLP-NPE V/0
Accesorii
Module separate

Dimensiuni

Conectare circuit

SLP-XXX V/0

Tip

Număr de ordin

SLP-075 V/0

859509518112

SLP-130 V/0

859509518129

SLP-275 V/0

859509523680

SLP-385 V/0

859509519508

SLP-440 V/0

859509518136

SLP-550 V/0

859509517191

SLP-NPE V/0

859509530039

www.saltek.cz

SLP-NPE V/0
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descărcător de protecţie la curent de trăsnet

SLP-330 GE V
SLP-330 GE VS
SPD tip 2 – protecţie la supratensiuni
cu curent de dispersie suprimat / redus
Modul varistor interschimbabil, semnalizare vizuală de defect
Varistor eﬁcient conectat în serie cu un eclator capsulat. De instalat în reţele IT
şi TT, reţele cu un generator de rezervă şi reţele de alimentare de c.c., la limita
zonelor ZPT1 – ZPT 2 şi mai sus. Este proiectat exclusiv pentru prevenirea
efectelor tensiunilor induse pe durata loviturilor de trăsnet şi pentru prevenirea
supratensiunilor de comutaţie. Nu afectează activitatea releelor de punere
la pământ sau funcţia RCD. Valoarea mică a curentului de dispersie nu creşte
pe durata de viaţă; elementele de protecţie nu sunt expuse fenomenului de
îmbătrânire. Opţional telesemnalizare de stare (S).

Dimensiuni

Conectare circuit

conexiune la
terminalul de
semnalizare

Date tehnice

SLP-330 GE V

Tensiune maximă de lucru

Uc

330 V AC

curent nominal de descărcare (8/20 μs)

In

20 kA

Curent maxim de descărcare (8/20 μs)

Imax

40 kA

Nivel de protecţie de tensiune (t < 2 μs)

Up

1,5 kV

Nivel de protecţie de tensiune (t > 2 μs)

Up

800 V

Timp de răspuns

ta

100 ns

Proba de scurtcircuit la protecţia maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie

35 kArms
125 A gL/gG
IP 20

Domeniu de temperaturi de lucru

- 40 °C … + 80 °C

Montare în

bandă DIN 35 mm

Secţiune a conductoarelor conectate
Solid min/max

ISO: 10/50 mm2 ; AWG: 8/1

Torsadat min/max

ISO: 10/35 mm2 ; AWG: 8/2

Lungime dezizolată a conductorului de alimentare
Cuplu de strângere

14 mm
max. 4 Nm

Indicare defect

câmp roşu de indicare

Indicaţie la distanţă – variantă S

contact cu comutare fără potenţial

Contacte de indicaţie la distanţă

250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC

Secţiune a conductoarelor de indicaţie la distanţă
Respectă cerinţele standardului
Număr de ordin

24

max. 1,5 mm2
EN 61643-11

SLP-330 GE V

8595090530596

SLP-330 GE VS

8595090530602

www.saltek.cz

descărcător de protecţie la curent de trăsnet

SLP-330 GE V/1+1
SLP-330 GE V/1S+1
SPD tip 2 – protecţie la supratensiuni
cu curent de dispersie suprimat / redus
Modul interschimbabil, semnalizare vizuală de defect
Combinaţie între o protecţie la supratensiuni de tip 2 şi un eclator capsulat conectate
în mod 1+1. De instalat în reţele IT şi TT, reţele cu un generator de rezervă şi reţele
de alimentare de c.c., la limita zonelor ZPT1 – ZPT 2 şi mai sus. Este proiectat exclusiv
pentru prevenirea efectelor tensiunilor induse pe durata loviturilor de trăsnet şi
pentru prevenirea supratensiunilor de comutaţie. Nu afectează activitatea releelor
de punere la pământ sau funcţia RCD. Valoarea mică a curentului de dispersie nu
creşte pe durata de viaţă; elementele de protecţie nu sunt expuse fenomenului de
îmbătrânire. Opţional telesemnalizare de stare (S).

Dimensiuni

Conectare circuit

conexiune la
terminalul de
semnalizare

Date tehnice
Tensiune maximă de lucru
Uc
curent nominal de descărcare (8/20 μs)
In
Curent maxim de descărcare (8/20 μs)
Imax
Nivel de protecţie de tensiune (t < 2 μs)
Up
Nivel de protecţie de tensiune (t > 2 μs)
Up
Nivel de protecţie de tensiune
Up
Timp de răspuns
ta
Proba de scurtcircuit la protecţia maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie
Domeniu de temperaturi de lucru
Montare în
Secţiune a conductoarelor conectate
Solid min/max
Torsadat min/max
Lungime dezizolată a conductorului de alimentare
Cuplu de strângere
Indicare defect
Indicaţie la distanţă – variantă S
Contacte de indicaţie la distanţă
Secţiune a conductoarelor de indicaţie la distanţă
Respectă cerinţele standardului
SLP-330 GE V/1+1
Număr de ordin
SLP-330 GE V/1S+1
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L-N

N-PE

330 V AC
20 kA
40 kA
1,5 kV
800 V
—
100 ns
35 kArms
125 A gL/gG
IP 20
- 40 °C … + 80 °C
bandă DIN 35 mm

300 V AC
20 kA
40 kA
—
—
1,5 kV
100 ns
—
—
IP 20
- 40 °C … + 80 °C
bandă DIN 35 mm

ISO: 10/50 mm2 ; AWG: 8/1
ISO: 10/50 mm2 ; AWG: 8/1
ISO: 10/35 mm2 ; AWG: 8/2
ISO: 10/35 mm2 ; AWG: 8/2
14 mm
14 mm
max. 4 Nm
max. 4 Nm
câmp roşu de indicare
câmp roşu de indicare
contact cu comutare fără potenţial
contact cu comutare fără potenţial
250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
max. 1,5 mm2
max. 1,5 mm2
EN 61643-11
EN 61643-11
8595090530619
8595090530633

25

descărcător de protecţie la curent de trăsnet

SLP-330 GE V/3+1
SLP-330 GE V/3S+1
SPD tip 2 – protecţie la supratensiuni
cu curent de dispersie suprimat / redus
Modul interschimbabil, semnalizare vizuală de defect
Combinaţie între o protecţie la supratensiuni cu 3 poli de tip 2 şi un eclator
capsulat conectate în mod 1+1. De instalat în reţele IT şi TT, reţele cu un generator
de rezervă şi reţele de alimentare de c.c., la limita zonelor ZPT1 – ZPT 2 şi mai sus.
Este proiectat exclusiv pentru prevenirea efectelor tensiunilor induse pe durata
loviturilor de trăsnet şi pentru prevenirea supratensiunilor de comutaţie. Nu
afectează activitatea releelor de punere la pământ sau funcţia RCD. Valoarea mică
a curentului de dispersie nu creşte pe durata de viaţă; elementele de protecţie nu
sunt expuse fenomenului de îmbătrânire. Opţional telesemnalizare de stare (S).

Dimensiuni

Conectare circuit

conexiune la
terminalul de
semnalizare

Date tehnice
Tensiune maximă de lucru
Uc
curent nominal de descărcare (8/20 μs)/pol
In
Curent maxim de descărcare (8/20 μs)/pol
Imax
Nivel de protecţie de tensiune (t < 2 μs)
Up
Nivel de protecţie de tensiune (t > 2 μs)
Up
Nivel de protecţie de tensiune
Up
Timp de răspuns
ta
Proba de scurtcircuit la protecţia maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie
Domeniu de temperaturi de lucru
Montare în
Secţiune a conductoarelor conectate
Solid min/max
Torsadat min/max
Lungime dezizolată a conductorului de alimentare
Cuplu de strângere
Indicare defect
Indicaţie la distanţă – variantă S
Contacte de indicaţie la distanţă
Secţiune a conductoarelor de indicaţie la distanţă
Respectă cerinţele standardului
SLP-330 GE V/3+1
Număr de ordin
SLP-330 GE V/3S+1
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L-N

N-PE

330 V AC
20 kA
40 kA
1,5 kV
800 V
—
100 ns
35 kArms
125 A gL/gG
IP 20
- 40 °C … + 80 °C
bandă DIN 35 mm

300 V AC
20 kA
40 kA
—
—
1,5 kV
100 ns
—
—
IP 20
- 40 °C … + 80 °C
bandă DIN 35 mm

ISO: 10/50 mm2 ; AWG: 8/1
ISO: 10/50 mm2 ; AWG: 8/1
ISO: 10/35 mm2 ; AWG: 8/2
ISO: 10/35 mm2 ; AWG: 8/2
14 mm
14 mm
max. 4 Nm
max. 4 Nm
câmp roşu de indicare
câmp roşu de indicare
contact cu comutare fără potenţial
—
250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
—
max. 1,5 mm2
—
EN 61643-11
EN 61643-11
8595090530626
8595090530640
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protecţie la supratensiuni

SLP-075 VB
SLP-130 VB
SLP-275 VB
SPD tip 2 – protecţie la supratensiuni
Modul interschimbabil, semnalizare vizuală de defect
Varistor eﬁcient conectat în serie cu un eclator capsulat. De instalat în distribuţii de
joasă tensiune la limita zonelor ZPT 1 şi ZPT 2. proiectat pentru protecţia distribuţiilor
şi echipamentelor împotriva efectelor supratensiunilor induse pe durata loviturilor de
trăsnet şi pentru a preveni supratensiunile de comutaţie în zone cu activitate keraunică
ridicată sau pentru a proteja circuite de măsură ca protecţie de nivel 1. În starea de
aşteptare are un curent de dispersie foarte redus, care rămâne nemodiﬁcat pe durata
de viaţă; elementele de protecţie nu sunt supuse fenomenului de îmbătrânire.

Dimensiuni

Conectare circuit

Date tehnice

SLP-075 VB

SLP-130 VB

Tensiune nominală

Un

65 V AC

110 V AC

230 V AC

Tensiune maximă de lucru

Uc

75 V AC / 100 V DC

130 V AC / 170 V DC

275 V AC / 350 V DC

curent nominal de descărcare (8/20 μs)

In

15 kA

20 kA

20 kA

Curent maxim de descărcare (8/20 μs)

Imax

25 kA

25 kA

25 kA

Nivel de protecţie de tensiune @ I = 5 kA (8/20 μs)

Up

0,3 kV

0,5 kV

0,9 kV

Nivel de protecţie de tensiune

Up

0,6 kV

0,7 kV

1,2 kV

Timp de răspuns

ta

100 ns

100 ns

100 ns

Proba de scurtcircuit la protecţia maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie maximală de supracurent / suprasarcină
Protecţie

SLP-275 VB

35 kArms

35 kArms

35 kArms

125 A gL/gG

125 A gL/gG

125 A gL/gG

IP 20

IP 20

IP 20

Domeniu de temperaturi de lucru

- 40 °C … + 80 °C

- 40 °C … + 80 °C

- 40 °C … + 80 °C

Montare în

bandă DIN 35 mm

bandă DIN 35 mm

bandă DIN 35 mm

Solid min/max

ISO: 10/50 mm2 ; AWG: 8/1

ISO: 10/50 mm2 ; AWG: 8/1

ISO: 10/50 mm2 ; AWG: 8/1

Torsadat min/max

ISO: 10/35 mm2 ; AWG: 8/2

ISO: 10/35 mm2 ; AWG: 8/2

ISO: 10/35 mm2 ; AWG: 8/2

14 mm

14 mm

14 mm

max. 4 Nm

max. 4 Nm

max. 4 Nm

câmp roşu de indicare

câmp roşu de indicare

câmp roşu de indicare

EN 61 643-11

EN 61 643-11

EN 61 643-11

8595090521556

8595090521822

8595090519447

Secţiune a conductoarelor conectate

Lungime dezizolată a conductorului de alimentare
Cuplu de strângere
Indicare defect
Respectă cerinţele standardului
Număr de ordin
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