3NP1 Szakaszolókapcsolóbiztosító kiválasztó
SENTRON kapcsoló, védelmi, mérõ és figyelõ készülékek

A 3NP1 termékcsalád megbízható védelmet nyújt túlterhelés és rövidzárlat esetén. A
SENTRON 3NP1 szakaszolókapcsoló-biztosító könnyen illeszthető szerelőlapra, szabványos szerelősínekre és gyűjtősín rendszerekre.
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Legmagasabb üzembiztonság
A szakaszolókapcsoló-biztosító felszerelhető elektromechanikus vagy elektronikus
biztosító figyelővel és innovatív hálózat
figyelő funkcióval, mint például a fázis hiba, vagy feszültségcsökkenés / túlfeszültség. Mindezekkel a SENTRON 3NP1 szakaszolókapcsoló-biztosító maximális üzembiztonságot nyújt.

Termékelőnyök
7

Rugalmas és gyors illesztés szerelőlapra, szabványos szerelősínekre és
gyűjtősín rendszerekre

7

Könnyű és biztonságos karbantartás a
nagy vizsgálóablakok révén

7

Magas üzembiztonság az elektromechanikus / elektronikus biztosító
figyelő és hálózat figyelő funkciónak
köszönhetően

7

Könnyű és biztonságos karbantartás
A 3NP1 termékcsalád megfelel a legmagasabb követelményeknek. A nagyméretű
vizsgálóablaknak köszönhetően könnyen
azonosítható a biztosító típusa és állapota
(indikátor). A tisztán látható szigetelési távolság lehetővé teszi a könnyű és biztonságos karbantartást.

Válaszok az infrastruktúrának.

Kiválasztási és rendelési adatok
Névleges áramerősség Iu Építési méret

Rendelési szám

A

3NP1 szerelőpara

NH0001)
NH00
NH1
NH2
NH3

100
160
250
400
630

3NP1 123-1CA2@
3NP1 133-1CA@@
3NP1 143-1DA@@
3NP1 153-1DA@@
3NP1 163-1DA@@

3NP1 60 mm-es
gyűjtősínre

3NP1 60 mm-es
gyűjtősínre

Érintés elleni védelemmel Siemens 8US és
Rittal Riline60 gyűjtősín
rendszerekhez alaplemez
nélkül

Érintés elleni védelemmel Siemens 8US és
Rittal Riline60 gyűjtősín
rendszerekhez
alaplemezzel

3NP1 123-1BC2@
3NP1 133-1BC@@
3NP1 143-1BC@@
3NP1 153-1BC@@
3NP1 163-1BC@@

3NP1 123-1JC2@
3NP1 133-1JC@@
3NP1 143-1JC@@
3NP1 153-1JC@@
3NP1 163-1JC@@

Normál rendelési szám - Kiegészítés
3NP1 1..-...@@
Csatlakozók

Biztosíték figyelők

lapos csatlakozó
kengyeles csatlakozó

1)

1 0
2 1
2
3

nélkül
elektromechanikus
elektronikus
elektronikus, magasabb szolgáltatási szintű

Az NH000 építési méretben nem szerelhető fel elektromechanikus biztosíték figyelő.
NH000 méretnél az Iu = 160 A névleges áram is lehetséges, ha a 3NP1 923-1BD00 csatlakozó felszerelésre kerül.

Kiegészítők
Beépítőkészlet szerelőlapra szerelhető 3NP1-hez
szabványos szerelősínre való felszereléshez
NH000
NH00

3NP1 923-1EA00
3NP1 933-1EB00

Utólag felszerelhető csatlakozók lapos csatlakozós 3NP1-hez
szorítóbilincses csatlakozó
prizmás csatlakozó

3NP1 9@3-1BA00
3NP1 9@3-1BB10

Segédérintkező a fedél helyzetének jelzéséhez
1 váltó
1 váltó elektronikus visszajelzés

3NP1 9@0-1FA00
3NP1 9@0-1FB00

felszerelhető egy kalapsínre
felszerelhető két kalapsín közé

Normál rendelési szám - kiegészítés
3NP1 9@.-.....
Építési méret
NH000
NH00
NH1
NH2
NH3

2
3
4
5
6

Szorítóbilincses és prizmás csatlakozók továbbá a segédáramköri vezeték csatlakozók NH00 - NH3 építési méretig állnak rendelkezésre.
A segédérintkező az NH1 építési mérethez (3NP1 940 ...) az NH2 és NH3 mérethez is illeszthető.

Ebben a kiadványban található információk olyan adatokat és jellemzőket tartalmaznak, amelyek a tényleges használat esetén eltérhetnek a leírtaktól, illetve a termékek továbbfejlesztése
miatt megváltozhatnak. A megfelelő jellemzőkről való tájékoztatási kötelezettség csak akkor áll
fenn, ha azt a szerződésben külön kikötötték. Minden termék esetében fenntartjuk a szállítási
lehetőségek és a műszaki módosítások jogát. A nyomdai hibák elkerülése érdekében mindent
megteszünk, de az azokból adódó félreértésekért és károkért nem vállaljuk a felelősséget.
Minden termékmegjelölés, márkajelzés vagy terméknév a Siemens vagy a beszállító cégek tulajdonában van, amelynek harmadik fél által saját célra történő felhasználása a tulajdonosok jogait
sértheti.
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