Fişă tehnică produs

47289

Caracteristici

Micrologic 5.0 P unitate de declansare - LSI - pentru
NT fix, NW 08..63 fix

Caracteristici Principale
Gama de produse

Masterpact NT
Masterpact NW

Tip produs sau componenta

Unitate de comanda

Range compatibility

Masterpact NT06...16
Masterpact NW08...40
Masterpact NW40b...63

Domeniul de aplicare al
aparatului

Distribution

Descriere poli

3P
4P

Tip retea

C.a.

Frecventa retea

50/60 Hz

Nume unitate de declansare

Micrologic 5.0 P

Functii de protectie a unitatii de
declansare

Selective protection

Gama uităţii de declanşare

630 A ( 50 °C )
800 A ( 50 °C )
1000 A ( 50 °C )
1250 A ( 50 °C )
1600 A ( 50 °C )
2000 A ( 50 °C )
3200 A ( 50 °C )
5000 A ( 50 °C )
6300 A ( 50 °C )
2500 A ( 50 °C )
4000 A ( 50 °C )

Tip de protectie

Protectie instantanee la scurtcircuit
Protectie la suprasarcina (timpindelungat)
Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta

Informaţiile oferite în această documentaţie conţin descrieri generale şi caracteristici tehnice legate de produsele prezentate.
Această documentaţie nu este un substitut pentru şi nu trebuie folosită pentru a determina compatibilitatea şi fiabilitatea acestor produse în aplicaţiile specifice ale clienţilor.
Este de datoria utilizatorului sau a integratorului să efectueze analiza completă de risc, evaluarea şi testarea produselor pentru utilizarea în aplicaţiile specifice.
Schneider Electric Industries SAS şi filialele sale nu pot fi răspunzătoare pentru întrebuinţarea greşită a informaţiilor conţinute în această documentaţie.

Tehnologie unitate de declansareElectronic

Complementare
Mod de montare

Fix

Tip de reglare a restabilirii prelungite Ir

Reglabil

Interval de reglare a restabilirii prelungite

0,4...1 x In

Tip de ajustareintarziere prelungita

9 setari reglabile

[tr] reglarea întârzierii de lungă durată

0.7...16.6 s 7.2 x Ir
0.7...24 s 6 x Ir
12.5...600 s 1.5 x Ir

Memorie termica

20 mn

Tip de reglare a restabilirii pe termen scurt lsd

9 setari reglabile

[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt

1,5...10 x Ir

Tip de ajustareintarziere scurta

5 setari reglabile

[tsd] temporizare reglabilă

0.02...0.5 s

Tip de reglare a restabilirii instantanee Ii

Reglabil

Interval de reglare a restabilirii instantanee

2...15 x In
Oprit

Blocare ZSI cu selectare a zonei

Cu

Tip afisaj

Afisaj digital

Tip de masurare

Power meter

Mediu
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Contractual warranty
Perioada

18 months
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