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Întreruptoare automate C120N 
(curbele B, C, D)

Protecţie
Protecţia circuitelor

Întreruptoarele automate C120N sunt întreruptoare multistandard care combină 
următoarele funcţii:

 b protecţia circuitelor împotriva curenţilor de scurtcircuit,
 b protecţia circuitelor împotriva curenţilor de suprasarcină,
 b aptitudinea de secţionare în mediul industrial conform SR EN 60947-2,
 b declanşare şi semnalizare a defectului prin adăugarea auxiliarelor. 

SR EN 60898-1, SR EN 60947-2

Referinţe
Întreruptor automat C120N 
Tip 1P 2P 3P 4P

1

2

31

42

531

642

7531

8642

Auxiliare Semnalizare şi declanşare la distanţă, 
paginile 179 şi 223

Semnalizare şi declanşare la distanţă, 
paginile 179 şi 223

Semnalizare şi declanşare la distanţă, 
paginile 179 şi 223

Semnalizare şi declanşare la distanţă, 
paginile 179 şi 223

Vigi C120 Bloc diferenţial Vigi C120, pagina 131 Bloc diferenţial Vigi C120, pagina 131 Bloc diferenţial Vigi C120, pagina 131 Bloc diferenţial Vigi C120, pagina 131
Calibru (In) Curba Curba Curba Curba 

B C D B C D B C D B C D
63 A A9N18340 A9N18356 A9N18378 A9N18344 A9N18360 A9N18382 A9N18348 A9N18364 A9N18386 A9N18352 A9N18371 A9N18390
80 A A9N18341 A9N18357 A9N18379 A9N18345 A9N18361 A9N18383 A9N18349 A9N18365 A9N18387 A9N18353 A9N18372 A9N18391

100 A A9N18342 A9N18358 A9N18380 A9N18346 A9N18362 A9N18384 A9N18350 A9N18367 A9N18388 A9N18354 A9N18374 A9N18392

125 A A9N18343 A9N18359 A9N18381 A9N18347 A9N18363 A9N18385 A9N18351 A9N18369 A9N18389 A9N18355 A9N18376 A9N18393

Lăţime în paşi de 9 mm 3 6 9 12
Accesorii paginile 179 şi 190 paginile 179 şi 190 paginile 179 şi 190 paginile 179 şi 190

Curent alternativ (c.a.) 50/60 Hz
Capacitatea de rupere (Icu) conform SR EN 60947-2 Capacitate de 

rupere în 
serviciu  (Ics)

Tip Tensiune (V)

1P 130 V 220 la 240 V 380 la 415 V 440 V  
Calibru (In) 63 la 125 A 20 kA 10 kA 3 kA (1) - 75 % Icu

2P/3P/4P 130 V 220 la 240 V 380 la 415 V 440 V
63 la 125 A - 20 kA 10 kA 6 kA 75 % Icu

Capacitatea de rupere (Icn) conform SR EN 60898-1
Tip Tensiune (V)
1P, 2P, 3P, 4P 230 la 400 V  

Calibru (In) 63 la 125 A 10000 A 75 % Icu
(1) Capacitatea de rupere pe un pol în sisteme cu neutrul izolat (cazul defectului dublu).

Curent continuu (c.c.)
Capacitatea de rupere (Icu) conform SR EN 60947-2 Capacitate de rupere 

în serviciu (Ics)Tip Tensiune (V)
1P 24/48 V 125 V 250 V  

Calibru (In) 63 la 125 A 10 kA 10 kA - 100 % Icu

2P (în serie) 24/48 V 125 V 250 V
63 la 125 A - - 10 kA 100 % Icu
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Referinţe
Întreruptor automat C120N 
Tip 1P 2P 3P 4P

1

2

31

42

531

642

7531

8642

Auxiliare Semnalizare şi declanşare la distanţă, 
paginile 179 şi 223

Semnalizare şi declanşare la distanţă, 
paginile 179 şi 223

Semnalizare şi declanşare la distanţă, 
paginile 179 şi 223

Semnalizare şi declanşare la distanţă, 
paginile 179 şi 223

Vigi C120 Bloc diferenţial Vigi C120, pagina 131 Bloc diferenţial Vigi C120, pagina 131 Bloc diferenţial Vigi C120, pagina 131 Bloc diferenţial Vigi C120, pagina 131
Calibru (In) Curba Curba Curba Curba 

B C D B C D B C D B C D
63 A A9N18340 A9N18356 A9N18378 A9N18344 A9N18360 A9N18382 A9N18348 A9N18364 A9N18386 A9N18352 A9N18371 A9N18390
80 A A9N18341 A9N18357 A9N18379 A9N18345 A9N18361 A9N18383 A9N18349 A9N18365 A9N18387 A9N18353 A9N18372 A9N18391

100 A A9N18342 A9N18358 A9N18380 A9N18346 A9N18362 A9N18384 A9N18350 A9N18367 A9N18388 A9N18354 A9N18374 A9N18392

125 A A9N18343 A9N18359 A9N18381 A9N18347 A9N18363 A9N18385 A9N18351 A9N18369 A9N18389 A9N18355 A9N18376 A9N18393

Lăţime în paşi de 9 mm 3 6 9 12
Accesorii paginile 179 şi 190 paginile 179 şi 190 paginile 179 şi 190 paginile 179 şi 190

Întreruptoare automate C120N 
(curbele B, C, D)

Protecţie
Protecţia circuitelor

 b Creşterea duratei de viaţă a produselor datorită: 
 v unei rezistenţe mărite la supratensiuni: produsele oferă un nivel ridicat de 

performanţă industrială prin proiectare (grad de poluare, tensiune de ţinere la impuls 
şi tensiune de izolaţie),

 v performanţelor de limitare ridicate (a se vedea curbele de limitare),
 v unei închideri bruşte independent de viteza de acţionare a manetei. 
 b Semnalizarea la distanţă a stării deschis/închis/declanşat prin contacte auxiliare 

(opţional).
 b Alimentare electrică prin partea de sus sau de jos a întreruptorului automat.

 b Borne izolate IP20

Secţionare deplin aparentă
 b Aptitudine de secţionare în sectorul industrial 

conform SR EN 60947-2.
 b Prezenţa benzii verzi pe manetă garantează 

deschiderea fizică a contactelor şi permite 
efectuarea intervenţiilor în deplină siguranţă în 
circuitul din aval.

 b Locaş pentru 4 repere 
înclichetabile
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Greutate (g)
Întreruptor automat
Tip C120N

1P 205
2P 410
3P 615
4P 820

Întreruptoare automate C120N 
(curbele B, C, D) (continuare)

Protecţie
Protecţia circuitelor

Dimensiuni (mm)

Conectare Fără accesorii Cu accesorii

PZ2

15 mm

6.5 mm

Calibru Cuplu de 
strângere

Cabluri de cupru Bornă din 
Al 50 mm² 

Conectare cu 
şurub pentru 
papuci  (1)

Borne pentru mai 
multe cabluri

Rigide/
semirigide

Flexibile sau 
cu pin

Cabluri 
rigide

Cabluri 
flexibile

63 la 125 A 3.5 N.m 1 la 50 mm2 1.5 la 35 mm2 16 la 50 mm2 Ø 5 mm 3 x 16 mm² 3 x 10 mm²
(1) Pentru papuci până la 63 A, acces faţă sau spate.

IP20 IP40

Fixare pe şină DIN 35 mm.

Instalare în orice poziţie.

Caracteristici tehnice
Caracteristici principale
Conform SR EN 60947-2

Tensiunea de izolaţie (Ui) 500 V c.a.
Grad de poluare 3
Tensiune de ţinere la impuls (Uimp) 6 kV
Declanşare 
termică 

Temperatura de referinţă 40°C

Conform SR EN 60898-1
Declanşare  
magnetică

Curba B 3 şi 5 In
Curba C 5 şi 10 In
Curba D 10 şi 14 In

Clasa de limitare 3

Caracteristici suplimentare
Grad de protecţie
(SR EN 60529)

Doar întreruptorul automat IP20 
Întreruptorul automat în 
cofret modular 

IP40 

Anduranţa (D-Î) Electrică 63 A 10000 cicluri (D-Î)
80...125 A 5000 cicluri (D-Î)

Mecanică 20000 cicluri
Temperatura de funcţionare -30°C la +70°C
Temperatura de depozitare -40°C la +80°C
Tropicalizare (SR EN 60068-1) Tratament 2

(umiditate relativă 95 % la 55°C)
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Auxiliare electrice
A se vedea pagina 223

Semnalizare
3 Contact de semnalizare defect SD A9N26927
4 Contact auxiliar OF+SD24 A9N26899
5 Contact auxiliar deschis/închis OF A9N26924
6 Contact auxiliar OF/SD+OF  

(combinaţii OF+SD sau OF+OF)
A9N26929

Declanşatoare 
2 MN, MNx, MNs bobine de 

declanşare la minimă  
tensiune sau 
MSU bobină de declanşare la 
supratensiune  sau
bobină de declanşare la 
punere sub tensiune MX + OF

A se vedea 
pagina

224

Accesorii pentru montaj
A se vedea pagina 190
12 Capace sigilabile pentru 

borne, pentru conectare pe 
sus sau pe jos

1P (set de 2) 18526

13 Separatoare de faze (set de 10) 27001
14 Capace pentru borne 4P (set de 2) 18527
15 Repere înclichetabile A se vedea 

pagina
191

16 Distanţier 9 mm A9N27062
17 Dispozitiv de încuiere 27145
18 Soclu debroşabil (1) 26997
19 Manetă rotativă

Manetă prelungită detaşabilă 27047
Manetă fixă 27048
Dispozitiv adaptare fără manetă (2) 27046

(1) Pentru 1P, distanţa dintre centrele rândurilor: 200 mm
(2) O manetă rotativă completă este alcătuită dintr-un 
subansamblu de acţionare a întreruptorului automat, referinţa 
27046, o manetă referinţa 27047 sau o manetă referinţa 
27048.

Vigi C120 
A se vedea pagina 131
1 Bloc diferenţial Vigi C120 A se vedea 

pagina
131

Accesorii şi auxiliare pentru 
C120, Vigi C120 

Protecţie
Protecţia circuitelor
Protecţia diferenţială

d Declanşatoarele trebuie instalate primele.

Accesorii pentru conectare
A se vedea pagina 190
7 Bornă multicablu 4 piese  19091

3 piese  19096
8 Conexiune cu şurub pentru 

papuc 
8 piese  27053

9 Bornă pentru legătură spate 18528
10 Bornă Al 50 mm²  27060
11 Pieptene A se vedea 

pagina
196

C120

3-4-5-6 2 1

Vigi C120

11 10 9 78

12 13 14 15 16

17 18/ 19

Semnalizare Declanşare 
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Accesorii pentru C120, i DPN, 
C60H-DC, iSW

Protecţie
Protecţia circuitelor
Protecţie diferenţială

Conectare
Accesorii Bornă multicabluri Bornă Al          

50 mm²
Conexiune cu şurub 
pentru papuci

Kit de conectare 
pentru papuci 

Bornă pentru legătura 
spate 

Funcţia
Pentru 3 cabluri din 
cupru: 

 b Rigide până la 16 mm2 
 b Flexibile până la 10 mm2

Pentru cabluri de 
aluminiu de la  
16 la 50 mm2

Pentru cabluri cu papuci,  
legături faţă sau spate

Pentru borne până la 63 A, 
acces faţă sau spate  
(şurub Ø 5 mm)

 b Include o piesă "conductivă" 
şi o piesă "izolatoare" care 
asigură distanţa de izolaţie între 
faze

Pentru cabluri până la 50 
mm2 sau cu papuci 

 b Livrat cu un capac de borne  
1P 

Referinţe 19091 19096 27060 27053 17400 18528
Set de 4 3 1 8 2 2
C120  b   b   b  – –  b  
Vigi C120  b   b   b  – – –
i DPN – – –  b  – –
C60H-DC, 
iSW 40 la 125 A

 b   b   b   b   b  –

Cuplu de 
strângere

2 N.m 10 N.m 2 N.m – –

Lungimea de 
dezizolare

11 mm 13 mm – – –

Instrumente de 
utilizat

Diametru 5 mm sau PZ2 Hc 1/5" sau 5 mm Diametru 5 mm Diametru 5 mm –

5 mm

Montaj Securitate
Accesorii Maneta rotativă Soclu debroşabil Dispozitiv de blocare Accesorii Capace de protecţie şuruburi Capace pentru borne Separatoare de 

fază
Distanţier 

  

Funcţia  Funcţia 
Comandă frontală sau laterală a 
întreruptoarelor automate cu 2, 3 şi 4 poli

 b Grad de protecţie: IP40
 b O manetă rotativă completă constă din: 
 v un mecanism de acţionare a întreruptorului 

automat, referinţa 27046,
 v o manetă prelungită, referinţa 27047 sau o 

manetă fixă referinţa 27048
 b Instalare:
 v mecanismul de acţionare a întreruptorului 

referinţa 27046 se fixează pe întreruptorul automat
 v maneta detaşabilă, referinţa 27047, se 

montează pe panoul mobil sau pe uşa tabloului 
electric

 v maneta fixă referinţa 27048 se fixează pe partea 
frontală sau laterală a tabloului electric

Permite scoaterea şi înlocuirea rapidă a 
întreruptorului automat, fără intervenţie la 
conexiuni

 b Grad de protecţie: IP20
 b Constă din:
 v un soclu care se montează pe şină (sau panou)
 v 2 "lame" care se introduc în bornele aparatului
 b Conectare: terminale tunel pentru cabluri rigide 

până la 50 mm2, flexibile 35 mm2, 
 b Instalare:
 v pe contrapanou
 v pe şină orizontală
 b Distanţa dintre centrele a două rânduri: 200 mm
 b Doar pe întreruptorul automat, fără modul Vigi 

sau auxiliare 
 b Blocare posibilă (lacăt de 8 mm neinclus)

Utilizat pentru blocarea 
întreruptoarelor automate în poziţia 
"închis" sau "deschis"

 b Diametrul lacătului: 8 mm maxim
 b Blocarea în poziţia ON nu împiedică 

întreruptorul să declanşeze în 
eventualitatea unui defect 

 b Secţionare: conform  
SR EN 60947-2.

Împiedică contactul cu şuruburile de 
conectare

 b Creşte gradul de protecţie la IP40
 b Sigilabile, diametrul maxim 1,2 mm
 b Divizibile

Împiedică contactul cu bornele
 b Creşte gradul de protecţie la IP40
 b Sigilabile, diametrul maxim 1,2 mm

Îmbunătăţeşte nivelul 
de izolaţie dintre 
legăturile electrice: 
cabluri, borne, papuci, 
etc

 b Utilizat pentru: 
 v completarea 

rândurilor 
 v separarea aparatelor
 b Lăţime: 1 pas de 9 

mm
 b Permite trecerea a 2 

cabluri de la un rând la 
altul, (pe deasupra şi pe 
dedesubt),  
până la 6 mm2

 b 1P  b 1P  b 2P

 b  3P: 1 x  26975 +  
1 x 26976

 b 4P: 2 x 26976

Referinţe 27047
Manetă 
prelungită 
detaşabilă

27048
Maneta fixă

27046
Dispozitiv de 
adaptare manetă

26996
(1 pe pol)

26997
(1 pe pol)

27145 26970 Referinţe 18527 26981 18526 26975 26976 27001 A9N27062

Set de 1 1 1 1 1 4 2 Set de 2 (4P divizibile) 2 (pentru bornele amonte/aval) 10 1
Adecvate pentru utilizare cu: Adecvate pentru utilizare cu: 

C120  b 2P, 3P, 4P  b   b  – C120  b  –  b  – –  b   b  
C120 + Vigi C120  b 2P, 3P, 4P –  b  – Vigi C120 – – – – – –  b  
i DPN – – –  b  i DPN – – – – – –  b  
C60H-DC  b  2P  b  –  b  C60H-DC –  b  –  b   b   b   b  
iSW  b iSW u la 4 paşi de 9 mm  b iSW 40 la 63 A –  b  iSW –  b iSW 40 la 125 A –  b iSW 40 la 125 A  b iSW 40 la 125 A  b  
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Accesorii pentru C120, i DPN, 
C60H-DC, iSW

Protecţie
Protecţia circuitelor
Protecţie diferenţială

Montaj Securitate
Accesorii Maneta rotativă Soclu debroşabil Dispozitiv de blocare Accesorii Capace de protecţie şuruburi Capace pentru borne Separatoare de 

fază
Distanţier 

  

Funcţia  Funcţia 
Comandă frontală sau laterală a 
întreruptoarelor automate cu 2, 3 şi 4 poli

 b Grad de protecţie: IP40
 b O manetă rotativă completă constă din: 
 v un mecanism de acţionare a întreruptorului 

automat, referinţa 27046,
 v o manetă prelungită, referinţa 27047 sau o 

manetă fixă referinţa 27048
 b Instalare:
 v mecanismul de acţionare a întreruptorului 

referinţa 27046 se fixează pe întreruptorul automat
 v maneta detaşabilă, referinţa 27047, se 

montează pe panoul mobil sau pe uşa tabloului 
electric

 v maneta fixă referinţa 27048 se fixează pe partea 
frontală sau laterală a tabloului electric

Permite scoaterea şi înlocuirea rapidă a 
întreruptorului automat, fără intervenţie la 
conexiuni

 b Grad de protecţie: IP20
 b Constă din:
 v un soclu care se montează pe şină (sau panou)
 v 2 "lame" care se introduc în bornele aparatului
 b Conectare: terminale tunel pentru cabluri rigide 

până la 50 mm2, flexibile 35 mm2, 
 b Instalare:
 v pe contrapanou
 v pe şină orizontală
 b Distanţa dintre centrele a două rânduri: 200 mm
 b Doar pe întreruptorul automat, fără modul Vigi 

sau auxiliare 
 b Blocare posibilă (lacăt de 8 mm neinclus)

Utilizat pentru blocarea 
întreruptoarelor automate în poziţia 
"închis" sau "deschis"

 b Diametrul lacătului: 8 mm maxim
 b Blocarea în poziţia ON nu împiedică 

întreruptorul să declanşeze în 
eventualitatea unui defect 

 b Secţionare: conform  
SR EN 60947-2.

Împiedică contactul cu şuruburile de 
conectare

 b Creşte gradul de protecţie la IP40
 b Sigilabile, diametrul maxim 1,2 mm
 b Divizibile

Împiedică contactul cu bornele
 b Creşte gradul de protecţie la IP40
 b Sigilabile, diametrul maxim 1,2 mm

Îmbunătăţeşte nivelul 
de izolaţie dintre 
legăturile electrice: 
cabluri, borne, papuci, 
etc

 b Utilizat pentru: 
 v completarea 

rândurilor 
 v separarea aparatelor
 b Lăţime: 1 pas de 9 

mm
 b Permite trecerea a 2 

cabluri de la un rând la 
altul, (pe deasupra şi pe 
dedesubt),  
până la 6 mm2

 b 1P  b 1P  b 2P

 b  3P: 1 x  26975 +  
1 x 26976

 b 4P: 2 x 26976

Referinţe 27047
Manetă 
prelungită 
detaşabilă

27048
Maneta fixă

27046
Dispozitiv de 
adaptare manetă

26996
(1 pe pol)

26997
(1 pe pol)

27145 26970 Referinţe 18527 26981 18526 26975 26976 27001 A9N27062

Set de 1 1 1 1 1 4 2 Set de 2 (4P divizibile) 2 (pentru bornele amonte/aval) 10 1
Adecvate pentru utilizare cu: Adecvate pentru utilizare cu: 

C120  b 2P, 3P, 4P  b   b  – C120  b  –  b  – –  b   b  
C120 + Vigi C120  b 2P, 3P, 4P –  b  – Vigi C120 – – – – – –  b  
i DPN – – –  b  i DPN – – – – – –  b  
C60H-DC  b  2P  b  –  b  C60H-DC –  b  –  b   b   b   b  
iSW  b iSW u la 4 paşi de 9 mm  b iSW 40 la 63 A –  b  iSW –  b iSW 40 la 125 A –  b iSW 40 la 125 A  b iSW 40 la 125 A  b  

Identificare 
Accesorii Barete de repere înclichetabile

Funcţia Utilizate pentru identificarea conexiunilor
Referinţe  0: AB1-R0

1: AB1-R1
2: AB1-R2
3: AB1-R3
4: AB1-R4
5: AB1-R5
6: AB1-R6
7: AB1-R7
8: AB1-R8
9: AB1-R9

A: AB1-GA
B: AB1-GB
C: AB1-GC
D: AB1-GD
E: AB1-GE
F: AB1-GF
G: AB1-GG
H: AB1-GH
I: AB1-GI
J: AB1-GJ

K: AB1-GK
L: AB1-GL
M: AB1-GM
N: AB1-GN
O: AB1-GO
P: AB1-GP
Q: AB1-GQ
R: AB1-GR
S: AB1-GS
T: AB1-GT

U: AB1-GU
V: AB1-GV
W: AB1-GW
X: AB1-GX
Y: AB1-GY
Z: AB1-GZ
+: AB1-R12
-: AB1-R13
alb : AB1-RV

Set de 250
C120  b maxim 4 repere pe pol
Vigi C120  b maxim 4 repere pe aparat
i DPN  b maxim 4 repere pe pol
C60H-DC  b maxim 4 repere pe pol
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Auxiliare electrice pentru C120, 
iDPN, ID, C60H-DC

Protecţie
Protecţia circuitelor
Protecţie diferenţială

b Auxiliarele electrice asigură funcţia de 
declanşare sau de semnalizare la distanţă a 
poziţiei (deschis/închis/declanşat)  acestor 
aparate în caz de defect.   
b Se instalează prin înclichetare (fără unelte) în 
partea stângă a aparatului asociat. 
b Auxiliarul OF/SD+OF este un produs 2-în-1: un 
selector mecanic permite alegerea unuia din 
cele două contacte, OF+SD sau OF+OF.
b Auxiliarul OF+SD24 poate semnala informaţii 
despre starea deschis/închis (OF) şi declanşarea 
intenţionată sau pe defect a aparatului asociat 
(SD) către Acti 9 Smartlink sau la un PLC 
(automat programabil) utilizând interfaţa  
TI24 (24 V c.c.)

Auxiliare de declanşare: 
SR EN 60947-1

 b MN: bobină de declanşare la minimă tensiune
 b MNs: bobină de declanşare la minimă tensiune temporizată
 b MNx: bobină de declanşare la minimă tensiune, independentă de tensiunea de 

alimentare
 b MX: bobină de declanşare la punerea sub tensiune
 b MX+OF: bobină de declanşare la punerea sub tensiune cu contact deschis/închis.

SR EN 50550
 b MSU: bobină de declanşare la prag de tensiune 

Auxiliare de semnalizare: 
SR EN 60947-5-1

 b OF.S: contact deschis/închis pentru ID
 b OF: contact deschis/închis
 b SD: contact semnalizare defect
 b OF+SD/OF: contact deschis/închis şi contact OF sau SD ales prin comutator
 b OF+SD24: contact deschis/închis OF şi contact SD pentru semnalizarea 

defectului cu interfaţă Ti24.

d
 b Auxiliarele electrice nu sunt compatibile cu 

întreruptoarele diferenţiale de tip  B.

Tabel de asociere
Auxiliare electrice Aparate
Auxiliare de semnalizare Auxiliare de declanşare
Stânga Dreapta

1 max. OF/SD+OF, OF+SD24 + 1 max. OF/SD+OF + 1 max. MN, MNx, MNs, MX, 
MX+OF, MSU

C60H-DC,
iDPN, C120

Sau
1 max. OF + 1 max. OF/SD+OF, SD, iOF + 2 max. MN, MNx, MNs, MX, 

MX+OF, MSU

Sau
– Niciunul 1 max. OF+SD24 2 max. MN, MNx, MNs, MX, 

MX+OF, MSU

Sau
– Niciunul – Niciunul 3 max. MSU iDPN, C120

– Niciunul 1 max. OF/SD+OF, OF, 
OF+SD24

+ 2 max. MN, MNx, MNs, MX, 
MX+OF, MSU

Sau
1 max. OF + 1 max. OF + 1 max. MN, MNx, MNs, MX, 

MX+OF, MSU

OF.S + ID

d
Auxiliarele de declanşare trebuie montate primele.
Dacă se folosesc două auxiliare de declanşare: bobina MN trebuie instalată prima
Auxiliare de semnalizare: auxiliarul SD trebuie instalat primul
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Auxiliare electrice pentru C120, 
iDPN, ID, C60H-DC (continuare)

Protecţie
Protecţia circuitelor
Protecţie diferenţială

Declanşare
Auxiliare MN MNs MNx MSU MX MX+OF
Tip Declanşare la minimă tensiune Declanşare la prag de tensiune Declanşare la punerea sub tensiune

Instantanee Temporizată  Independentă de tensiunea de alimentare Cu contact auxiliar deschis/închis

Funcţia 
 b Declanşează aparatul cu care este asociat când tensiunea scade  

(între 70 % şi 35 % Un). Împiedică închiderea aparatului înaintea revenirii 
tensiunii de alimentare

 b Declanşează aparatul cu care este asociat 
prin deschiderea circuitului de comandă 
(ex. buton, contact liber de potenţial)

 b Întrerupe alimentarea prin deschiderea aparatului cu care 
este asociat, în cazul în care tensiunea fază/nul este 
depăşită (pierderea nulului). Pentru o reţea tetrafazată, se 
utilizează trei auxiliare de declanşare MSU.

 b Provoacă declanşarea dispozitivului cu care este asociat când este alimentat

 b Nu declanşează în cazul 
vârfurilor tranzitorii de tensiune 
(până la 0.2 s)

 b Scăderea tensiunii de alimentare nu duce la 
declanşarea aparatului asociat

 b Un buton de comandă  cu blocare permite 
trecerea circuitului protejat (ex. comanda 
maşinilor unelte) într-o configuraţie de securitate

 b  Tensiune de declanşare: 
255 V c.a.

 b  Tensiune de declanşare: 
275 V c.a.

 b Cuprinde un contact deschis/închis (OF) 
pentru indicarea poziţiei "deschis" sau "închis" a 
aparatului asociat 

Schema electrică

U <

E2 N/
L1

L2E1

U >

12 C2
11
(L/+)

C1

(N/-)

14

U >

Utilizare  
 b Oprire de urgenţă cu buton normal închis 
 b Garantează securitatea circuitelor de alimentare pentru mai multe maşini şi 

împiedică repornirile nedorite

 b Oprire de urgenţă cu securitate integrată
 b Insensibil la variaţiile de tensiune ale 

circuitului de comandă pentru îmbunătăţirea 
continuităţii în serviciu
Important: Înaintea operaţiilor de întreţinere 
opriţi tensiunea de alimentare (prezenţă 
tensiune pe bornele E1/E2)

 b Protecţia echipamentelor împotriva supratensiunilor din 
reţeaua electrică (întreruperea conductorului de nul)

 b Monitorizare tensiune între conductorul de fază şi cel de 
nul

 b Oprire de urgenţă cu buton normal deschis.  b Oprire de urgenţă cu buton normal deschis 
 b Semnalizare la distanţă a poziţiei dispozitivului 

asociat

Referinţe  A9N26960 A9N26961 A9N26959 A9N26963 A9N26969 A9N26971 A9N26479 A9N26979 A9N26476 A9N26477 A9N26478 A9N26946 A9N26947 A9N26948
C120, iDPN, ID  b   b   b   b   b   b   b   b   b   b   b   b   b   b  
C60H-DC  b   b   b   b   b   b  – –  b   b   b   b   b   b  

Specificaţii tehnice
Tensiune nominală  
(Ue)

V c.a. 220…240 48 115 220…240 230 400 230 230 100…415 48 12…24 100…415 48 12…24
V c.c. – 48 – – – – 110…130 48 12…24 110…130 48 12…24

Frecvenţa de 
funcţionare

Hz 50/60 400 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Indicator mecanic roşu Pe partea frontală Pe partea frontală Pe partea frontală Pe partea frontală Pe partea frontală Pe partea frontală
Funcţie de test – – – – – –
Lăţime în paşi de 9 mm 2 2 2 2 2 2
Curent de funcţionare – – – – – 3 A / 415 V c.a.

6 A / y 240 V c.a.
Număr de contacte – – – – – 1 ND/NI
Temperatura de 
funcţionare

°C -25…+50 -25…+50 -25…+50 -25…+50 -25…+50 -25…+50

Temperatura de 
depozitare

°C -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85

Standarde
SR EN 60947-1  b   b   b   b   b   b  
SR EN 60947-5-1 – – – – – –
SR EN 60947-2  b   b  – – – –
SR EN 62019-2(1) – – – – – –
(1) Pentru C120, iDPN.
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Auxiliare electrice pentru C120, 
iDPN, ID, C60H-DC

Protecţie
Protecţia circuitelor
Protecţie diferenţială

Declanşare
Auxiliare MN MNs MNx MSU MX MX+OF
Tip Declanşare la minimă tensiune Declanşare la prag de tensiune Declanşare la punerea sub tensiune

Instantanee Temporizată  Independentă de tensiunea de alimentare Cu contact auxiliar deschis/închis

Funcţia 
 b Declanşează aparatul cu care este asociat când tensiunea scade  

(între 70 % şi 35 % Un). Împiedică închiderea aparatului înaintea revenirii 
tensiunii de alimentare

 b Declanşează aparatul cu care este asociat 
prin deschiderea circuitului de comandă 
(ex. buton, contact liber de potenţial)

 b Întrerupe alimentarea prin deschiderea aparatului cu care 
este asociat, în cazul în care tensiunea fază/nul este 
depăşită (pierderea nulului). Pentru o reţea tetrafazată, se 
utilizează trei auxiliare de declanşare MSU.

 b Provoacă declanşarea dispozitivului cu care este asociat când este alimentat

 b Nu declanşează în cazul 
vârfurilor tranzitorii de tensiune 
(până la 0.2 s)

 b Scăderea tensiunii de alimentare nu duce la 
declanşarea aparatului asociat

 b Un buton de comandă  cu blocare permite 
trecerea circuitului protejat (ex. comanda 
maşinilor unelte) într-o configuraţie de securitate

 b  Tensiune de declanşare: 
255 V c.a.

 b  Tensiune de declanşare: 
275 V c.a.

 b Cuprinde un contact deschis/închis (OF) 
pentru indicarea poziţiei "deschis" sau "închis" a 
aparatului asociat 

Schema electrică

U <

E2 N/
L1

L2E1

U >

12 C2
11
(L/+)

C1

(N/-)

14

U >

Utilizare  
 b Oprire de urgenţă cu buton normal închis 
 b Garantează securitatea circuitelor de alimentare pentru mai multe maşini şi 

împiedică repornirile nedorite

 b Oprire de urgenţă cu securitate integrată
 b Insensibil la variaţiile de tensiune ale 

circuitului de comandă pentru îmbunătăţirea 
continuităţii în serviciu
Important: Înaintea operaţiilor de întreţinere 
opriţi tensiunea de alimentare (prezenţă 
tensiune pe bornele E1/E2)

 b Protecţia echipamentelor împotriva supratensiunilor din 
reţeaua electrică (întreruperea conductorului de nul)

 b Monitorizare tensiune între conductorul de fază şi cel de 
nul

 b Oprire de urgenţă cu buton normal deschis.  b Oprire de urgenţă cu buton normal deschis 
 b Semnalizare la distanţă a poziţiei dispozitivului 

asociat

Referinţe  A9N26960 A9N26961 A9N26959 A9N26963 A9N26969 A9N26971 A9N26479 A9N26979 A9N26476 A9N26477 A9N26478 A9N26946 A9N26947 A9N26948
C120, iDPN, ID  b   b   b   b   b   b   b   b   b   b   b   b   b   b  
C60H-DC  b   b   b   b   b   b  – –  b   b   b   b   b   b  

Specificaţii tehnice
Tensiune nominală  
(Ue)

V c.a. 220…240 48 115 220…240 230 400 230 230 100…415 48 12…24 100…415 48 12…24
V c.c. – 48 – – – – 110…130 48 12…24 110…130 48 12…24

Frecvenţa de 
funcţionare

Hz 50/60 400 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Indicator mecanic roşu Pe partea frontală Pe partea frontală Pe partea frontală Pe partea frontală Pe partea frontală Pe partea frontală
Funcţie de test – – – – – –
Lăţime în paşi de 9 mm 2 2 2 2 2 2
Curent de funcţionare – – – – – 3 A / 415 V c.a.

6 A / y 240 V c.a.
Număr de contacte – – – – – 1 ND/NI
Temperatura de 
funcţionare

°C -25…+50 -25…+50 -25…+50 -25…+50 -25…+50 -25…+50

Temperatura de 
depozitare

°C -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85

Standarde
SR EN 60947-1  b   b   b   b   b   b  
SR EN 60947-5-1 – – – – – –
SR EN 60947-2  b   b  – – – –
SR EN 62019-2(1) – – – – – –
(1) Pentru C120, iDPN.
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Auxiliare electrice pentru C120, 
iDPN, ID, C60H-DC (continuare)

Protecţie
Protecţia circuitelor
Protecţie diferenţială

Semnalizare
Auxiliare OF.S OF SD OF+SD/OF OF+SD24
Tip Contact auxiliar 

Deschis/Închis
Contact auxiliar 
Deschis/Închis 

Contact 
semnalizare 
defect

Contact dublu deschis/închis 
sau contact semnalizare defect

Contact dublu 
deschis/închis şi 
contact semnalizare 
defect 24 V c.c.

Funcţia 
 b Contact basculant 

care indică poziţia 
"deschis" sau "închis" 
a aparatului asociat

 b Contact basculant 
care indică poziţia 
"deschis" sau "închis" 
a aparatului asociat

 b Contact basculant 
care indică poziţia 
aparatului asociat în 
caz de:

 v defect electric
 v acţiunea 

auxiliarului de 
declanşare

 b  Auxiliarul OF/SD+OF este un 
produs 2-în-1: un selector mecanic 
permite selecţia unuia din cele două 
contacte, OF+SD sau OF+OF

 b Contact basculant dublu 
care permite transmiterea 
informaţiilor de semnalizare 
ale aparatului asociat către  
Acti 9 Smartlink sau la un 
PLC (automat programabil): 

 v defect electric
 v acţiunea auxiliarului de 

declanşare
 v poziţia "Deschis" sau 

"Închis" a aparatului asociat
d Obligatoriu 
pentru adăugarea 
auxiliarelor de 
declanşare sau 
semnalizare la un 
întreruptor 
diferenţial ID

d Nu este 
compatibil cu un 
întreruptor 
diferenţial, utilizaţi 
un OF+SD/OF în 
poziţia SD 

Schema electrică

111214

Poziţia OF Poziţia SD
Utilizare  

 b Semnalizare la 
distanţă a poziţiei 
aparatului asociat

 b Semnalizare la 
distanţă a poziţiei 
aparatului asociat

 b Semnalizare la 
distanţă a  
declanşării după un 
defect al aparatului 
asociat

 b Semnalizare la distanţă a poziţiei şi/
sau a declanşării după un defect al 
aparatului asociat

 b Semnalizare la distanţă 
a poziţiei şi/sau a 
declanşării după un defect 
al aparatului asociat

Referinţe A9N26923 A9N26924 A9N26927 A9N26929 A9N26899
C120, iDPN, ID  b   b   b   b   b  
C60H-DC  b   b   b   b   b  

Specificaţii tehnice
Tensiune nominală  
(Ue)

V c.a. 24…415 24…415 24…415 24…415 –
V c.c. 24…130 24…130 24…130 24…130 24

Frecvenţa de 
utilizare

Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 –

Indicator mecanic de stare – – Pe partea frontală Pe partea frontală Pe partea frontală
Funcţie de test – Pe partea frontală Pe partea frontală Pe partea frontală Pe manetă
Lăţime în paşi de 9 mm 1 1 1 1 1
Curent de funcţionare 3 A /415 V c.a.

6 A / y 240 V c.a.
2 mA minim, 6 A maxim

Număr de contacte 1 ND/NI 1 ND/NI 1 ND/NI 1 ND/NI + 1 ND/NI 1 ND + 1 NI
Temperatura de 
funcţionare

°C -25…+50 -25…+50 -25…+50 -25…+50 -25…+60

Temperatura de 
depozitare

°C -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85

Standarde
SR EN 60947-1 – – – – –
SR EN 60947-5-1  b   b   b   b   b SR EN 60947-5-4
SR EN 60947-2 – – – – –
SR EN 62019-2(1)  b   b   b   b  –
(1) Pentru C120, iDPN.
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Auxiliare electrice pentru C120, 
iDPN, ID, C60H-DC

Protecţie
Protecţia circuitelor
Protecţie diferenţială

Conectare 

9 mm

PZ1

4 mm

Tip Cuplu de 
strângere

Cabluri de cupru
Rigide Flexibile sau cu pin

Auxiliare de semnalizare şi 
declanşare

1 N.m 0.5 la 2.5 mm² 2 x 1.5 mm2

Conector de legătură Ti24
Tip Referinţe Cabluri de cupru

Rigide Flexibile Flexibile sau cu pin

Interfaţă Ti24 A9XC2412 1 x 0.5 la 1.5 mm2 1 x 0.5 la 1.5 mm2 1 x 0.5 la 1.5 mm2

Cabluri prefabricate de conectare Ti24
Tip Referinţe Lungime

6 scurte, prefabricate A9XCAS06 100 mm
6 medii, prefabricate A9XCAM06 160 mm
6 lungi, prefabricate A9XCAL06 870 mm
6 lungi, prefabricate, cu un 
capăt fără conector

A9XCAU06 870 mm

Borne cu arc

10 mm

0.4 x 2.5 mm


