
Întreruptoare automate de 
curent continuu

C60H-DC
Curba C

Întreruptoarele automate de curent continuu C60H-DC sunt utilizate în circuitele de 
curent continuu (automatizări şi control industrial, transport, energie regenerabilă...).
Ele includ funcţiile de protecţie a circuitelor împotriva curenţilor de scurtcircuit şi de 
suprasarcină, comandă şi secţionare.

SR EN 60947-2

e

Referinţe
C60H-DC
Tip 1P 2P

Alimentare pe sus sau pe jos, 
respectând polaritatea

Alimentare  
pe sus

Alimentare pe 
jos

Auxiliare Semnalizare şi declanşare la distanţă, pagina 223

Calibru (In) Curba C Curba C
0.5 A A9N61500 A9N61520
1 A A9N61501 A9N61521
2 A A9N61502 A9N61522
3 A A9N61503 A9N61523
4 A A9N61504 A9N61524
5 A A9N61505 A9N61525
6 A A9N61506 A9N61526
10 A A9N61508 A9N61528
13 A A9N61509 A9N61529
15 A A9N61510 A9N61530
16 A A9N61511 A9N61531
20 A A9N61512 A9N61532
25 A A9N61513 A9N61533
30 A A9N61514 A9N61534
32 A A9N61515 A9N61535
40 A A9N61517 A9N61537
50 A A9N61518 A9N61538
63  A A9N61519 A9N61539
Lăţime în paşi de 9 mm 2 4
Accesorii paginile 190 şi 196

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

de rupere în 
serviciu (Ics)

Tip

1P 110 V 220 V 250 V 440 V 500 V  
Calibru 
(In)   

0.5 la 63 A 20 kA 10 kA 6 kA - - 75 % Icu

2P (în serie) 110 V 220 V 250 V 440 V 500 V
0.5 la 63 A - 20 kA 20 kA 10 kA 6 kA 75 % Icu

e
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Întreruptoare automate de 
curent continuu

C60H-DC (continuare)
Curba C

Conectare Fără accesorii Cu accesorii

O-OFF

O-OFF

Calibru Cuplul de 
strângere

Cabluri din cupru Bornă 
din Al
70 mm2 

Conectare cu 
şurub pentru 
papuci

Borne pentru mai 
multe cabluri

Rigide / 
torsadate

Flexible sau 
cu pin

Cabluri 
rigide

Cabluri 
flexibile

y 25 A 2.5 N.m 1 la 25 mm2 1 la 16 mm2 50 mm2 Ø 5 mm 3 x 16 mm2 3 x 10 mm2

> 25 A 3.5 N.m 1 la 35 mm2 1 la 25 mm2 -

6.5 mm
14 mm

PZ2

Conectarea mai multor cabluri Fără accesorii

O-OFF

O-OFF

Calibru Cuplul de 
strângere

2 cabluri din cupru 3 cabluri din cupru / Secţiuni diferite
Rigide / 
torsadate

Flexibile sau 
cu pin

Flexibile / torsadate Flexible / Torsadate / 
Rigide

y 25 A 2.5 N.m 2 x 1 mm2 la 2 x 10 mm2 3 x 1 mm2 2 x 2.5 mm2 + 1 x 1.5 mm2

> 25 A 3.5 N.m 2 x 1 mm2 la 2 x 16 mm2 3 x 4 mm2 2 x 10 mm2 + 1 x 6 mm2

6.5 mm
14 mm

PZ2

 b Curbe de declanşare: curba C - Protecţie la supracurent pentru orice tip de 
aplicaţie.

 b Secţionare deplin aparentă - prezenţa benzii verzi pe manetă garantează 
deschiderea fizică a contactelor şi permite efectuarea intervenţiilor în deplină 
siguranţă în circuitul din aval. 

 b Aptitudine de secţionare în sectorul industrial conform SR EN 60947-2. 
 b Creşterea duratei de viaţă a produsului: datorită unei închideri bruşte independent 

de viteza de acţionare a manetei. 
 b Limitarea curentului în eventualitatea unui defect: deschiderea rapidă a 

contactelor previne distrugerea receptoarelor în eventualitatea unui scurtcircuit.

Caracteristici principale
Conform SR EN 60947-2

Tensiunea de izolaţie (Ui) 500 V c.c.
Tensiunea nominală (Un) 1P 250 V c.c.

2P 500 V c.c.
Grad de poluare 3
Tensiunea de ţinere la impuls (Uimp) sub 
carcasă

6 kV

Declanşare magnetică (Ii) 8.5 In (± 20 %) (compatibilă cu curba C) 
Caracteristici suplimentare 

Grad de poluare  
(SR EN 60529)

Doar întreruptorul 
automat

IP20 

Întreruptorul 
automat în cofret 
modular

IP40 

Categoria de utilizare A (fără întârziere conform standardului SR EN 
60947-2)

Anduranţă (D-Î) Electrică 3000 cicluri (când L/R=2 ms)
6000 cicluri în cazul circuitului rezistiv 

Mecanică 20000 cicluri
Tropicalizare (SR EN 60068-2) Tratament 2 (umiditate relativă 95 % la 55°C)
Temperatură funcţionare -25°C la 70°C
Temperatură depozitare -40°C la 85°C

Caracteristici tehnice 

Fixare pe şină DIN 35 mm.

Instalare în orice poziţie.

IP20 IP40

d Nerespectarea polarităţii la conectare poate duce la apariţia riscului de 
incendiu şi/sau de rănire gravă.
b Este obligatorie respectarea polarităţii la conectare (marcaj pe partea 
frontală). 
b Nu se utilizează decât în curent continuu. 
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Întreruptoare automate de 
curent continuu

C60H-DC
Curba C

Greutate (g)
Întreruptor automat
Tip C60H-DC

1P 128 g
2P 256 g

Dimensiuni (mm)

C60H-DC

10
35

35

10

t

t

t

Distanţele minime între întreruptorul automat şi părţile 
metalice conectate la pământ, pentru o instalaţie fără 
cofret.
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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


