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Întreruptoare automate 
diferenţiale iDPNa Vigi  
şi iDPN H Vigi

 b Întreruptoarele automate diferenţiale iDPN Vigi asigură protecţia completă a 
circuitelor finale (la supracurenţi şi defecte de izolaţie):

 v protecţia persoanelor împotriva electrocutării prin contact direct (≤ 30 mA), 
 v protecţia persoanelor împotriva electrocutării prin contact indirect (300 mA),
 v protecţia instalaţiilor împotriva incendiilor (300 mA).

 b Gama SI a fost concepută să asigure securitatea şi continuitatea în serviciu 
optimă în instalaţii perturbate de:

 v condiţii atmosferice extreme,
 v sarcini generatoare de armonici,
 v curenţi tranzitorii de comutaţie. 

SR EN 61009

Referinţe
iDPNa Vigi 4500  
Tip AC A Lăţime în paşi 

de 9 mm
Auxiliare Semnalizare şi declanşare la distanţă, paginile 178 şi 216

1P+N Curba B Sensibilitate 30 mA 300 mA 10 mA 30 mA
N 1

R

N 2

Calibru  
(In)

6 A A9D51606 - - A9D54606 4
10 A A9D51610 - - A9D54610
16 A A9D51616 - - A9D54616
20 A A9D51620 - - A9D54620
25 A A9D51625 - - A9D54625
32 A A9D51632 - - A9D54632
40 A A9D51640 - - A9D54640

1P+N Curba C Sensibilitate 30 mA 300 mA 10 mA 30 mA
N 1

R

N 2

Calibru  
(In)

6 A A9D34606 A9D44606 - A9D35606 4
10 A A9D34610 A9D44610 A9D05610 A9D35610
16 A A9D34616 A9D44616 A9D05616 A9D35616
20 A A9D34620 A9D44620 - A9D35620
25 A A9D34625 A9D44625 - A9D35625
32 A A9D34632 A9D44632 - A9D35632
40 A A9D34640 A9D44640 - A9D35640

Tensiunea de funcţionare (Ue) 230 V c.a.

Frecvenţa de funcţionare 50 Hz

Accesorii paginile 178 şi 184

iDPN H Vigi 10000  
Tip A SI Lăţime în paşi 

de 9 mm
Auxiliare Semnalizare şi declanşare la distanţă, paginile 178 şi 216

1P+N Curba C Sensibilitate 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA
N 1

R

N 2

Calibru  
(In)

6 A A9D37606 A9D47606 A9D38606 A9D48606 4
10 A A9D37610 A9D47610 A9D38610 A9D48610
16 A A9D37616 A9D47616 A9D38616 A9D48616
20 A A9D37620 A9D47620 A9D38620 A9D48620
25 A A9D37625 A9D47625 A9D38625 A9D48625
32 A A9D37632 A9D47632 A9D38632 A9D48632

Tensiunea de utilizare (Ue) 230 V c.a.
Frecvenţa de funcţionare 50 Hz
Accesorii paginile 178 şi 184

Protecţie 
Protecţie diferenţială 

i DPNa Vigi i DPN H Vigi
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Dimensiuni (mm)

 

85

36 445.5 20

5

5

73

45

Greutate (g)
Întreruptor automat diferenţial
Tip iDPN Vigi

1P+N 125

IP20 IP40

Caracteristici tehnice
Caracteristici principale
Conform SR EN 60947-2 iDPNa Vigi i DPN H Vigi

Tensiunea de izolaţie (Ui) 400 V c.a.
Grad de poluare 3
Tensiunea de ţinere la impuls (Uimp) 4 kV
Temperatura de reglaj a calibrelor 30°C
Declanşare  
magnetică

Curba B Între 3 şi 5 In
Curba C Între 5 şi 10 In

Conform SR EN 61009
Clasa de limitare 3
Capacitatea nominală de rupere (Icn) 4500 A 10000 A
Capacitatea de rupere şi de închidere 
diferenţială (IΔm)

4500 A 10000 A

Ţinere la formă de undă de impuls 
8/20 µs

Tip AC 250 Â 250 Â
Tip A 250 Â 250 Â
Tip SI 3 kA

Caracteristici suplimentare
Protecţie diferenţială cu declanşare instantanee 10, 30, 300 mA 30, 300 mA
Grad de protecţie Doar aparatul IP20

Aparatul în cofret 
modular

IP40
Clasa de izolaţie II

Anduranţa (D-I) Electrică y 20 A 20000 cicluri
u 25 A 10000 cicluri

Mecanică 20000 cicluri
Categoria de supratensiune (SR CEI 60364) III
Temperatura de funcţionare Tip AC -5°C la +60°C

Tip A, SI -25°C la +60°C
Temperatura de depozitare -40°C la +85°C
Tropicalizare (SR EN 60068-1) Tratament 2 (umiditate relativă 95 % la 55°C) 

Conectare  
Calibru Cuplu de 

strângere
Cabluri de cupru
Rigide Flexibile sau 

cu pin

6 la 40 A 3.5 N.m 1 la 16 mm2 1 la 10 mm2

5.5 mm
15 mm

PZ2

Secţionare deplin aparentă
 b Banda verde de pe manetă garantează 

deschiderea fizică a tuturor polilor în condiţii de 
securitate (blocare posibilă)şi permite intervenţia 
asupra părţilor active

 b Închidere bruscă  b Borne izolate IP20

 b Buton de testDublă fereastră VISI-TRIP 
 b Declanşarea întreruptorului automat este 

semnalizată de către indicatorul mecanic roşu 
pe partea frontală din dreptul manetei negre.

 b Defectul diferenţial este semnalizat de 
către indicatorul mecanic roşu de pe partea 
frontală din dreptul manetei albe

Întreruptoare automate 
diferenţiale iDPNa Vigi  
şi iDPN H Vigi

Protecţie 
Protecţie diferenţială 

Fixare pe şină DIN 35 mm.

Instalare în orice poziţie.
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Accesorii şi auxiliare pentru 
iDPN Vigi

Protecţie
Protecţia circuitelor
Protecţie diferenţială

Auxiliare electrice 
A se vedea pagina 216

Semnalizare
2 Contact auxiliar iOF/SD+OF  

(combinaţie OF+SD sau OF+OF) 
A9A26929

3 contact semnalizare defect iSD A9A26927
4 Contact auxiliar deschis/închis iOF A9A26924
5 Contact auxiliar iOF+SD24 A9A26897

Declanşatoare 
1 Bobină de declanşare la 

minimă tensiune iMN ,
bobină de declanşare la 
minimă tensiune temporizată 
iMNs sau bobină de 
declanşare la minimă 
tensiune cu alimentare 
exterioară iMNx sau bobină 
de declanşare la punerea sub 
tensiune iMX, iMX+OF sau 
bobină de declanşare la 
supratensiune iMSU

A se vedea 
pagina

216

Accesorii pentru montaj  
A se vedea pagina 184
8 Dispozitiv de blocare (set de 10) A9A26970
9 Repere înclichetabile A se vedea 

pagina
186

10 Distanţier 9 mm A9A27062

d Declanşatoarele trebuie instalate primele.
Respectaţi poziţia funcţiei SD.

Accesorii pentru conectare  
A se vedea pagina 184
6 Conexiune cu şurub pentru 

papuc 
27053

7 Pieptene A se vedea 
paginile

194 
şi 196

iDPN Vigi

1

7 8

9 10

6

2-3-4-5

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

fază
Distanţier 

Funcţia Funcţia
Comandă frontală sau laterală

 b Grad de protecţie: maneta rotativă 
IP55

 b Instalare:
 v mecanismul de comandă este montat 

pe aparat
 v maneta rotativă de comandă este 

fixată pe partea frontală sau laterală a 
cofretului

 b Montaj frontal (pe uşă sau pe plastron 
fix)

 b Previne deschiderea uşii când 
aparatul este în poziţia ON (poate fi 
dezactivată)

 b Poate fi blocată când aparatul este în 
poziţia "deschis"  (blocarea aparatului în 
poziţia "închis" este posibilă cu anumite 
adaptări) 

 b Blocare cu lacăt (diametrul 5 la 8 mm, 
nelivrat cu aparatul)

 b Buton de test: testarea iID disponibilă 
pe partea frontală a manetei rotative

 b Unealta Laser 
Square face posibilă 
alinierea cu precizie a 
întreruptorului automat 
şi a manetei rotative

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

 b Grad de protecţie: IP20
 b Compunere: 
 v un soclu care se montează pe şină  

(sau pe panou)
 v 2 "lame" care se introduc în bornele 

aparatului
 b Conectare: terminale tunel pentru 

cabluri rigide până la 35 mm2 sau 
flexibile 25 mm2, 

 b Instalare:
 v în dulapuri universale
 v pe şină orizontală
 b Înălţime: 178 mm
 b Nu este compatibil cu Vigi iC60 şi 

auxiliarele sale
 b Poate fi blocată cu lacăt 

(diametru 6 mm, nelivrat cu aparatul)

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

 b Diametru lacăt: 3 la 6 mm
 b Sigilabil  

(diametru maxim: 1.2 mm)
 b Blocarea în poziţia ON nu 

împiedică întreruptorul automat 
sau separatorul să declanşeze în 
eventualitatea unui defect

 b Secţionare: în conformitate cu 
standardul SR EN 60947-2

Împiedică contactul cu şuruburile de 
conectare

 b Creşte gradul de protecţie la IP20D
 b Sigilabil (diametrul maxim 1,2 mm)

Împiedică contactul cu bornele
 b Creşte gradul de protecţie la IP20D
 b Sigilabile (diametrul maxim 1,2 mm)
 b Set de două, pentru bornele amonte şi 

aval
 b Pentru 3 poli: A9A26975 + A9A26976
 b Pentru 4 poli: 2 X A9A26976

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 

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

Referinţe A9A27005
maneta neagră

A9A27006
maneta 
roşie

A9A27008
Dispozitiv 
adaptare 
fără 
manetă

GVAP01 A9A27003
(1 pe pol)

A9A26970 Referinţe A9A26982 A9A26981 A9A26975 A9A26976 A9A27001 A9A27062

Set de 1 1 1 1 1 10 Set de 12 x 1 pol 20 x 4 poli (divizibile) 2 x 1 pol 2 x 2 poli 10 5
Adecvate pentru utilizare cu: Adecvate pentru utilizare cu

iC60  b 2P, 3P, 4P  b   b  iC60 –  b   b   b   b   b  
iSW  b 2P, 3P, 4P  b   b  iSW – –  b   b   b   b  
iC60 + Vigi iC60  b 2P, 3P, 4P –  b  Vigi iC60  b  – – – –  b  
iID  b   b y 63 A  b  iID   –  b  –  b   b   b  
iDPN Vigi – –  b  iDPN Vigi – – – – –  b  
Reflex iC60 sau 
RCA+iC60 sau 
ARA+iC60

– –  b  Reflex iC60 sau 
RCA+iC60 sau 
ARA+iC60

–  b   b   b   b   b  

ARA+iID   – –  b  ARA+iID   –  b  –  b   b   b  
iSW-NA  b   b   b  iSW-NA –  b  –  b   b   b  

Accesorii pentru iC60, iID,  
iDPN Vigi, iSW-NA, Reflex iC60, 
RCA, ARA, iSW

Protecţie
Protecţia circuitelor
Protecţie diferenţială
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Montaj Securitate 
Accesorii Maneta rotativă Soclu debroşabil Dispozitiv de blocare Accesorii Capac de protecţie şuruburi Capace pentru borne Separatoare de 

fază
Distanţier 

Funcţia Funcţia
Comandă frontală sau laterală

 b Grad de protecţie: maneta rotativă 
IP55

 b Instalare:
 v mecanismul de comandă este montat 

pe aparat
 v maneta rotativă de comandă este 

fixată pe partea frontală sau laterală a 
cofretului

 b Montaj frontal (pe uşă sau pe plastron 
fix)

 b Previne deschiderea uşii când 
aparatul este în poziţia ON (poate fi 
dezactivată)

 b Poate fi blocată când aparatul este în 
poziţia "deschis"  (blocarea aparatului în 
poziţia "închis" este posibilă cu anumite 
adaptări) 

 b Blocare cu lacăt (diametrul 5 la 8 mm, 
nelivrat cu aparatul)

 b Buton de test: testarea iID disponibilă 
pe partea frontală a manetei rotative

 b Unealta Laser 
Square face posibilă 
alinierea cu precizie a 
întreruptorului automat 
şi a manetei rotative

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

 b Grad de protecţie: IP20
 b Compunere: 
 v un soclu care se montează pe şină  

(sau pe panou)
 v 2 "lame" care se introduc în bornele 

aparatului
 b Conectare: terminale tunel pentru 

cabluri rigide până la 35 mm2 sau 
flexibile 25 mm2, 

 b Instalare:
 v în dulapuri universale
 v pe şină orizontală
 b Înălţime: 178 mm
 b Nu este compatibil cu Vigi iC60 şi 

auxiliarele sale
 b Poate fi blocată cu lacăt 

(diametru 6 mm, nelivrat cu aparatul)

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

 b Diametru lacăt: 3 la 6 mm
 b Sigilabil  

(diametru maxim: 1.2 mm)
 b Blocarea în poziţia ON nu 

împiedică întreruptorul automat 
sau separatorul să declanşeze în 
eventualitatea unui defect

 b Secţionare: în conformitate cu 
standardul SR EN 60947-2

Împiedică contactul cu şuruburile de 
conectare

 b Creşte gradul de protecţie la IP20D
 b Sigilabil (diametrul maxim 1,2 mm)

Împiedică contactul cu bornele
 b Creşte gradul de protecţie la IP20D
 b Sigilabile (diametrul maxim 1,2 mm)
 b Set de două, pentru bornele amonte şi 

aval
 b Pentru 3 poli: A9A26975 + A9A26976
 b Pentru 4 poli: 2 X A9A26976

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 

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

Referinţe A9A27005
maneta neagră

A9A27006
maneta 
roşie

A9A27008
Dispozitiv 
adaptare 
fără 
manetă

GVAP01 A9A27003
(1 pe pol)

A9A26970 Referinţe A9A26982 A9A26981 A9A26975 A9A26976 A9A27001 A9A27062

Set de 1 1 1 1 1 10 Set de 12 x 1 pol 20 x 4 poli (divizibile) 2 x 1 pol 2 x 2 poli 10 5
Adecvate pentru utilizare cu: Adecvate pentru utilizare cu

iC60  b 2P, 3P, 4P  b   b  iC60 –  b   b   b   b   b  
iSW  b 2P, 3P, 4P  b   b  iSW – –  b   b   b   b  
iC60 + Vigi iC60  b 2P, 3P, 4P –  b  Vigi iC60  b  – – – –  b  
iID  b   b y 63 A  b  iID   –  b  –  b   b   b  
iDPN Vigi – –  b  iDPN Vigi – – – – –  b  
Reflex iC60 sau 
RCA+iC60 sau 
ARA+iC60

– –  b  Reflex iC60 sau 
RCA+iC60 sau 
ARA+iC60

–  b   b   b   b   b  

ARA+iID   – –  b  ARA+iID   –  b  –  b   b   b  
iSW-NA  b   b   b  iSW-NA –  b  –  b   b   b  

Accesorii pentru iC60, iID,  
iDPN Vigi, iSW-NA, Reflex iC60, 
RCA, ARA, iSW

Protecţie
Protecţia circuitelor
Protecţie diferenţială
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Conectare
Accesorii Bornă multicabluri Bornă Al 50 mm² Conexiune cu şurub 

pentru papuci

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,  
conectare faţă sau spate

5 mm

Referinţe 19091 19096 27060 27053
Set de 4 3 1 8

iC60 y 25 A
Reflex iC60 y 25 A

– – –  b  

iC60 >25 A
Reflex iC60 40 A, 
iSW

 b   b   b   b  

Vigi iC60 – – – – 

iID  b   b   b   b  
iDPN Vigi – – –  b  
iSW-NA  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 5mm

Identificare 
Accesorii Barete de repere înclichetabile

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
nescris: AB1-RV

Set de 250
iC60 / Reflex iC60, 
iSW

 b Maxim 4 repere pe pol

Vigi iC60  b Maxim 4 repere pe aparat

iID  b Maxim 4 repere pe aparat
iDPN Vigi  b Maxim 4 repere pe aparat
iSW-NA  b Maxim 4 repere pe aparat

Accesorii pentru iC60, iID,  
iDPN Vigi, iSW-NA, Reflex iC60, 
RCA, ARA, iSW (continuare)

Protecţie
Protecţia circuitelor
Protecţie diferenţială
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Accesorii pentru iC60, iID,  
iDPN Vigi, iSW-NA, Reflex iC60, 
RCA, ARA, iSW

Protecţie
Protecţia circuitelor
Protecţie diferenţială

Dimensiuni (mm)
19 655

177

54

88.5

96

360 18.5 10

10

85

18.5

135

75

18.5 47

17

75

ManetaDispozitiv de adaptare manetă

Soclu debroşabil Maneta rotativă prelungită

 

11.5

11
31

9

106

72
54

36

18

4P
3P
2P

1P

11
25

106

9

Capace pentru şuruburi 1P (A9A26982) Capace pentru şuruburi 4P (A9A26981)

18 51.5

35
49

36 51.5

35
49

Capace pentru borne 1P Capace pentru borne 2P

72
54

36
6 36

20

81

20

4P
3P

1P+N/2P

16

27

17

44 18

9 5
15

4585

Separatoare de faze Dispozitiv de blocare Distanţier
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Accesorii pentru iC60, iID,  
iDPN Vigi, iSW-NA, Reflex iC60, 
RCA, ARA, iSW (continuare)

Protecţie
Protecţia circuitelor
Protecţie diferenţială

Instalarea manetei rotative

Dimensiuni (mm)

iC60 Z (mm)
2P 25.3 

3P 25.3 

4P 43 
4P + Vigi 43 

3P + Vigi 43 

2P + Vigi 25.3

iID Z (mm)
2P 25.3 
4P 25.3

D = P - 128 mm

P (mm) F (mm)
300 5 
500 11 166 < P < 500 

D

F

159

19

F

5
12 13

15
6

GVAPL01

Z ZZ

6.3

17.5
2

36

36

4.2

50

45°±2°

iC60 3P iC60 4P iID 4P

117

56

85

112

18.5

18.5

47

Maneta rotativă: instalată pe faţa tabloului electric

A

iC60 X (mm)
2P 44.5 

3P 44.5 

4P 62 

Y (mm)
76.8 

2P + Vigi 44.5 76.8 
76.8 

3P + Vigi 62 94.5 
94.5 

4P + Vigi 62 94.5 

117

44

82

iID/iSW-NA X (mm) Y (mm)
2P 44.5 
4P 44.5 

76.8
76.8

19

D D = L - X

L

Y

494 mm - A

Maneta rotativă: instalată pe partea laterală a tabloului electric
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Auxiliare electrice 
pentru iC60, iID, iDPN Vigi,  
iSW-NA, RCA şi ARA

Protecţie
Protecţia circuitelor
Protecţie diferenţială

Auxiliare de declanşare: 
SR EN 60947-1

 b iMN: bobină de declanşare la minimă tensiune
 b iMNs: bobină de declanşare la minimă tensiune temporizată
 b iMNx: bobină de declanşare la minimă tensiune, independentă de tensiunea de 

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

închis.

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

Auxiliare de semnalizare: 
SR EN 60947-5-1

 b iOF: contact deschis/închis
 b iSD: contact de semnalizare defect 
 b iOF/SD+OF: contact deschis/închis şi contact OF sau SD ales prin comutator.
 b iOF+SD24: contact deschis/închis OF şi contact de semnalizare defect SD cu 

interfaţă Ti24.

b Auxiliarele electrice se combină cu 
întreruptoarele automate iC60, întreruptoarele 
diferenţiale iID, separatoarele de sarcină iSW-NA 
, telecomenzile RCA şi automatele de 
reanclanşare ARA; 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 iOF/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 iOF+SD24 poate transmite informaţii 
despre starea deschis/închis (OF) şi declanşarea 
voită sau pe defect a aparatului asociat (SD) 
către Acti 9 Smartlink sau către un PLC folosind 
interfaţa TI24 (24 V c.c.).
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Auxiliare electrice 
pentru iC60, iID, iDPN Vigi,  
iSW-NA, RCA şi ARA

Protecţie
Protecţia circuitelor
Protecţie diferenţială

d Auxiliarele de declanşare trebuie montate primele. Respectaţi poziţia funcţiei SD
*iSW-NA : contactul auxiliar iSD trebuie asociat cu un auxiliar (iMN, iMX, iMX+OF); va indica dacă separatorul de sarcină a 
declanşat din cauza unui defect.

Tabel de asociere
Auxiliare electrice Telecomandă Aparate
Auxiliare de semnalizare Auxiliare de 

declanşare
Automat de 
reanclanşare ARA sau 
telecomandă RCA

iC60/iID/  
iDPN Vigi 
iSW-NA*

Vigi

Poziţia

Stânga Dreapta Cantitate maximă
1 (iOF/SD+OF
sau iOF+SD24)

+ 1 iOF/SD+OF + 1 (iMN, iMNs, iMNx sau 
iMX, iMX+OF)

–

sau 1 iOF + 1 (iSD sau iOF sau  
iOF/SD+OF)

+ 2 (iMN, iMNs, iMNx sau 
iMX, iMX+OF)

sau Niciunul + 1 iOF+SD24 + 2 (iMN, iMNs, iMNx sau 
iMX, iMX+OF)

sau Niciunul + Niciunul + 3 x iMSU iC60 Vigi iC60

–

iID/iDPN Vigi/iSW-NA*

Niciunul + 1 (iSD sau iOF sau iOF/SD+OF 
sau iOF+SD24)

+ 1 (iMN, iMNs, iMNx sau 
iMX, iMX+OF sau iMSU)

sau 1 iOF + 1 (iSD sau iOF sau iOF/
SD+OF)

+ Niciunul

iC60 Vigi iC60

–

ARA iID

Niciunul + 1 (iSD sau iOF sau iOF/SD+OF 
sau iOF+SD24)

+ 1 (iMN, iMNs, iMNx sau 
iMX, iMX+OF sau iMSU)

sau 1 iOF + 1 (iSD sau iOF sau iOF/
SD+OF)

+ Niciunul

RCA iC60 Vigi iC60

Alte combinaţii posibile: consultaţi paginile tehnice
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Declanşare  
Auxiliare iMN iMNs iMNx iMSU iMX iMX+OF
Tip Declanşare la minimă tensiune Declanşare la prag de tensiune Declanşare la emisie de 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 Provoacă declanşarea aparatului 
asociat prin deschiderea circuitului de 
comandă (ex. buton, contact liber de 
potenţial)

 b Întrerupe tensiunea de alimentare prin deschiderea 
întreruptorului automat 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 
iMSU 

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

Scheme electrice

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 echipamentului 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 aparatului 

asociat 

Referinţe A9A26960 A9A26961 A9A26959 A9A26963 A9A26969 A9A26971 A9A26479 A9A26979 A9A26476 A9A26477 A9A26478 A9A26946 A9A26947 A9A26948
iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, RCA 
şi ARA  b   b   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…240 220…240 380…415 230 230 100…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
Funcţia de test – – – – – –
Lăţime în paşi de 9 mm 2 2 2 2 2 2
Curent de funcţionare – – – – – y 24 V c.c. 6 A

48 V c.c. 2 A
y 130 V c.c. 1 A
y 240 V c.a. 6 A
415 V c.a. 3 A

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

°C -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70

Temperatura de 
depozitare

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

Auxiliare electrice 
pentru iC60, iID, iDPN Vigi,  
iSW-NA, RCA şi ARA (continuare)

Protecţie
Protecţia circuitelor
Protecţie diferenţială
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Declanşare  
Auxiliare iMN iMNs iMNx iMSU iMX iMX+OF
Tip Declanşare la minimă tensiune Declanşare la prag de tensiune Declanşare la emisie de 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 Provoacă declanşarea aparatului 
asociat prin deschiderea circuitului de 
comandă (ex. buton, contact liber de 
potenţial)

 b Întrerupe tensiunea de alimentare prin deschiderea 
întreruptorului automat 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 
iMSU 

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

Scheme electrice

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 echipamentului 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 aparatului 

asociat 

Referinţe A9A26960 A9A26961 A9A26959 A9A26963 A9A26969 A9A26971 A9A26479 A9A26979 A9A26476 A9A26477 A9A26478 A9A26946 A9A26947 A9A26948
iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, RCA 
şi ARA  b   b   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…240 220…240 380…415 230 230 100…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
Funcţia de test – – – – – –
Lăţime în paşi de 9 mm 2 2 2 2 2 2
Curent de funcţionare – – – – – y 24 V c.c. 6 A

48 V c.c. 2 A
y 130 V c.c. 1 A
y 240 V c.a. 6 A
415 V c.a. 3 A

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

°C -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70

Temperatura de 
depozitare

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

Auxiliare electrice 
pentru iC60, iID, iDPN Vigi,  
iSW-NA, RCA şi ARA

Protecţie
Protecţia circuitelor
Protecţie diferenţială



220

Semnalizare
Auxiliare iOF iSD iOF/SD+OF iOF+SD24
Tip Contact auxiliar 

deschis/închis
Contact semnalizare 
defect

Contact dublu deschis/
închis sau de semnalizare 
defect

Contact dublu deschis/
închis şi de 
semnalizare defect  
24 Vc.c.

Funcţia 
 b Contact basculant care 

îndică poziţiile "deschis" sau 
"închis" ale aparatului asociat

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

 v defect electric
 v acţiune a auxiliarului de 

declanşare
 b Aceeaşi funcţie de 

semnalizare ca şi VISI-TRIP

 b Auxiliarul iOF/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 poate transmite către 
Acti 9 Smartlink sau către un 
PLC informaţia de 
semnalizare a aparatului 
asociat: 

 v defect electric
 v acţiunea auxiliarului de 

declanşare
 v poziţia "Deschis" sau 

"Închis" a aparatului asociat

Scheme electrice

poziţia OF poziţia SD
Utilizare  

 b Semnalizare la distanţă a 
poziţiei aparatului asociat 

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

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

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

Referinţe A9A26924 A9A26855 A9A26927 A9A26869 A9A26929 A9A26897
iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, 
RCA şi ARA  b  –  b  –  b   b  

Specificaţii tehnice 
Tensiune nominală 
(Ue)

V c.a. 240…415 240…415 240…415 -
V c.c. 24…130 24…130 24…130 24

Frecvenţa de 
funcţionare

Hz 50/60 50/60 50/60 -

Indicator mecanic roşu – Pe partea frontală Pe partea frontală Pe partea frontală
Funcţia de testare Pe manetă Pe manetă Pe manetă Pe manetă
Lăţimea în paşi de 9 mm 1 1 1 1
Curent de funcţionare 24 V c.c. 6 A 2 mA minim, 6 A maxim

48 V c.c. 2 A -
60 V c.c. 1.5 A -
130 V c.c. 1 A -
240 V c.a. 6 A -
415 V c.a. 3 A -

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

°C -35…+70 -35…+70 -35…+70 -25…+60

Temperatura de 
depozitare

°C -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85

Auxiliare electrice 
pentru iC60, iID, iDPN Vigi,  
iSW-NA, RCA şi ARA (continuare)

Protecţie
Protecţia circuitelor
Protecţie diferenţială
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Auxiliare electrice 
pentru iC60, iID, iDPN Vigi,  
iSW-NA, RCA şi ARA

Protecţie
Protecţia circuitelor
Protecţie diferenţială

Conectare 

4 mm

10 mm
PZ1

Tip Cuplu de 
strângere

Cabluri de cupru Bornă multicablu
Rigide Flexibile Rigide Cu pin

Auxiliare de semnalizare 1 N.m 1 la 4 mm2 0.5 la 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 2 x 1.5 mm2

Auxiliare de declanşare 1 N.m 1 la 6 mm2 0.5 la 4 mm2 2 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2

Dimensiuni (mm)

iOF/SD+OF iOF, iSD iOF+SD24 iMN, iMNs, iMNx, iMSU, iMX, iMX+OF

90

9

67.5
63.5

44
5.5

86

9

45

67.5
63.5

44
5.5

45

67.5
63.5

49.5
5.5

4545 8685

17.59

68
66

44
5.5

88

Caracteristici tehnice
Greutate (g)
Auxiliare electrice
Tip

iMN 69
iMNs 72
iMNx 79
iMSU 68
iMX 64
iMX+OF 68
iOF 32
iSD 33
iOF/SD+OF 43
iOF+SD24 25

Conector de legătură Ti24
Tip Referinţe Cabluri de cupru

Rigide Flexibile

Interfaţa Ti24 A9XC2412 2 x 1.5 mm2 2 x 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


