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Автоматични прекъсвачи C120N/H 
В, С и D криви      
IEC/EN 60898, IECEN 60947-2

Автоматични прекъсвачи

Функции

- защита на електрическите вериги срещу 
претоварване и късо съединение;
- ръчно управление и разединяване;
- защита срещу ток на утечка, когато се 
използва в комбинация с модул Vigi С120 - без 
преизчисляване на автоматичния прекъсвач 

поради повишаване на температурата: съот-
ветствие със стандарт БДС EN 61009;
- позволяват дистанционно управляване и инди-
кация, посредством прибавяне на допълнителни 
устройства, общи за цялата серия С60/С120.

Описание
Технически характеристики  Тип 1Р 2Р 3Р 4Р

■ Номинален ток: 63 до 12� А.
■ Номинално напрежение Ue: 440 V АС.
■ Изолационно напрежение Ui: �00 V.
■ Издръжливост на импулсно напрежение Uimp: 6 kV.
■ Съответствие с норма БДС EN 60898 - ус-
тройства, достъпни за лице без специални 
технически умения.
■ Изключвателна възможност:
□ според европейска норма EN 60898 и
БДС EN 60898
Тип Напреже-

ние (V)
Изключвателна въз-
можност Icn (А)
N                H

1, 2, 3 и 4Р 230... 400 10 000 1� 000

□ според стандарт БДС EN 60 947-2,
(IЕС 60 947-2), (Icu) 
Тип Напреже-

ние
(V)

Изключвателна
възможност Icu (kА)
N                H

1Р 130 20 30
230 ... 240 10 1�
400 ... 41� 3 (1) 4.� (1)

2Р, 3Р, 4Р 230 ... 240 20 30
400 ... 41� 10 1�
440 6 9

(1)изключвателна възможност при един полюс и IТ-сис-
тема на заземяване (случай на двойна неизправност).

■ Работна изключвателна възможност
Ics = 7� % Icu.
■ Прекъсване с явно пълно разделяне.
■ Рязко затваряне: позволява устойчивост на 
високи пускови токове и осигурява едновремен-
но затваряне на полюсите.
■ Електрическа устойчивост:
□ 63 А: 10 000 цикъла (О - С);
□ 80 ... 12� А: � 000 цикъла (О - С).
■ Клас на токоограничаване: 3.
■ Механична устойчивост:
20 000 цикъла (О - С).
■ Двустабилен клипс, позволяващ лесен монтаж.
Тегло: (в грама) 

 20� 410 61� 820
■ Свързване:
□ гъвкав проводник 1,� до 3� mm2;
□ твърд проводник 1 до �0 mm2;
□ клемата гарантира:
- степен на защита IР2;
- здраво стягане на кабелите с голямо сечение;
- висока устойчивост при опън на кабела;
- автоматично подвеждане на кабела в опти-
мално положение в клемата.
■ Обозначителни етикети (маркери):
□ 4 ленти за маркиране на входната клема;
□ носачи за етикети (2Р, 3Р, 4Р).
■ Степен на замърсяване на околната среда: 3
(за използване в промишлена среда).
■ степен на защита:
□ на автоматичния прекъсвач: IР2;
□ в разпределителни табла Pragma или Prisma: 
IР4 (IРхxD).

В крива
■ Магнитният изключвател сработва между 3 
и � пъти номиналния ток In.
■ Защита на дълги кабели.
■ Защита на мрежи, захранвани от генератори.

C крива

■ Магнитният изключвател сработва между � 
и 10 пъти номиналния ток In.
■ Защита на стандартни мрежи.

D крива

■ Магнитният изключвател сработва между 10 
и 14 пъти номиналния ток In.
■ Защита на консуматори с висок пусков ток 
(електродвигатели, трансформатори).
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