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Модул Vigi NG125 
Средна и висока чувствителност  
моментална - I, селективна - S, 
със забавено действие - R (30 до 3000 mA)

Дефектнотоковите защити Vigi NG 125 ра-
ботят на електромеханичен принцип, без 
необходимост от допълнителен източник на 
захранване. 
Монтират се към автоматичните прекъсвачи 
NG125 и осигуряват:
- защита на потребителите срещу непряк 
контакт;
- защита на електрическите инсталации сре-
щу пробив в изолацията;
- пълната вертикална селективност се гаран-

Функции

Описание

тира при ток на утечка, ако:
- чувствителността на горестоящата дефе-
ктно-токова защита е с 1 степен по-висока 
от тази на долностоящата дефектнотокова 
защита;
- времезакъснението на горестоящата де-
фектно-токова защита е с 1 степен по-дълго 
от това на долностоящата дефектнотокова 
защита.
Автоматичният прекъсвач запазва своите ха-
рактеристики.

□ при ток от 80 до 125 А: тунелни клеми за 
медни проводници от 16 до 70 mm2;
□ алуминиеви проводници, медни проводни-
ци с кабелни обувки или шина.
Специфични технически характеристики 
на настройваемия модул Vigi 

■ Чувствителност I∆n - регулируема за 300, 
500, 1000 и 3000 mА.
■ Регулируемо времезакъснение при 
сработване:
□ моментално I;
□ селективно S: 60 ms;
□ забавено R: 150 ms.
■ Индикации за ток на утечка за 3Р и 4Р  
300 ... 3000 I/S/D:
□ на лицевия панел чрез LED;
□ дистанционно, чрез контакт NO 250 V - 1А 
(ниско ниво), свързан с 2 х 1,5 mm2 клема;
□ настройка на праговете на алармата 
посредством потенциометър от 10 до 50 % 
от I∆n.
■ Вграден бутон за диелектричен тест.
■ Допълнителни устройства за Vigi  I / S / R:
□ Дистанционно изключване посредством 
MXV;
□ Дистанционна индикация за изключване 
вследствие ток на утечка, посредством 
допълнителен контакт SDV.
■ Тегло (в грама) само за Vigi:

Общи технически характеристики
■ При наличие във веригата на токоизпра-
вителни устройства (като диоди, тиристори, 
триоди и др.) трябва да се използва дефе-
ктнотокова защита от тип "si", гарантираща 
неизключване на веригата при наличие на 
компоненти на постоянен ток DC.
■ Дефектнотоковата защита се състои от:
□ реле за токове на утечка;
□ тороидален електромагнит.
■ Свързва се с автоматичния прекъсвач 
посредством твърда връзка (компактна по 
размери), снабдена с изолационен капак 
(включен в доставката).
■ Индикация за утечка:
□ на лицевия панел на модула Vigi, посредством 
опетаривния лост.
■ Защитен срещу нежелано сработване, 
дължащо се на краткотрайни пренапреже-
ния (мълнии, операции по превключване 
в мрежата и др.). Устойчивост на импулс 
8/20 µсек.
□ s или регулируема: 5 kA;
□ моментална: 3 kA.
■ Номинален ток: 63 или 125 А (гарантира 
се съответствие по механичен начин между 
автоматичния прекъсвач и дефектнотокова-
та защита).
□ 63 А: при монтаж към автоматични  
прекъсвачи ≤ 63 А;
□ 125 А: при монтаж към автоматични  
прекъсвачи 80 - 100 - 125 А.
■ Честота: 50/60 Hz.
■ Свързване:
□ при ток до ≤ 60 А: тунелни клеми за медни 
проводници от 1,5 до 50 mm2;

Дефектнотокови защити VigiNG125

Тип 2P 3P 4P
Мод. 5 250 - -
Мод. 9 410 450
Мод. 11 750 800
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Клас AC ~      
 
2P 63 30 19000 5  
  63 300 19001 5  
  

       
 
3P 63 30 19002 9  
  63 300 19003 9  
  

       
 
4P  63 30 19004 9  
  63 300 19005 9   
 

       
 Тип "si"     

3P 125 30 19100 11  
 125 300…3000 I/S/R 19106 11  
 

        
  
4P 125 30 19101 11  
  125 300...3000 I/S/R 19107 11  
  

       
 

Модул Vigi NG125 
Средна и висока чувствителност  
моментална - I, селективна - S, 
със забавено действие - R (30 до 3000 mA)

Каталожни номера
Тип Максимален 

ток (А)
Чувствителност 
(mА)

Каталожен 
номер

Широчина в
модули от 9 mm

Дефектнотокови защити VigiNG125
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