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Особливості повітряних автоматичних вимикачів ETIPOWER

  Вся лінійка автоматичних вимикачів 
ETIPOWER має два вимикальних контакти 

на кожному полюсі (запатентований 
механізм "Double Break"), які дозволяють 

витримувати струм короткого 
замикання протягом 1 секунди

  Автоматичні вимикачі ETIPOWER 
мають один з найменших у світі 

розмірів по глибині, що дозволяє 
значно економити місце в щиті. 

Глибина викочувального виконання 
- 345 мм і 290 мм для стаціонарного 

виконання

  Автоматичні 
вимикачі мають різні 

варіанти підключення:                                   
- переднє;                                             

- горизонтальне заднє;        
-вертикальне заднє

 Вся енергія дуги розсіюється в 
спеціально розробленій дугогасній 

камері механізму "Double Break", що 
дозволяє мінімізувати відстань від 
автомата до розташованих поруч 

заземлених металевих частин і 
забезпечує можливість установки 

одного автомата над іншим

 Система "Double Break"

 Запатентований механізм "Double 
Break" забезпечує швидкий розрив дуги 
при К.З., що істотно знижує зношування 
основних контактів і, відповідно, 
збільшує електричний і механічний 
ресурси автоматів

 Силові контакти мають можливість 
заміни (час заміни одного полюса займає 
близько 15хв). Усі елементи силової 
контактної групи виконані без гвинтових 
з'єднань, що підвищує надійність операцій 
увімкнення / вимкнення автоматичного 
вимикача

 Online-додаток "ETI ACB" для 
вибору конфігурації АВ і підготовки 
опитувальних листів для замовлення

 Всі електронні блоки контролю 
і захисту мають функцію "LSI", 

що дозволяє внести корективи 
спрацьовування при перевантаженні 

(L), короткому замиканні (S) і миттєвому 
відключенні (I). Налаштування цих 

характеристик дозволяє забезпечити 
широкий діапазон селективності 

автоматичного вимикача з іншими 
захисними пристроями

 Електронні блоки контролю і захисту 
забезпечують захист обладнання 

з різними характеристиками:                         
- тип L: захист промислового 

обладнання і трансформаторів;                                                                   
- тип S: захист генераторів;                            

- тип R: захист ланцюгів загального 
призначення

Повітряні автоматичні вимикачі
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 Лічильник циклів "ONOFF" 
має 5-розрядний покажчик 
для визначення необхідності 
періодичного огляду або 
обслуговування автоматичного 
вимикача

 Кнопки ручного увімкнення і 
вимкнення мають захисні кришки 

з можливістю блокування замком. 
Вище розташований індикатор "ON-
OFF" та індикатор "взводу пружини"

 Автоматичні вимикачі ETIPOWER 
мають систему "зонного блокування", яка 
дозволяє вимикати найближчий до місця 

аварії вимикач незалежно від заданої 
(налаштованої) витримки часу. Дана система 

дозволяє значно знизити теплові та механічні 
перевантаження, які виникають в аварійному 
режимі  і впливають протягом затримки часу 

на всю електроустановку в цілому

 Подвійні вмикаючі/вимикаючі 
котушки дозволяють здійснювати 100% 

резервування функцій увімкнення/
вимкнення, тим самим забезпечуючи 

високу надійність безперебійного 
електропостачання об'єктів

 Конструкція ETIPOWER дозволяє 
заземлити шинопровід із боку 

лінії живлення або навантаження 
низьковольтної мережі

 Дверна рамка дозволяє забезпечити 
захист IP20 (як декоративна панель).           

При використанні спеціальної гумової 
прокладки забезпечується ступінь захисту 

IP31. Також є спеціальна рамка, що 
забезпечує IP55 (залишається закріпленою 
на вимикачі навіть у положенні "ISOLATED")

 Блокування "ON-OFF" можливе 
двох типів: замок типу "ON", який 
блокує в увімкненому стані і замок 
типу "OFF", який блокує у вимкненому 
стані. При наявності такого замка 
неможливо керувати вимикачем, 
поки не буде вибрано відповідне 
положення ключа

 Автоматичні вимикачі викочувального 
виконання мають чотири положення корпусу 

в кошику з покажчиком відповідного 
положення. Також є можливість блокування 

вимикача для запобігання випадкового 
викочування корпусу з кошика або 

блокування при проведенні спеціальних 
робіт із вимикачем у відповідному положенні

Конструкція розчіплювача 
автоматичного вимикача з 
номінальним струмом 6300А 
здійснює розрив кола в двох точках 
з боку лінії. Вся енергія в режимі 
К.З. розсіюється через спеціальний 
клапан тиску

Повітряні автоматичні вимикачі

Клапан давления

Приклад роботи зонного блокування

ЗОНА 2

ЗОНА 3

Коротке замикання

ЗОНА 4

Зонне блокування "А"
"Відключення"

Зонне блокування "В"

Зонне блокування "C"



404 

ET
IP

O
W

ER

Застосування - Повітряні автоматичні вимикачі ETIPOWER застосовуються для захисту 
розподільних ліній, генераторів та іншого електротехнічного обладнання від впливу струмів 
короткого замикання та перевантаження. Використовуються в якості вводних або секційних 
вимикачів.

Повітряні автоматичні вимикачі  ETIPOWER

Повітряні автоматичні вимикачі ETIPOWER розраховані на струми від 800 до 6300А з напругою до 
690V і 800V (ETIPOWER 800V AC - за запитом). Представлені в 3-х типорозмірах:

• типорозмір 1 на струми від 800 до 2000А
• типорозмір 2 на струми від 2500 до 3200А (тип SB на 4000A виконаний у 2 типорозмірі)
• типорозмір 3 на струми 4000А - 6300А
Типорозмір 1 і 2 мають два варіанти виконання - викочувальне і стаціонарне.
Є безліч варіантів приєднання вимикача до шин, а також широкий вибір аксесуарів.
Три типи рівня вимикальної здатності:
• тип D - 50kA
• тип S - від 65kA до 100kA
• тип H (із високою здатністю відключення) від 80kA до 120kA

Технічні характеристики/Тип EP 
208 D

EP 
212 D

EP 
216 D

EP 
208 S

EP 
212 S

EP 
216 S

EP 
220 S

EP 
325 S

EP 
332 S

EP 
440 SB

EP 
650 S

EP 
663 S

Кількість полюсів 3p, 4p
Номінальний струм IN (A) / Номінальний струм нейтралі (4-полюс) IN (A) 800 1250 1600 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300
Номінальна напруга UE (V) 690
Номінальна напруга ізоляції UI (V) 1000

Вимикальна здатність, kA (ICS)
UN=690V AC 32 50 65 85
UN=440V AC 36 65 85 100 120

Вимикальна здатність, kA (ICU)
UN=690V AC 42 50 65 85
UN=440V AC 50 65 85 100 120

Номінальний короткочасно витримуючий струм 
короткого замикання, kA (ICW)

t=1c 50 65 85 100 120
t=3c 36 50 65 75 85

Механічний ресурс циклів 
(увімкнень-вимкнень)

з обслуговуванням 26000 30000 20000 15000 10000
без обслуговування 12500 15000 10000 8000 5000

Електричний ресурс циклів 
(увімкнень-вимкнень)

без обслуговування (UN=440V AC) 11000 12000 7000 3000 1000
з обслуговуванням (UN=440V AC) 26000 30000 20000 15000 10000

Час вимкнення, с 0,03 0,05
Виконання/підключення стаціонарний, викочувальний/переднє, заднє викочувальний

Габаритні розміри (мм)

Стаціонарне 
використання

ширина 360 / 445 466 / 586 - / - - / - - / -
висота 460 - - -

глибина 290 - - -

вага (3p/4p) 53/59 54/60 80/92 - - -

Висувне 
використання

ширина 354 / 439 460 / 580 799/1034
висота 460

глибина 345 380

вага (3p/4p) 73/86 79/94 105/125 126/158 220/285

Автоматичні вимикачі ETIPOWER комплектуються трьома типами блоків контролю і захисту:
• AGR-11 (стандартна комплектація) виконує функції захисту від струмів К.З. і перевантажень, захисту від замикання на землю, захисту 

нейтралі, сигналізації перевантажень.
• AGR-21/22B , крім функцій блоку контролю AGR-11, має рідкокристалічний дисплей, на якому відображаються величини струмів, 

напруги, частоти,  Даний блок реле виконує функцію диференціального захисту, має журнал відключень, вбудований 
сигналізатор мінімально і максимально допустимих рівнів напруги, контроль температури контактів, є можливість передачі даних по 
M-bus протоколу.

• AGR-31B, крім функцій блоку контролю AGR-21/22, має аналізатор параметрів мережі - лічильник електроенергії, контроль потужності 
електроенергії.

Стандартна комплектація автоматичних вимикачів ETIPOWER включає в себе:
• Висувну корзину (для викочувального виконання);
• Автоматичний вимикач (вимикальний механізм);
• Блок контролю і захисту з котушкою вимкнення;
• Трансформатори струму на номінальне значення струму автоматичного вимикача;
• Блок сигнальних контактів і блок допоміжних контактів (4 шт. перекидних);
• Покажчик положення автоматичного вимикача в кошику (для викочувального виконання).

Примітка: повний опис і технічні характеристики повітряних автоматичних вимикачів наведені в окремому каталозі 
ETIPOWER.

Повітряні автоматичні вимикачі


