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Totally Integrated Power – SENTRON

Informacje zawarte w niniejszym katalogu zawierają
jedynie ogólny opis, względnie cechy jakościowe, które w
konkretnym przypadku nie zawsze będą odpowiadały
zawartemu opisowi lub które mogą się zmienić w
następstwie dalszego rozwoju produktu. Pożądane cechy
jakościowe będą obowiązujące tylko przy pisemnym ich
potwierdzeniu w kontrakcie. Zastrzegamy sobie prawo do
zmian oraz do występowania błędów w druku. Wszystkie
oznaczenia wyrobów mogą być markami i nazwami
wyrobów firmy Siemens AG lub poddostawców, których
wykorzystywanie przez osoby trzecie dla swoich potrzeb
może naruszyć prawa właściciela.

www.siemens.pl/3VA

Nowe wyłączniki kompaktowe 3VA
Kompletny system zaprojektowany z myślą o użytkowniku

Answers for infrastructure and cities.

Zalety
	Idealny dla standardowych
rozwiązań
	Niezawodna ochrona instalacji
i generatorów
	Minimalne wymagania przestrzenne dzięki niezwykle małym
wymiarom wyłącznika
	Bogate wyposażenie
dodatkowe
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Dwie serie.

Jeden system.

Wyłączniki kompaktowe 3VA1:
Fundamentalna efektywność.

Wyłączniki kompaktowe 3VA2:
Przygotowane do zadań specjalnych.

Gwarancja bezpieczeństwa
Wyłącznik kompaktowy 3VA1 jest zoptymalizowany pod kątem standardowych
rozwiązań w infrastrukturze i rozdzielnicach przemysłowych. Jest wyposażony
w termicznomagnetyczny wyzwalacz
nadprądowy, który zapewnia ochronę
instalacji i generatora.

Kompaktowa i zwarta budowa zapewnia
maksymalną elastyczność w ograniczonej
przestrzeni montażu. Wymiary, to tylko
130 x 76,2 mm z głębokością 70 mm, co
stawia go w czołówce najbardziej kompaktowych rozwiązań.

Rozwiązanie szyte na miarę
Doskonale wykonuje zadania specjane
w projektach przemysłowych i infrastrukturalnych. A jego funkcjonalność idealnie
odpowiada potrzebom najbardziej wyrafinowanej instalacji.
Wyłącznik kompaktowy 3VA2 oferuje
wysoką zdolność zwarciową ,
zróżnicowane i bogate wyzwalacze elektroniczne, doskonałą selektywność i wiele
innych funkcjonalności.

Zalety

Dodatkowe korzyści
Wyłączniki kompaktowe 3VA2 mogą być
zitegrowane w najbardziej rozbudowanych systemach zarządzania za
pomocą magistrali teleinformatycznej.
Wyłącznik kompaktowy z wykorzystaniem
wyzwalacza elektronicznego serii ETU 8
zwięsza także możliwości gromadzenia
danych pomiarowych i przesyłania ich
podobnie jak doskonale znane urządzenia
SENTRON PAC 7KM.

	Niezawodne, odpowiednie
rozwiązanie spełniające
najwyższe wymagania
techniczne
	Doskonała selektywność
zwiększająca dostępność
systemu
	Łatwa integracja w systemach
zarządzania
	Zintegrowany pomiar
w wyzwalaczach serii ETU 8
	Szeroka oferta akcesoriów
wyposażenia dodatkowego
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Bezkonkurencyjne kombinacje:
dostępne dla obu serii.
Dwie serie wyłączników kompaktowych 3VA są bogato
wyposażone w akcesoria dodatkowe. Dzięki temu system, jaki
zostanie stworzony, będzie dopasowany dokładnie do twoich
potrzeb. Spójne rozwiązania elementów pozwalają na ich elastyczne wykorzystanie.
W rezultacie wyłącznik kompaktowy 3VA oferuje nieorganiczone możliwości rozbudowy funkcjonalności: szybko, łatwo i
w każdej chwili niezwykle elastycznie.
Serie wyłączników kompaktowych 3VA są idealnie przygotowane do obsługi każdego wyzwania we wszystkich
fazach procesu.
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Znajdź rozwiązanie:
sprostaj każdemu wymaganiu.
1

Znajdź
ROZWIĄZANIE

Optymalizuj
działania

3
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Zaplanuj rozdzielnicę bez ograniczeń:
Wybierając spośród pełnej
gamy jednostek podstawowych
i akcesoriów, możesz konfigurować
wybrany wyłącznik kompaktowy 3VA
tak, aby spełniał dokładnie twoje
wymagania.

ZWIĘKSZ wiedzę o
systemie

Zapewnij
dostępność

Elastyczne planowanie: obszary
zastosowania
Wyłącznik kompaktowy 3VA zapewnia
właściwe rozwiązanie w skomplikowanych
aplikacjach dzięki szerokiej ofercie
wyposażenia dodatkowego. Zróżnicowane i
jednocześnie niezwykle spójne rozwiązania
wyposażenia dodatkowego umożliwiają
dużą swobodę podczas montażu i szybką
wymianę poszczególnych komponentów.

Myśl swobodnie: kombinacje
Dodatkowe funkcje mogą zostać
zrealizowane w prosty sposób z pomocą
takich elementów jak napęd silnikowy,
napędy obrotowe, moduły
różnicowoprądowe, różnego typu
blokady. Akcesoria wyposażenia
wewnętrznego dostarczają również
wielu możliwości kombinacji: styków
pomocniczych, styków alarmowych,
wyzwalaczy napięciowych
i podnapięciowych.
Zaprojektowane w technice wtykowej są
dodatkowo kodowane, tak aby w
określonym gnieździe zastosować
dokładnie określony typ.
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Wewnętrzne styki są dostępne w wykonaniu standardowym lub o podwyższonych
wymaganiach elektrycznych.

Oszczędność miejsca: kompaktowy
Zaawansowana technologia – dostępna
nawet w najmniejszej przestrzeni: dzięki
efektywnie zaprojektowanej obudowie
wyłącznik kompaktowy może być zawsze
zastosowany w ograniczonych
przestrzeniach.
Seria wyłączników kompaktowych 3VA1
– do 160 A – jest szczególnie odpowiednia do stosowania w rozdzielnicach
elektroinstalacyjnych z uwagi na bardzo
małe wymiary. Dodatkowo, kiedy
wymagane jest stosowane rozwiązania
z modułem RCD, szerokość wyłącznika
pozostaje niezmienna, a wydłużenie tylko
wysokości ułatwia znacząco optymalizację
przestrzeni.

Zalety
	Rozwiązania dla
indywidualnych potrzeb
	Łatwe rozszerzenie
funkcjonalności
	Wewnętrzne akcesoria
zapewniają niezwykle bogatą
funkcjonalność
	Kompaktowa konstrukcja 3VA1
znacząco zmniejsza ilość
potrzebnego miejsca w
przestrzeni rozdzielnicy

Akcesoria wewnętrzne – elastyczna i łatwa instalacja
Akcesoria wewnętrzne są oznaczone kolorami, co ułatwia
identyfikację, a mechanicznie kodowanie zapewnia bezbłędną
instalację.

Styki sygnalizacji elektronicznej:
Informują o zadziałaniu wyzwalacza
elektronicznego np. przy przeciążeniu

Funkcjonalne:
Napędy silnikowe
umożliwiają zdalne
załączenie i
wyłączenie
wyłącznika 3VA.

Styki sygnalizacji zwarcia:
Informują o awarii w instalacji

Wygodne:
Napędy obrotowe
stosowane są
wszędzie tam, gdzie
wymagana jest łatwo
dostępna i szybka
obsługa ręcznego
przełączania.

Styki alarmowe:
Informują o położeniu wyłącznika w pozycji (TRIP)

Wyłącznik kompaktowy 3VA
z napędem silnikowym
6

Styki wyprzedzające:
Informują z wyprzedzeniem 20 ms o
otwarciu głównych styków wyłącznika

Wyłącznik kompaktowy 3VA
z podświetlanym napędem ręcznym

Wyzwalacze pomocnicze:
Umożliwiają zdalne, natychmiastowe
wyłączenie wyłącznika

24 V moduł , COM060 moduł komunikacyjny, adapter zamka cylindrycznego

Styki pomocnicze:
Sygnalizują położenie styków głównych
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Optymalizuj działania:
projektuj wydajnie.
1

Znajdź
ROZWIĄZANIE

Optymalizuj
działania

3

2

ZWIĘKSZ wiedzę o
systemie

Zapewnij
dostępność
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Zaplanuj swój system dystrybucji
energii tak wydajnie, jak to możliwe:
wyłączniki kompaktowe 3VA wspierają
w wielu przydatnych funkcjach.
Umożliwia to precyzyjne wdrożenie
rozwiązania do ostatniego najdrobniejszego szczegółu zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
Bądź wydajny: Planning EfficiencyTM
Podczas konfiguracji i projektowania
systemu dystrybucji energii, otrzymasz
obszerne wsparcie wielu inteligentnych
narzędzi. Dzięki temu spędzisz mniej czasu,
na poszukiwaniu produktów i transferze
danych. Zidentyfikuj swoje rozwiązanie za
pomocą narzędzia konfiguracyjnego online.

Oszczędzaj czas: niezliczona ilośc
danych
Dzięki wsparciu przez serwis CAx, w jednym miejscu znajdziesz wszystkie
wymagane typy plików, których użycie jest
niezbędne w typowych narzedziach CAE
i CAD. Konfiguracja i pobieranie nawet
dużych ilości trwa tylko kilka chwil.
Oszczędzisz nawet do 80% czasu na przygotowywaniu dokumentacji w porównaniu
z metodami konwencjonalymi.

Wykorzystaj elastyczność: bogactwo
wariantów podłączenia
Nie martw się o kompatybilnośc z systemem instalacyjnym: wyłącznik kompaktowy 3VA jest zawsze świetnym
rozwiązaniem. Znajdziesz w ofercie szeroki wachlarz technologii podłączenia,
który pozwoli przystosować wyłacznik do
różnych aplikacji.
Instaluj szybko: spójna technika
Spędzisz mniej czasu na montażu za
sprawą spójnej technologii podłączenia.
Elementy przyłączy z wyłącznika kompaktowego 3VA są identyczne z tymi, jakie
stosuje się do podłączenia kasety w wersji
wtykowej lub wysuwnej. Technika wymiarowania przekroju i rozstawy przyłączy jest
również jednakowa w wersjach stacjonarnych, wysuwnych i wtykowych.

Dane w drodze: Knowledge Manager
Zawsze gdy potrzebujesz informacji technicznych, przez całą dobę, podczas instalacji, parametryzacji lub uruchomienia,
“Knowledge Manager“ jest na
wyciągnięcie ręki. Informacja techniczna
o produkcie jest przechowywana na serwerze, do którego dostęp można uzyskać
przez zeskanowanie kodu QR. Zapewnia
to wygodę poprzez ciągły dostęp do
odpowiednich informacji o wyłączniku
w szczególności takich jak: certyfikaty,
instrukcje montażowe i dokumentacje
techniczne, charakterystyki i inne dane
dotyczące odpowiednio wybranego
produktu.

Zalety
Skrócenie czasu potrzebnego
na konfigurację, projektowanie
i dokumentację
	Szybki i łatwy dobór najbardziej
dopasowanego rozwiąznia za
pomocą konfiguratorów
	Zróżnicowana technologia
przyłączy ułatwia dopasowanie
do systemu instalacji
	Knowledge Manager:
Informacje techniczne na
wyciągnięcie ręki

Knowledge Manager –
pobierz wszystkie niezbędne informacje bezpośrednio do systemu
Jeśli wymagane są dodatkowe informacje techniczne podczas instalacji, parametryzacji lub
uruchomienia można je pobrać bezpośrednio w systemie za pomocą zeskanowania kodu QR.
To daje natychmiastowy dostęp do danych na całym świecie przez całą dobę.

Elastycznie:
Różne możliwości
podłączenia wyłącznika
kompaktowego 3VA
ułatwiają wybór
najbardziej odpowiedniego rozwiązania
w rozdzielnicy.
Standardowo:
Identyczne techniki
podłączenia
zastosowano zarówno
w wyłącznikach
w wersji stacjonarnej
jak i wtykowej
oraz wysuwnej.

Kod QR jest łatwo widoczny
na wyłączniku 3VA.

Obszerne możliwości podłączenia
8

Zeskanuj kod QR za pomocą odpowiedniego
urządzenia mobilnego. Poznaj zalety aplikacji
“Industry Support” od Siemensa.

Możesz bezpośrednio przeglądać
lub pobrać odpowiednio przygotowane dane.

Przyłącza główne pasują do
wersji stacjonarnej i kasety wysuwnej.
9

Zwiększ wiedzę o systemie:
miej wszystko pod okiem.
1

Znajdź
ROZWIĄZANIE

Optymalizuj
działania

3

2

Miej wszystkie informacje w zasięgu
wzroku i błyskawicznie reaguj na
zwięszenie poboru mocy. Seria
wyłączników kompaktowych 3VA2 jest
także doskonałym elementem
nowoczesnych rozdzielnic. Integracja
z nadrzędnymi systemami teleinformatycznymi jest niezwykle elastyczna.

ZWIĘKSZ wiedzę o
systemie

Zapewnij
dostępność
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Optymalizuj inteligentnie: zbieranie
danych
Zoptymalizuj swój system dystrybucji
energii, nie marnując czasu
poświęconego na zwiększenie jego
efektywności. Wyłącznik kompaktowy
3VA2 umożliwia optymalny przegląd
podstawowych danych pomiarowych
dzięki zintegrowaniu w wyzwalaczu
ETU 8 pomiaru prądu, napięcia i energii.
Informacje o statucie wyłącznika
(załączony, wyłączony, wyzwolony) oraz
wartości graniczne są również dostępne.
Możesz te dane pobierać do odpowiednich systemów i cieszyć się wysoką
dostępnością swojego systemu zasilania.

Obszerne możliwości komunikacyjne –
elastyczność od początku do końca

Reaguj natychmiast: komunikacja
Wyłączniki kompaktowe 3VA2 są przygotowane do komunikacji z nadrzędnymi
systemami automatyki do zarządzania
procesem lub zasobami energetycznymi.
W komunikacji wykorzystują magistralę
komunikacyjną PROFIBUS, PROFINET lub
Ethernet (Modbus TCP). Dzięki temu
działania w systemie zasilania cały czas są
transparentne.

Szybki podgląd: monitoring
Wybierz najprostszą drogę do najszybszej
weryfikacji dostępności twojego systemu
zasilania z wyłącznikami 3VA2. Przesyłaj
dane do systemów wyższego poziomu
zarządzania bez zbędnych przerw. Nawet
wtedy, gdy wyłacznik znajduje się w
pozycji wysuniętej, testu lub wsuniętej.

Zalety
	Seria ETU 8: zintegrowane
funkcje pomiaru prądu
napięcia i energii
	Ciągły podgląd na danych
o statusie wyłącznika (ON,
OFF, TRIPPED) i limitach
	Zdolność do komunikacji przez
PROFIBUS, PROFINET, i Ethernet
(Modbus TCP)

Koncentrator COM800 umożliwia
monitorowanie większej ilości
wyłączników kompaktowych 3VA2.
Jeden taki moduł zapewnia zbieranie
i komunikację dla ośmiu wyłączników.
Alternatywnie, jeśli tylko jeden wyłącznik
ma zostać zintegrowany w systemie,
można zastosować moduł COM100.
Wyświetlacz DSP800 umożliwia przedstawienie danych z ośmiu wyłączników
jednocześnie na elewacji rozdzielnicy.

	DSP800 w celu szybszego
podglądu do danych nawet z
ośmiu wyłączników w jednym
punkcie na elewacji
rozdzielnicy
Wczesne wykrywanie stanów
awaryjnych

PROFIBUS DP
Ethernet (Modbus TCP)

SIMATIC S7
PROFIBUS DP
PROFINET

Ethernet

Linia 3VA

Łącznik-T

Łącznik -T

Wyświetlacz
DSP800

Koncentrator
COM800

Z komunikacją:
Wyłączniki kompaktowe 3VA2 mogą być
łatwo zintegrowane
z konwencjonalnym
systemem
nadrzędnym.
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Aplikacja
powermanager

Narzędzie
powerconfig

Moduł komunikacyjny
COM060
Wyłączniki
kompaktowe 3VA2

Wyłącznik kompaktowy 3VA2

Moduł rozszerzenia
7KM PAC PROFINET

Moduł rozszerzenia
7KM PAC PROFINET
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Zapewnij dostępność :
reaguj natychmiast.
1

ZNAJDŹ
Rozwiązanie

Optymalizuj
działania

3

2

ZWIĘKSZ wiedzę o
systemie

Zapewnij
dostępność

4

Ponieważ wyłącznik kompaktowy 3VA
wyznacza standard niezawodności,
możesz polegać na bezawaryjnej pracy
systemu zasilania. Koncepcja
intuicyjnej obsługi, doskonała
selektywność i dodatkowe
wyposażenie rozszerzające funkcje
ochrony zapewniają wysoki stopień
dostępności, bezpieczeństwa oraz ochrony każdego systemu.
Sprawne działanie: funkcje ochrony
Zawsze po bezpiecznej stronie w czasie
pracy: wyłącznik kompaktowy 3VA szybko
identyfikuje krytyczne stany systemu
i reaguje natychmiast, aby zapobiec nieplanowanym przestojom.

Raporty z wyzwalacza nadprądowego
w połączeniu z informacjami ze styków
pomocniczych i alarmowych zapewniają
szybkie i łatwe rozpoznanie stanu
i przyczyny awarii.
Dokładna ochrona: selektywność
Unikaj niepotrzebnych kosztów i przerw
w dostępności systemu: dzięki doskonałej
koncepcji selektywności od Siemensa.
Pełna kaskadowość pozwala wyłącznikowi
kompaktowemu 3VA odłączać dokładnie
ten element, który uległ awarii,
umożliwia przez to bezprzerwową pracę
pozostałym i zapobiega kompletnemu
wyłączeniu zasilania.

Chroń konsekwentnie: bezpieczeństwo
pracy
Ciesz się ze wzrostu bezpieczeństwa personelu i ochrony linii – bez wysiłku i z
gwarancją o wysokiej niezawodności –
dzięki modułom różnicowoprądowym
RCD montowanym razem z wyłącznikami
kompaktowymi 3VA. RCD permanentnie
kontroluje instalację i zapewnia natychmiastowe wyłączenie w przypadku identyfikacji błędu w instalacji.
Pracuj wygodnie: identyfikacja
Obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA
jest jasna i czytelna, a także bezpieczna i
oszczędza czas podczas codziennych
czynności operacyjnych.

Na przykład możesz precyzyjnie określić
pozycję wyłącznika niezależnie od
oświetlenia w pomieszczeniu rozdzielczym
dzięki sprytnemu rozwiązaniu pokrętła ze
zintegrowanym podświetleniem LED.
Bezpieczeństwo personelu obsługującego
wyłączniki było bardzo ważnym argumentem przy tworzeniu wyłącznika kompaktowego 3VA. Rezultatem jest wysoki
stopień zabezpieczeń przed nieautoryzowanym działaniem.

Zalety
	Maksymalne bezpieczeństwo
personelu i systemu
	Natychniastowa odpowiedź
i niezawodna diagnostyka
	Zapobiega wyłączeniom dzięki
doskonałej koncepcji
selektywności
	Łatwa i intuicyjna obsługa

Rozwiązania wtykowe i wysuwne
gwarantują błyskawiczną wymianę
wyłącznika w sytuacji, gdy wymaga tego
aplikacja.

Jasna identyfikacja nawet w niedostatecznym oświetleniu
Oświetlenie pokrętła napędu obrotowego wskazuje aktualną pozycję wyłącznika kompaktowego 3VA, nawet wtedy, gdy widoczność jest niedostateczna. Kolorystyka oświetlenia
zmienia się wraz z położeniem wyłącznika. Zestaw oświetleniowy może być stosowany w
napędach bezpośrednich oraz drzwiowych od frontu i z boku.

Bezpieczeństwo:
moduły RCD niezawodnie odłączają
instalację zagrażającą
personelowi pożarem
i zwarciem
doziemnym.
Wyłącznik kompaktowy 3VA2 z modułem
różnicowoprądowym RCD820
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Wyłącznik kompaktowy 3VA1 z bocznym
modułem różnicowoprądowym RCD510
13

Oferta 3VA1 dostępna
jest w zakresie
prądu znamionowego
od 16 A do 160 A.
Przygotowany do aplikacji standardowych, przemysłowych
i infrastrukturalnych.

Zabezpiecz instalację elektryczną
w jak najmniejszej obudowie:
Wyłącznik kompaktowy 3VA1 jest
idealny do zastosowania w rozdzielnicach , np. w rozdzielnicach
elektroinstalacyjnych.

Wyłącznik kompaktowy 3VA1:
wyznacza standardy.
Zalety
	Idealny do aplikacji standardowych, infrastruktury,
budynków użyteczności
publicznej
	Ekstremalnie kompaktowa
budowa do 160 A
Dostępny również w wersji 		
rozłączników
	Wersje 1-, 2-, 3i 4-biegunowe

Zaprojektowany specjalnie z myślą
o standardowych aplikacjach wyłącznik
kompaktowy 3VA1 doskonale wpisuje
się w większość podstawowych
wymagań. Dzięki zakresowi prądu znamionowego od 16 A do 160 A i zdolności
zwarciowej na poziomie 70 kA, jest idealnym rozwiązaniem w budynkach infrastrukturalnych, budynkach użyteczności
publicznej, czy też rozdzielnicach
przemysłowych.
Oszczędzają miejsce zabudowy
w rozdzielnicy
Są idealnej wielkości pod zabudowę
w rozdzielnicy elektroinstalacyjnej: 3VA1 do
160 A z bardzo małymi wymiarami obudowy tylko są niezwykle kompaktowymi
wyłącznikami. Wersje 1- i 2-biegunowe są
również niezwykle kompaktowe i spełniają
wymagania przestrzennew zakresie
niewielkich systemów zasilania.

Dostosowane do ochrony instalacji
Wyłącznik kompaktowy 3VA1 jest
dostarczany z wyzwalaczami:
przeciążeniowym i zwarciowym do ochrony
kabli, instalacji oraz niesilnikowych
odbiorników. Jego termicznomagnetyczny
wyzwalacz nadprądowy może być regulowany w zakresie od 0,7 do 1,0 x ln co
dodatkowo uelastycznia zastosowanie w
wybranych aplikacjach.
Wydajne kosztowo rozłączniki
Nowe rozłączniki 3VA1 są zgodne
z wymaganiami normy IEC 60947-3
i bezpiecznie odłączają jedno lub grupę
urządzeń. Rozłączniki te także
wykorzystują funkcjonalność obszernej
oferty akcesorów wyposażenia
dodatkowego.

Wyłącznik kompaktowy 3VA1

100 A

160 A

160 A

160 A

Ochrona instalacji









Rozłączniki
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Rozwiązania dla napięć DC









3, 4

1

2

3, 4

16 … 100

16 … 160

16 … 160

16 … 160

690

415

415

690

Zdolność zwarciowa
Icu 380 … 415 V [kA]

16, 25, 36

25, 36*

25, 36

25, 36,
55, 70

Wyzwalacz nadprądowy przeciążeniowy

termiczny

ustawiony
na stałe

ustawiony
na stałe

ustawiony
na stałe

ustawiony/
regulowany

magnetyczny

ustawiony
na stałe

ustawiony
na stałe

ustawiony
na stałe

ustawiony/
regulowany

Liczba biegunów
Prąd znamionowy 
Napięcie pracy 

Wyzwalacz nadprądowy zwarciowy

In 50 °C [A]
Ue AC [V]

* dla 240 V AC
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Oferta 3VA2 dostępna jest
w zakresie prądu znamionowego
od 25 A do 630 A.
Została przygotowana dla aplikacji
wymagających i zaawansowanych.

Zwiększ efektywność:
Wyłączniki kompaktowe 3VA2
niezawodnie mierzą energię
elektryczną i przesyłają do
systemu nadrzędnego dane
o dostępności systemu zasilania.

Wyłącznik kompaktowy 3VA2:
spełnia najwyższe wymagania.
Zalety
	Spełnia najwyższe wymagania
w instalacjach przemysłowych
i infrastrukturalnych
	Doskonała selektywność
	Elastyczne rozwiązanie komunikacji, ułatwia dostęp do danych
systemu zasilania

W rozdzielnicy, w szafce elektroinstalacyjnej, w systemie zasilania:
funcjonalność jakiej oczekuje się od
wyłącznika 3VA2 jest w bezpośrednim
zasięgu. Wyzwalacze elektroniczne,
w jakie wyposażane zostały wyłączniki,
są w pełni dostosowane do konkretnego
rozwiązania. Zapewniają odpowiednie
możliwości komunikacji, pomiar
parametrów sieci czy też doskonałą
selektywność wyłącznika.
Zawsze w pogotowiu
Wyłącznik kompaktowy 3VA2 zapewnia
niezawodną ochronę instalacji elektrycznej i optymalną dostępność systemu
zasilania zarówno w budynkach
użyteczności publicznej, jak również

i w trudnych warunkach przemysłowych.
Zróżnicowana i obszerna oferta
wyposażenia dodatkowego oraz szeroki
asortyment techniki podłączania
zapewniają ogromną elastyczność, która
jest szczególnie ważna w budowie
maszyn.
Elastyczna komunikacja
Dzięki elastycznej komunikacji wyłącznik
3VA2 pomaga zoptymalizować system
zarządzania i zidentyfikować potencjalne
źródła oszczędności energii. Gwarantuje
również jak najszybszy czas dostępu do
informacji o stanach awaryjnych, przestojach czy aktualnym statusie wyłącznika, co
ma znaczący wpływ na poprawę wydajności
pracy w zakładach przemysłowych.

Wyłączniki kompaktowe 3VA2

160 A

250 A

400 A

630 A

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

25 … 100

25 … 160

160 … 250

250 … 400

400 … 630

690

690

690

690

690

55, 85,
110, 150

55, 85,
110, 150

55, 85,
110, 150

55, 85,
110, 150

55, 85,
110, 150

ETU320











Liczba biegunów
Prąd znamionowy 

In 50 °C [A]
Ue AC [V]

Napięcie znamionowe

Znamionowa zdolność
zwarciowaIcu 380 … 415 V [kA]
Wyzwalacz nadprądowy (elektroniczny)
Ochrona instalacji LI
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ETU560/860





















Komunikacja (opcjonalna)
Licznik energii i inne dane pomiarowe
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100 A

dostępne ze wszystkimi wykonaniami serii ETU 8

17

Zyskaj mnóstwo ilości czasu
dzięki danym w serwisie CAx

Poszukujesz informacji?
Wiedza dostępna na jedno kliknięcie
Prezentacja produktów niskiego napięcia w formie 3D

Efektywny proces projektowania jest
niekwestionowaną zaletą stosowania
wyłączników 3VA. Dzięki wsparciu przez
serwis CAx, w jednym miejscu znajdziesz
wszystkie wymagane typy plików, których
użycie jest niezbędne w typowych
narzedziach CAE i CAD. Konfiguracja
i pobieranie nawet dużych ilości danych
trwa kilka chwil. Oszczędzisz nawet
do 80% czasu na przygotowywaniu
dokumentacji w porównaniu z metodami
konwencjonalymi.
Obszerna baza danych
Dostarczamy najbardziej niezbędnych
informacji, na które składa się do 12
typów danych CAx oczekiwanych podczas
efektywnego projektowania instalacji
elektrycznej.

Znajdziesz tu wiele cennych
informacji o naszych produktach.
Ułatwi to poszukiwanie
odpowiedniego rozwiązania
w ogromniej ofercie urządzeń
niskiego napięcia, jaką dysponuje
Siemens

Twoje zyski
–	Serwis dostępny 24h/7dni: “CAx
Download Manager“ dostępny jest
nieodpłatnie po zalogowaniu na stronie:
www.siemens.pl/cax
–	W ciągu kilku sekund: Możesz
elastycznie kompilować dane, tak aby
stworzyć dokładnie oczekiwaną paczkę,
której pobranie nie będzie stanowiło
problemu
–	Bezbłędność: Centralnie generowane
dane gwarantują, że dokumentacje
tworzone w oparciu o ich zastosowanie
są najwyższej jakości. Rysunki 2D
i modele 3D, części dokumentacji
podłączenia zapobiegają ewentualnym
błędom generowanym podczas
konwencjonalnego procesu ręcznego
tworzenia danych.

Wsparcie aplikacji typu CAx :

www.siemens.pl/lvprezentacja

Zawsze do twojej dyspozycji: nasze wsparcie

Skorzystaj z naszej szerokiej bazy
danych, zwiększ efektywność
tworzenia dokumentacji
projektowej, przygotuj
dokumentację wolną od błędów
i o znacznie niższych kosztach.

Zapewniamy obszerną wiedzę na
każdym etapie: projektowania,
uruchomienia i eksploatacji.

Dane techniczne
i komercyjne

Rysunki
wymiarowe

Modele 3D

Schematy połączeń

Diagramy łączeniowe

Makra programu
EPLAN P8

Instrukcje
użytkownika

użytkownika

Dane produkcyjne

Charakterystyki

Certyfikaty
i deklaracje

www.siemens.pl/cax
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Podręczniki

Zdjęcia produktu

Informacyjne

Projektowanie

– Internet
– Informacje w centrum wsparcia
technicznego
– Newsletter
– Bazy danych ze 		
zdjęciami

– Industry Mall
– Konfiguratory
–	Narzędzia SIMARIS
– Narzędzie
cennikowe

Obsługa i serwis
– Wsparcie techniczne
–	Serwis i “Support
Portal”
–	Portal CAx
– “My Documentation
Manager”

Szkolenia
– Portal SITRAIN
– Doradztwo
techniczne

www.siemens.pl/simaris
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Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
tel.: (22) 870-84-83
fax: (22) 870-91-49
elektrotechnika.pl@siemens.com

Totally Integrated Power – SENTRON

Informacje zawarte w niniejszym katalogu zawierają
jedynie ogólny opis, względnie cechy jakościowe, które w
konkretnym przypadku nie zawsze będą odpowiadały
zawartemu opisowi lub które mogą się zmienić w
następstwie dalszego rozwoju produktu. Pożądane cechy
jakościowe będą obowiązujące tylko przy pisemnym ich
potwierdzeniu w kontrakcie. Zastrzegamy sobie prawo do
zmian oraz do występowania błędów w druku. Wszystkie
oznaczenia wyrobów mogą być markami i nazwami
wyrobów firmy Siemens AG lub poddostawców, których
wykorzystywanie przez osoby trzecie dla swoich potrzeb
może naruszyć prawa właściciela.

www.siemens.pl/3VA

Nowe wyłączniki kompaktowe 3VA
Kompletny system zaprojektowany z myślą o użytkowniku

Answers for infrastructure and cities.

