Цялостна система за
ефективна защита и
управление на товара

> Acti 9 Reflex iC60
Автоматичен прекъсвач с вградено
управление за пълен контрол и безопасност
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Acti 9: Ефективността, която заслужавате

Reflex iC60

Автоматичен прекъсвач с
вградено управление

Reflex iC60 е продукт от системата Acti 9™, предлаган единствено от Schneider Electric, който
съчетава функции на миниатюрен автоматичен прекъсвач с вградени функции за управление и
контрол. Съобразен с динамичните изисквания на осветителните приложения в административни
и промишлени сгради, той лесно комуникира с PLC без необходимост от допълнителни устройства,
модернизация или аксесоари. Специално предназначен за дистанционно управление на товари в
административни сгради и заводи, където са комбинирани местно и централизирано управление с
повече превключващи операции.

Ti24 интерфейс
за директна връзка
с PLC

ComReady

Само от
Schneider Electric

Възможност за
заключване с
катинар
за пълна
безопасност
3 работни
режима
за всички
приложения

VisiSafe

Вградена
сигнализация

Задържани и импулсни
команди

Защита
срещу къси
съединения и
претоварвания

“С Reflex iC60 спестяваме 15% от енергийното си потребление, благодарение
на опростеното управление на вериги за осветление. Нормалното
осветление се управлява от разстояние от контролера (PLC), базиран на
периоди на активност и избор на осветление. В резултат на това
ежедневното управление на товарите е лесно. Монтажът е опростен:
концепцията ”всичко в един модул” намалява окабеляването с 50 %.
Освен това, Reflex iC60 позволява директно свързване към PLC без
слаботокови интерфейси.”

Х. Раскон, сграден техник Севиля, Испания

25%

24 V

100%

спестяване на пространство,
благодарение на концепцията
„всичко в един модул“

директно свързване
към PLC или BMS

координация
между MCB и
задействащия
механизъм
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„Благодарение на Reflex iC60 можем да управляваме осветлението
на нашите офис сгради в напълно безопасна инсталация“
Х. Ришар - електротехник, Лион, Франция

Пълна безопасност

Ефективнoст

При монтаж:

Продължителност на експлоатацията:

>> VisiSafe при Uimp 6 kV, степен на замърсяване
ниво 3, Ui 500V

>> Работата с две устойчиви положения поддържа
стабилното състояние

>> Съответствие с IEC 609427-2, както и с основните
стандарти за качество

Опростена поддръжка:

>> Бързодействащият механизъм на контактната
система защитава товара и гарантира
продължителен експлоатационен живот

>> Индикаторът на лицевия панел позволява поголяма яснота при поддръжка и диагностика
на повреди

За оператора:
>> Лицев панел, клас 2 за абсолютна защита
>> Вградено заключване с катинар за пълна
безопасност
Вградено приспособление
за заключване с катинар
за пълна безопасност

Лесно и интелигентно
Опростено проектиране:
>> Цялостно решение, съвместимо с всички
изисквания за осветление
>> Свързване към PLC през интерфейс Ti24
>> Гъвкави команди за управление за късна
диференциация

Reflex лесно се свързва
към Modbus мрежа през
Acti 9 Smartlink

ComReady

Лесен избор:
>> Широка гама до 63 A
>> Съвместимост с всички аксесоари и
Vigi модули Acti 9

Лесен монтаж:
Reflex iC60 е част
от системата за
комуникация и
управление Acti 9

>> Спестява до 25% пространство в таблото
>> До 50 % намаляване на силовите връзки и 70 %
от свързването на управляващата верига, бърз
тест на окабеляването

Електроразпределение
ниско напрежение

Управление на
осветлението

Промишлени и инфраструктурни
приложения

Отдалечен контрол и управление
на вътрешно, външно и улично
осветление
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Управление на осветлението

Управление на изключването на
електрозахранването с карта,
предназначено за хотелски стаи

Изисквания на клиента

Предложено решение

Хотелската стая е лично пространство, въпреки
че за нея отговаря операторът. Осигуряването
на безопасността и удобството на клиента и
оптимизирането на рентабилността в същото
време, са основните съображения на управителя
на хотел.

●● Електрозахранването на стаята се осигурява

С цел ограничаване на рисковете, свързани с
електричеството през периодите, когато
стаята не се използва, както и за намаляване на
потреблението на електроенергия, предложената
система дава възможност за изключване на
захранването на всички електрически вериги,
използвани от клиента (силови контакти,
осветление), с изключение на съоръженията,
които трябва да останат захранени от
съображения за комфорт (хладилник,
климатизатор).

от електроразпределително табло,
инсталирано в окачения таван на входа на
помещението. Това разположение не позволява
използването на модулен контактор.

●● Прекъсвачът с вградени контролни функции

Reflex iC60 може да изключва електрическото
захранване, когато картата бъде извадена от
четеца на входа на помещението.

●● Присъствието на клиента и информацията за

електрическа повреда се съобщава на
отговарящия за помещението програмируем
логически контролер (PLC) без нужда от
допълнителен интерфейс. След това, тази
информация се предава в контролното
помещение за наблюдение с помощта на
комуникационна шина.

Ползи за потребителите / клиентите
●● Безопасност: без нежелано повишаване на температурата, което позволява монтаж в окачен таван.
●● Енергийна ефективност: без постоянна консумация, тъй като Reflex iC60 е устройство с две

устойчиви състояния.

●● Ефективност: без нежелан шум при работа, за разлика от контакторите.
●● Опростеност: опростеност на веригата за управление, благодарение на интерфейса Ti24, който

предоставя директна връзка с програмируемия логически контролер на помещението.

Поглед отблизо

Reflex
iC60
Автоматичен
прекъсвач с вградени
контролни функции!

С интерфейс Ti24

Приложения:

Reflex iC60

За повече информация, направете справка в каталога за
модулна апаратура НН, Acti 9

●●Хотели
●●Супермаркети
●●Заводи
●●Университети
●●Офис сгради

> Автоматичният прекъсвач с вградени контролни функции Reflex iC60 дава възможност за
спестяване до 30% от консумацията на електроенергия, в условия на безопасност за клиента
и комфорт.

а

Управление на
осветлението

> Ползи от енергийната ефективност

Схема на решението
помещение
SALLEКонтролно
DE SURVEILLANCE

за
наблюдение

230ACVac
230V

Bus numérique
Цифрова
шина

в стаята
COFFRETТабло
CHAMBRE
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24 24V
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PLC
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25 A
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iC60N
10A
10 A

230
230V Vac
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Y1
Y1

230
230VVac
AC
230
230V Vac
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iC60N
iC60N
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10 A

iC60N
iC60N
10A
10 A

230V
230ACVac

230V
230ACVac

iC60N
iC60N
10A
10 A
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2424V
Vdc

iC60N
iC60N
10A
10 A

230V
230ACVac

230V
230ACVac

Keycard

230V
230ACVac

iC60N
iC60N
10A
16 A

Ключ
карта
KEYCARD

Осветление
ÉCLAIRAGE

Контактни
излази
PRISE DE COURANT

Сешоар
SÈCHE-CHEVEUX

Контакт
за
PRISE RASOIR
самобръсначка

Климатизатор
CLIMATISEUR

Хладилник
RÉFRIGÉRATEUR

Технически характеристики на решението
●● Второстепенните консуматори трябва да бъдат захранвани от автоматичен прекъсвач с вградени контролни функции, който

да може да работи във всички положения, което да позволи монтирането му в окачени тавани.

●● Автоматичният прекъсвач с вградени контролни функции може да бъде управляван от наличието на карта-ключ в четящото

устройство.

●● Състоянието на автоматичния прекъсвач (отворен/затворен) трябва да бъде индикирано на ниво програмируем логически

контролер.

●● Решението не трябва да произвежда шум или нежелано повишаване на температурата.

Използвани продукти
Продукт

Описание

Брой

Каталожен номер

Reflex iC60N

2P автоматичен прекъсвач с вградени контролни функции, крива C, 25 A 230 V 50 Hz, с
интерфейс Ti24

1

A9C62225

iC60N

10 A 2P автоматичен прекъсвач, крива C

5

A9F74210

iC60N

16 A 2P автоматичен прекъсвач, крива C

1

A9F74216

Lighting control
Управление
на осветлението

Managing the
of an outdoor
Управление
наlighting
осветлението
на открит
car park сwith
levels
of intensity
паркинг
двеtwo
нива
на интензитет

Изисквания на клиента

Предложено решение

Осветлението на паркинги на открито се
●● Многофункционално времереле изпраща команди
осъществява от високомощностни прожектори.
на защитата на веригата Reflex iC60 и
Въпреки това в зависимост от нивото на
устройството за управление, предназначени за
осветяване и степента на запълване на
включване и изключване, съобразени с
паркингите, невинаги е необходимо осветлението
оперативните изисквания на сградата.
да се използва на максимален капацитет.
Фотоелектрически превключвател може да
Следователно, управлението на осветлението, в
адаптира интензитета на осветяване за всяка
Q A Multifunction Time Switch sends to the Reflex
Lighting for от
an outdoor
car park
by
зависимост
различните
нива is
наprovided
натоварване,
от зоните.
iC60 circuit protection and control device orders
high-power
luminaires.
However, depending
on
дава
възможност
да се оптимизират
разходите
●● Автоматичният
прекъсвач
с вградени
for switching on and
off according
to the
the
level of luminosity
and theнаoccupancy
of the
за
електроенергия
и подмяна
осветителните
контролни
функции
Reflex
iC60
се конфигурира в
building’s operating requirements.
car
parks,
lighting
at
maximum
power
is
not
тела.
режим 1, за да позволи на оператора да
always necessary. Accordingly, managing lighting
Q A light sensitive switch can adapt the light
предефинира командването на осветлението
Тази
инсталация
управлява
осветлението
according to the various levels of intensity makes
intensity of each zone.
(ръчно управление).
автоматично,
посредством
it possible to optimize
energyизмерване
and bulb на
Q The Reflex iC60 integrated control circuit breaker
осветеността.
Електрозахранването се
●● Данните за включване/изключване на
replacement costs.
is configured in mode 1 to allow override control
адаптира спрямо периодите на използване на
осветлението и свързаните с
of the lighting by the operator.
This
installation
can
manage
lighting
automatically
паркинга.
електричеството неизправности се предават
by measuring the luminosity. The power is adapted Qдо
The
light switching
on/off data
and electrical
контролното
помещение
за наблюдение
в
according to the periods of use of the car park.
faults are transmitted to the facility’s monitoring
сградата.
room.

Customer needs

Proposed solution

Ползи за потребителите / клиентите
●● Енергийна ефективност: оптимизирането на периодите на осветление и захранване позволява

енергийни спестявания до 30%.
Benefits
for users/customers

●● Удължава се полезния живот на осветителното тяло.
Q Energy efficiency:
●● Опростеност:
- optimization of lighting times and power allows energy savings of up to 30%,
–– по-малко
време
за опроводяване,
- Increase
in luminaire
service life.
–Q– индикации
на лицевия панел на устройството и отдалечена сигнализация.
Simplicity:
●● Безопасност:
- reduction in възможност
wiring time, за заключване с катинар без допълнителни устройства.
- indications on theна
front
panel of the product
signalling.
●● Продължителност
експлоатацията:
Reflex and
iC60remote
е устройство
с две устойчиви положения,

Zoom on
Поглед
отблизо

Qкоето
Safety:
possible without
additionalнаaccessory.
неpadlocking
променя състоянието
си приany
прекъсване
захранването.
Q Continuity of service: the Reflex iC60 is a bistable actuator which does not change state in the event
of a power outage.

Reflex
Reflex
iC60
iC60

Integrated control
Автоматичен
circuit breaker!
прекъсвач
с вградени
контролни функции!


Предпочитани
Favourite
приложения:
applications:

●Хотели
Q●hotel
●
●Супермаркети
Q supermarket

●Заводи
Q●factory
●Университети
Q●university
Reflex iC60N

За повече информация, направете справка в каталога за модулна
апаратура
НН, Acti refer
9
For more details,
to the catalogue.

version: 1.0

●Офис сгради
Q●offices

CA9SS029E.indd

Lighting control
Управление на
осветлението

Ползиsavings
от енергийната ефективност
>>Energy

Автоматичният
прекъсвач
с вградени
функции
Reflex it
iC60
дава възможност
заto
> >The
Reflex iC60
integrated
controlконктролни
circuit breaker
makes
possible
to save up
спестяване
на
до
30%
от
консумацията
на
електроенергия,
в
условия
на
комфорт
и
безопасност
30% of electricity consumption while ensuring user safety and comfort.
за клиента.

а

Wiring
of the solution
Схемаdiagram
на решението
L
N

1

3
iC60N

2

4

L N

1

C1

C2

3 4
ITM

N1 L 2

1 3

IC100

1 3

Reflex iC60

Reflex iC60
Mode 1

Mode 1

Y1 Y2 11 14

2

Y1 Y2 11 14

4

Level
1 lighting
Осветление
ниво 1

iIL 1

Контролно
Supervisor’s
помещение

2

4

Level
2 lighting
Осветление
ниво 2

iPB 1

iIL 2

iPB 2

room

X2+

X1-

1 2

X2+

X1-

1 2

Technical
specifications
of theна
solution
Технически
характеристики
решението

Q The lighting loads must be powered by an integrated control circuit breaker.
●● Осветителните консуматори трябва да бъдат захранени от автоматичен прекъсвач с вградени конктролни функции.
Q ON/OFF control of the lighting circuits is performed by a time switch connected to a photocell which can adjust lighting power
●●depending
Включването
и изключването
on the
light intensity. на осветителните вериги се изпълнява от времереле, свързано с фотоклетка, която регулира
захранването
осветлението,
в зависимост
от интензитета
на осветяване.
Q Manual
overrideнаcontrol
of the lighting
by push buttons
must be possible.
●
●
Трябва
да
има
възможност
за
ръчно
предефиниране
на
осветлението
с бутони. room.
Q The light switching on/off data and electrical faults are transmitted to the monitoring
●● Данните за включване/изключване на осветлението и свързаните с електричеството неизправности се предават до
помещението
за мониторинг.
Products
used

Използвани продукти

Product

iC60N
Продукт

Reﬂex iC60N
iC60
ITM
Reflex iC60N
IC100
ITM
iPB
IC100
iIL
IPB

IIL
CA9SS029E.indd

Description

Unit

Miniature
circuit breaker 1P+N C 10 A
Описание

2P integrated control circuit breaker, C curve, 25 A, 230 V, 50 Hz
Миниатюрен автоматичен прекъсвач 1P+N C 10 A
Multifunction time switch
2P автоматичен прекъсвач с вградени контролни функции, крива C, 25 A, 230 V, 50 Hz
Light sensitive switch and photocell
Мултифункционално времереле
Grey N/O push button
Фотоелектрически превключвател и фотоклетка
230 V red indicator lamp
Сив нормално отворен (N/O) бутон

Червена индикаторна лампа 230 V
version: 1.0

1
Брой

1
2
1
1
2
2

2
1
1
2
2

Reference
Каталожен
номер

A9C52225
A9F74610
15270
A9C52225
15482
15270
A9E18032
15482
A9E18320
A9E18032

A9E18320
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Управление
на осветлението
Lighting control

Оптимизиране
на осветлението
в
Optimizing the lighting
of open plan offices
офиси с отворени пространства

Изисквания на клиента

Предложено решение

Средно повече от една трета от общата
електроенергия, консумирана в офис сградите се
използва за осветление. В този тип сгради,
обитавани предимно през деня, могат да бъдат
On average,неоспорими
over one-third
of the total
energy
постигнати
енергийни
икономии
consumed
in
office
buildings
is
used
for
посредством оптимизиране на времетоlighting.
на
работа
на осветителните
тела. mainly during the
In this type
of building, occupied
daytime,
undeniable
savings
can be
Тази
инсталация
можеenergy
да управлява
изключването
achieved
by optimizing
luminaire
lighting
на
осветлението
в желания
момент,
катоtimes.

●● Осветителните вериги се включват и

Customer needs

същевременно
на потребителите
This installationпозволява
can manage
switching off of да
the
управляват
осветителните
lighting at the
desired times,тела
whileизвън
allowing users
програмирания
период. outside of the
to control the luminaires
programmed period.

изключват от хората в офиса посредством,

монтирани в помещението,
бутони,
Proposed
solution

във всяка
от зоните.
Qразположени
Lighting circuits
are switched
on and off by office
●● IHP
времереле
изпраща
команди до push buttons
users
by means
of room-mounted
автоматичния
с вградени контролни
located in eachпрекъсвач
zone.
функции
Reflex
iC60,
съобразно
с работните
Q An IHP time switch sends to the
Reflex iC60
условия
в
сградата.
circuit protection and control device orders for
●● Автоматичният
прекъсвач
с вградени
switching off according
to the
building’s

контролни
функции Reflex се конфигурира в
operating requirements.
режим
1,
за
разрешиcontrol
локалноcircuit
рестартиране
Q The Reflexда
integrated
breaker is
на
осветлението.
configured
in mode 1 to allow local restarting of

●● Данните
за включване/изключване на
the lighting.

и свързаните
с and electrical
Qосветлението
The light switching
on/off data
електричеството
неизправности
се предават
faults are transmitted to the building’s
monitoring
до
контролното
помещение
за
наблюдение
в
room.
сградата.

Ползи за потребителите / клиентите
Benefits for users/customers
●● Енергийна ефективност: оптимизирането на периодите на осветление позволява енергийни
Energy efficiency:
Qспестявания
до 30%. optimization of lighting times allows energy savings of up to 30%.

Simplicity:
●Q● Опростеност:

- automated andиsecure
management
solution,
- автоматизирано
сигурноlighting
решение
за управление
на осветлението,
- indications
on the front
panel
the product and
remote signalling.
- индикации
на лицевият
панел
на of
устройството
и отдалечена
сигнализация.
●Q● Безопасност:
възможност
за
заключване
с
катинар
без
допълнителни
устройства.
Safety: padlocking possible without any additional accessory.
●● Продължителност на експлоатацията: Reflex iC60 е задвижващ механизъм с две устойчиви
Q Continuity of service: the Reflex iC60 is a bistable actuator which does not change state in the event
положения, който не променя състоянието си при прекъсване на захранването.
of a power outage.

Поглед
отблизо
Zoom on

Reflex
Reflex
iC60
iC60

Integrated control
Автомачтичен
circuit breaker!
прекъсвач
с вградени
контролни функции!


Reflex iC60N

За повече информация, направете справка в каталога за
For
more апаратура
details, refer
the9catalogue.
модулна
НН,toActi

version: 1.0

Q Favourite
Най-предпочитани
applications:
приложеия:
Q offices
●Q●офиси
educational
●●учебни
заведения
institutions
industry
●Q●индустрия
retail trade
●Q●търговски
etc.
Q центрове
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Управление на
Lighting
control
осветлението

>> Ползи
от енергийната ефективност
Energy savings

> Автоматичният прекъсвач с вградени контролни функции Reflex iC60 дава възможност за
спестяване
до 30%
от потреблението
на електричество,
като същевременно
се грижиto
за save up to
> The Reflex
iC60
integrated control
circuit breaker
makes it possible
безопасността
и комфорта
на потребителя.
30% of electricity
consumption
while ensuring user safety and comfort.

а

Схема на решението
Wiring diagram of the solution
L
N

1

3

2

4

iC60N

L N

IHP

2 1

1

3

1

Reflex iC60

3

Reflex iC60

Режим
Mode11

N P Y1 Y2

2

4

Режим 11
Mode

N P Y1 Y2

Ofﬁce
1 lighting
Осветление
на офис 1

2

4

Ofﬁce
2 lighting
Осветление
на офис 2

Ключ
Push button

Ключ
Push button

Технически
характеристики
на решението
Technical specifications
of the
solution

●Q
● Осветителните
трябва
даintegrated
бъдат захранени
от автоматичен
прекъсвач с вградени контролни функции.
The lighting loadsконсуматори
must be powered
by an
control circuit
breaker.
●● Осветителните вериги се включват и изключват от лицата, използващи помещенията с помощта на ключове.
Q Lighting circuits are switched on and off by the users of the premises by means of room-mounted push buttons.
●● Централно управляваното изключване на осветителните вериги трябва да може да бъде програмирано с помощта на

Qвремереле.
Centrally controlled switching off of the lighting circuits must be able to be programmed by means of a time switch.
It must be
possible
for the occupants
to restart
the lighting
outside
of the programmed
lighting times.
●Q
● Хората,
които
обитават
помещението
трябва
да могат
да рестартират
осветлението
извън програмираните диапазони.

Използвани продукти
Products used
Описание

Брой

Каталожен номер

iC60N
Product

Продукт

Миниатюрен
Descriptionавтоматичен прекъсвач 1P+N C 10 A

1

A9F74610
Unit
Reference

Reflex
iC60N
iC60N

2P
враден автоматичен
за управление,
крива C, 25 A, 230 V, 50 Hz
Miniature
circuit breakerпрекъсвач
1P+N C 10
A

2

A9C52225
1
-

BP
Reﬂex iC60N

Нормално
отворен
(N/O)
ключ,breaker,
монтиран
в помещението
2P integrated
control
circuit
C curve,
25 A, 230 V, 50 Hz

1

AYA0800221
2
A9C52225

IHP
BP

Седмично
програмируемо
N/O room-mounted
pushвремереле
button

1

15854
2

-

1

15854

IHP

CA9SS030E.indd

Weekly programmable time switch

version: 1.0
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Управление на осветлението

Автоматизиране на управлението на
осветлението в производствен цех

Изисквания на клиента

Предложено решение

Осветлението на производствен цех е от
първостепенно значение за осигуряване на
безопасността на служителите на работните
места и добрата производителност. За
оптимизиране на потреблението, положително
влияние оказва автоматизирането на
управлението на осветлението, съобразено с
работното време.

●● Осветителните консуматори са захранени от

От съображения за безопасност, служителите не
трябва да имат възможност да изключват
осветителните тела. Въпреки това, е
необходимо да се осигури локално командване за
случаите, когато се извършва техническо
обслужване (например: смяна на лампи или работа
на нощна смяна). Тази инсталация позволява на
оператора да избере автоматичен или ръчен
режим за управлението на всяка от
осветителните вериги.

автоматичен прекъсвач с вградени контролни
функции Reflex iC60.

●● Системата за сградно управление (BMS)

изпраща към Reflex команди за включване и
изключване, съобразени с работните изисквания
на сградата.

●● Автоматачният прекъсвач с вградени

контролни функции Reflex се конфигурира в
режим 3, за да позволи предефиниране на
командването или изключването на
осветлението от оператора.

●● Данните за включване/изключване на

осветлението и свързаните с
електричеството неизправности се предават
до контролното помещение за наблюдение на
съоръжението.

Ползи за потребителите / клиентите
●● Опростеност:
–– без неоходимост от допълнителен интерфейс между Reflex и системата за сградно управление

(BMS),
–– по-ниски разходи за окабеляване, дo 50% по-малко връзки,
–– индикации на лицевия панел на устройството и отдалечена сигнализация.
●● Гъвкавост: възможност за ръчно предефиниране на управлението.
●● Безопасност: възможност за заключване с катинар без допълнителни устройства.
●● Продължителност на експлоатацията: Reflex iC60 е устройство с две устойчиви състояния, което
не променя състоянието си при прекъсване на захранването.

Поглед отблизо

RCA
iC60
Автоматичен
прекъсвач с вградени
контролни функции!

Приложения :

●●Индустриални

Reflex iC60N с Ti24
интерфейс

За повече информация, направете справка в каталога за
модулна апаратура НН, Acti 9

производствени
цехове
●●Конферентни зали
●●Гари
●●Зали на летища
●●Супермаркети

Управление на
Lighting
control
осветлението

>> Ползи
енергийната ефективност
Energyотsavings

> Автоматичният прекъсвач с вградени контролни функции Reflex iC60 дава възможност за
> The Reflex iC60 integrated control circuit breaker makes it possible to save up to
спестяване до 30% от консумацията на електроенергия, в условия на комфорт и безопасност
of electricity consumption while ensuring user safety and comfort.
за30%
клиента.
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Схема
решението
Wiringна
diagram
of the solution
L1
L1
L1
N

1

3
iC60N

ABL8 power supply
Електрозахранване
ABL8
230230V VAC/24
DC
AC/24 VVDC
L N

+24V

+ -

Supervisor, BMS

0V

Twido

2

Супервайзор, Система за
сградно управление (BMS)

Management
interface
Интерфейс за управление

Отдалечено
Remote управление +
management
локално
автома- +
local управление
automatic
тично
control
from за
a
от
системата
осветление
lighting system

4
Y3
SD

TAC

system

OF

Y3 SD

OF

+24V SD 0
Y3 OF

+24V SD 0
Y3 OF

1

N P Y1

Advantys

Отдалечено
Remote
OTB
управление
Отдалечено
management
Remote
от
система
от
from an HVAC управление
management
HVAC
системата
за
system
from a lighting
осветление

Y2 2

3

5

4

7

6

1

Reflex 1
iC60
Режим 33
Mode

8

N P Y1

Осветление 1
1
Lighting

Y2

2

3

5

4

7

6

Reflex 2
iC60
Режим 33
Mode

8

Осветление 2
2
Lighting

Selector
switches,
Пакетни
превключватели,
3-позиционни
3-position

Вкл/Изкл/
ON/OFF/
Автомат.
Auto

Вкл/Изкл/
ON/OFF/
Автомат.
Auto

Технически характеристики на решението
●●Technical
Осветителните консуматори
трябва да бъдат
захранени
от автоматичен прекъсвач с вградени контролни функции.
specifications
of the
solution

●●QУправлението
на включването
и изключването
на веригите
заcircuit
осветление
трябва да бъде супервизирано от програмируем
The lighting loads
must be powered
by an integrated
control
breaker.

(PLC), свързан
система
за сградно
управление
BMS.PLC connected to a BMS.
Qлогически
ON/OFFконтролер
control of lighting
circuitsсъс
must
be supervised
by a
management
Q Manual override setting of the lighting on ON or OFF can be performed by a selector switch on the front of the electrical
превключвател,
монтиран обикновено на самите електроразпределителни табла.
distribution switchboards.
●● Данните за включване/изключване на осветлението и свързаните с електричеството неизправности се предават до
Q The light switching on/off data and electrical faults are transmitted to the supervision system, without any additional weak current
системата
interfaces. за наблюдение без допълнителни интерфейси.
●● Ръчното предефиниране на осветлението във включено или изключено състояние може да се изпълни с помощта на пакетен

Използвани
продукти
Products used
Продукт
Product

iC60N
iC60N
Reflex iC60N
Reﬂex iC60N
BPHarmony série K

CA9SS031E.indd

Описание
Description

Брой

Миниатюрен автоматичен прекъсвач 1P+N C 10 A
circuitпрекъсвач
breaker 1P+N
C 10 Aконтролни функции, крива C, 25 A, Ti24
4PMiniature
автоматичен
с вградени
(настройка
режим
3) circuit breaker, C curve, 25 A, Ti24 (mode 3 setting)
4P integrated
control
3-позиционен
пакетен
превключвател,
диаметър 22 mm
3-position selector switch,
dia. 22 mm

version: 1.0

1
2
1

Каталожен номер
Unit
Reference

A9F74610
1
A9C62425
2
A9C62425
XB5AD33
2
-

3

Готов за свързване
Интерфейс Ti24

PLC (програмируем контролер)

Reflex iC60

Reflex iC60 е перфектно решение за дистанционно управление на товари в административни
и индустриални сгради, както и за външни и вътрешни приложения за обществено
осветление.

Преглед на гамата
Номинален ток

Управляващо напрежение

>> 10 A, 16 A, 25 A, 40 A, 63 A

>> 230 V AC

Изключвателна
възможност

>> 230 V AC + 24 V DC (версии с Ti24)
>> Допълнително устройство MDU:
управление на версиите 230V от
24/48 V AC/DC

>> Reflex iC60N: 10 kA
>> Reflex iC60H: 15 kA

Криви на изключване
>> B, C, D

2-полюсни

3-полюсни

Съвместимост
>> Vigi и Vigi Everplug

4-полюсни

>> Аксесоари Acti 9

София 1766, Младост 4
Бизнес Парк София
сграда 4, ет. 6
тел.: 02 932 93 20
факс: 02 932 93 93

Център “Обслужване на клиенти”
тел.: 0700 110 20, 02 932 93 33
факс: 02 932 93 94
e-mail: csc@schneiderelectric.bg
www.schneider-electric.bg

Варна 9009
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