
Nowość

EFI-P
Nowa seria wyłączników

różnicowoprądowych EFI-P2, EFI-P4

                                     Produkowany z automatyczną 100% kontrolą  wszystkich   
                                                                     kluczowych parametrów w każdym produkcie

Nie musisz myśleć o bezpieczeństwie !

             Zwiększona  
         niezawodność

                       Obniżone straty mocy
                                                           aż o 45%
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Zalety nowych wyłączników różnicowoprądowych  EFI-P 

Zaciski przystosowane nie tylko 
do przewodów ale również do 
izolowanych szyn zbiorczych.

Konstrukcja zacisków umożliwia 
stosowanie szyn zbiorczych 

zarówno na zaciskach górnych  
jak i dolnych.

Najważniejsze części są oznaczone 
kodem QR zawierającym wyniki badań, 

zapewniając w ten sposób dokładną 
identyfikację i najwyższą kontrolę jakości.

Wyłączniki mogą być dostarczane 
z szynami jednofazowymi lub 

trójfazowymi.

Wszystkie niezbędne informacje 
techniczne  są widoczne  

na bocznej części wyłącznika.

Indywidualne testy pomiarowe i inne dane 
dotyczące produkcji każdego wyłącznika 
oraz instrukcje obsługi i inne informacje 

techniczne mogą być odczytane  
za pomocą kodu QR.

Podstawowe wymagania dotyczące 
jego instalacji są nadrukowane  

na obudowie. 

Dostępne wersje specjalne:  
- EFI-P na napięcie znamionowe  

110V, 125V i 127V. 
- EFI-P z biegunem N po lewej  

stronie wyłącznika.

Lepsze zabezpieczenie zacisków 
przed dotykiem  części pod 

napięciem.

Opatentowany dwustopniowy mechanizm wewnętrzny  
zapewniający maksymalną niezawodność działania.

Wymiarowo identyczne jak stary wyłącznik  EFI,  
co ułatwia ich wymianę.
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Przycisk Test pozwala 
użytkownikowi sprawdzić 

prawidłowość działania 
wyłącznika.

Wskaźnik rzeczywistej pozycji styków 
głównych dla łatwiejszej identyfikacji  

czy RCCB znajduje się  
w pozycji ON (Zał.) czy OFF (Wył.).

Wyraźnie ozna-czone 
zaciski w celu zapewnienia 

właściwego połączenia.

Znamionowa odporność 
zwarciowa  10 kA.

Zmniejszone straty mocy  
aż o 45%:

- od 0,46W dla EFI-P2
- od 0,48W dla EFI-P4.

Wysoka wytrzymałość 
mechaniczna:
> 10.000 cykli.

Ulepszone mocowanie obudowy górnej  
za pomocą uszczelnionych śrub.

W pełni zautomatyzowana linia 
produkcyjna, umożliwiająca  pośrednie 

pomiary podczas procesu montażu  
w celu zapewnienia najlepszej jakości 

produktu końcowego.

Wersja RESET: w przypadku prądu różnicowego dźwignia 
przesuwa się do pozycji „wyzwalania” -środkowej. 

W przypadku ręcznego wyłączenia dźwignia przesuwa  
się do pozycji „wyłączonej” -najniższej.

Dzięki podobnej budowie i konstrukcji, wszystkie akcesoria od 
EFI mogą być stosowane również do EFI-P.

Wysoka wytrzymałość  
elektryczna:
> 4.000 cykli.
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Wersje nowych wyłączników różnicowoprądowych EFI-P2 i EFI-P4

 
Dostępne również wersje: 

- Wersja  RESET -  w przypadku zadziałania na skutek zbyt dużego prądu różnicowego
 przycisk przesuwa  się do pozycji „trip” (środkowej) -  zdjęcie obok. W przypadku ręcznego  
wyłączenia przycisk przesuwa się do pozycji „wyłączonej” (najniższej).  
            
- Wersja 127V -  wyłączniki przeznaczone do stosowane przy niższym napięciu 
niż standardowe  -na przykład 110 V lub 125 V.    
           
- Wersja N - po lewej stronie - Wyłącznik RCCB z zaciskiem przewodu neutralnego N  
po lewej stronie, pozwala na zastosowanie standardowych izolowanych szyn zbiorczych IZ...  
dla połączenia wyłączników różnicowoprądowych  z wyłącznikami nadprądowymi MCB.

Typ bezzwłoczny  A i AC 
Znamionowe prądy różnicowe   

0,03; 0,1; 0,3 i 0,5A
  Prąd znamionowy

16-80A

ETI  Polam Sp. z o.o
ul. Jana Pawła II 18
06-100 Pułtusk 
tel. +48 23 691 93 00 
fax. +48 23 691 93 60 
etipolam@etipolam.com.pl 
infolinia techniczna - 801 501 571


