
 � speciálně zesílený sklolaminát,  
samozhášecí termoplast třídy  
hořlavosti V0

 � dvojitá vzdálenost mezi  
rozpojenými kontakty

 � zhášecí komory s deionizačními  
deskami pro každý kontakt

 � rychlá a bezpečná instalace  
s využitím PPN technologie

 � dálkový monitoring
 � proudové transformátory  

integrované do základny odpínače
 � adaptovatelný na stávající systém
 � reverzibilita – připojení svorek  

seshora i zespodu
 � široká škála příslušenství

smartARS pro
vertikální lištový
pojistkový odpínač

www.apator.com

NOVINKA  



PRACOVNÍ PODMÍNKY
 � instalovat do místností bez prachu, agresivních nebo výbušných plynů,
 � nadmořská výška do 2000m n.m.,
 � venkovní montáž – v rozvaděčích s IP větším než IP34,
 � okolní teplota od -25° C do +55° C,
 � relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 50% při teplotě +40° C.

FUNKČNOST
 � zapnutí a vypnutí by mělo být provedeno s rozhodným pohybem,
 � paralelní pohyb, systém dvojitých kontaktů,
 � navržený pro instalaci na 100 mm nebo 185 mm systém přípojnic,
 � dvě provedení : jednopólové spínání ( každý pól zvlášť ) nebo třípólové spínání (všechny tři póly současně),
 � šířka odpínače 50 mm (smartARS 00 pro), 100mm (smartARS2, 3 pro),
 � vhodný pro horní připojení kabelů,
 � kabely mohou být upevněny pomocí M šroubů nebo V svorek,
 � test napětí se provádí testovacími otvory vedoucími k nožovým kontaktům,
 � možná instalace různých typů zemnících zařízení,
 � rychlá a bezpečná instalace využívající PPN technologii,  
 � dálkový monitoring, 
 � proudové transformátory integrované se základnou odpínače, 
 � adaptovatelný na stávající montážní systémy.
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Parametry smartARS 00 pro smartARS 2 pro smartARS 3 pro

Jmenovitý tepelný proud Ith=In
s pojistkou A 160 400 630

Jmenovitý tepelný proud Ith
se zkratovou propojkou A - 600 750

Jmenovité napětí Un V 690 690 690

Kategorie užití

690 V
AC-22B AC-22B

AC-21B

500 V AC-22B

400 V AC-23B AC-23B -

Jmenovitý spínací proud Ie A 160 400 630

Jmenovití zkratový  
spínací proud

690 V

kA

80

100

80

500 V -
100

400 V 100

Jmenovitý zkratový
výdržný proud

690 V

kA

80

100

80

500 V -
100

400 V 100

Jmenovité izolační napětí Ui V 1000 1000 1000

Jmenovité impulzní
výdržné napětí Uimp.

kV 12 12 12

Jmenovitý krátkodobý
výdržný proud Icw

kA - 151) 151)

Jmenovitá frekvence Hz 50-60 50-60 50-60

Mechanická trvanlivost Počet
cyklů

1600 1000 1000

Elektrická trvanlivost 200 200 200

IP stupeň ochrany IP 30 30 30

Velikost pojistek - 00 1, 2 3

 TECHNICKÁ DATA smartARS pro

1)   Je doporučeno použít mechanický zámek


