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Alegerea ușoară pentru 
performanțe fiabile!
Gama Easy9 oferă protecție electrică în clădirile rezidențiale și 
vă oferă liniște sufletească, ușurință în instalare și fiabilitate.

O gamă completă 
care răspunde nevoilor 
electricienilor

Easy9

SUSTENABIL

Produse certificate Green Premium

UȘOR DE SELECTAT

Cu un număr limitat de referințe și marcaj 
clar

GAMĂ COMPLETĂ

Acoperă o mare varietate de aplicații în 
segmentul rezidențial

UȘOR DE INSTALAT

Sistem de instalare ergonomic

FIABIL

Calitate garantată, oferită de un producător
de încredere

Fabricat în UE de
liderul incontestabil 
în managementul 
energiei!

Gama Easy9 include: 

• Întreruptoare automate pentru protecție la scurtcircuit și suprasarcină,
• Întreruptoare diferențiale pentru protecția persoanelor împotriva șocurilor

electrice,
• Întreruptoarele automate diferențiale ce combină funcțiile întreruptoarelor

automate și a întreruptoarelor diferențiale
• Bobine de declanșare pentru protecție la supratensiune,
• Piepteni de cablare și cofrete pentru a simplifica instalarea tuturor dispozitivelor,
• Descărcătoare pentru protecția împotriva trăsnetului.
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Easy9
O gamă largă ce se adresează 
aplicațiilor din segmentul rezidențial

GAMA COMPLETĂ

Întreruptor automat

• Previne deteriorarea instalației în cazul 
unui scurtcircuit

• Siguranță sporită pentru utilizatorul final 
în caz de rearmare după un scurtcircuit

Întreruptor Diferențial

• Oferă protecție persoanelor împotriva 
electrocutării

Întreruptor automat diferențial

• Poate fi alimentat în aval pentru o 
asociere directă cu un piepten de 
cablare Easy9

• Compatibil cu bobina de declanșare la 
supratensiune

• Eficientizează timpul de conectare

Bobină de declanșare la 
supratensiune

• Poate fi asociată direct cu întreruptoare 
automate* și întreruptoare automate 
diferențiale

• Protejează echipamentele electrice 
din instalație în cazul unei fluctuații a 
tensiunii rețelei

Descărcător la supratensiune

• Disponibil în 1P+N și 3P+N
• Capacitate maximă de descărcare de 

20 kA

Pieptene de cablare

• Compatibil cu toate configurațiile, 
disponibil în versiune orizontală și 
verticală

• Poate fi decupat și tăiat
• Dinții neutilizați pot fi izolați cu 

capacele pentru dinți
• Mai puține conexiuni și erori de 

cablare
• Economisește timp și spațiu

Cofrete

• Gamă largă ce include cofrete cu 3 și 
4 rânduri

• Prevăzute cu ușă reversibilă fumurie 
sau plină, care se deschide la 180°

• Design ergonomic și instalare ușoară
• Gradul de protecție IP65 protejează 

dispozitivele în medii ostile
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* Nu este compatibil cu întreruptorul automat 1P+N
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Easy9
Un marcaj clar

Cu un nou marcaj și referințe intuitive, funcțiile 
produsului sunt ușor de identificat atunci când 
efectuați mentenanța sau intervențiile.

Toate informațiile importante, de la tipul de produs 
la numărul de referință, sunt acum vizibile și rămân 
vizibile chiar și după instalarea dispozitivului în tablou.

UȘOR DE SELECTAT

Și un sistem ergonomic de 
instalare

Acest sistem de instalare economisește timpul de 
cablare și oferă un aspect impecabil tabloului electric 
mulțumită pieptenilor de conectare orizontali, cât și 
verticali.

Noul nostru sistem ergonomic oferă posibilitatea 
alimentării sosirii principale, atât în amonte, cât și 
în aval și îmbunătățește instalarea. Mai ales pentru 
aplicații cu mai multe rânduri, timpul de conectare între 
rânduri poate fi redus semnificativ, datorită pieptenului 
nostru de cablare vertical.

Tip produs

Referință 
comercială

UȘOR DE INSTALAT

Easy9
Nivel ridicat de calitate de la un producător renumit
Schneider Electric are o istorie în inovație de peste 180 de ani.
Suntem liderul incontestabil în managementul energiei, cu peste 30 de centre de cercetare și 
dezvoltare și 200 de fabrici în întreaga lume.

Întreaga noastră gamă Easy9 îndeplinește standardele SR EN 60670-1 și SR EN 60670-24 și a 
fost concepută pentru a asigura fiabilitate maximă. De la proiectare la componente, gama noastră 
a trecut prin testări exhaustive: rupere, rezistență, foc, robustețe, teste de mediu … Fiecare 
dispozitiv Easy9 este fabricat în propriile noastre fabrici din Europa, ce respectă standardele de 
calitate și control.

FIABILITATE

Sigla gamei
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Easy9
O gamă prietenoasă cu mediul

Suntem mândri de faptul că produsele noastre Easy9 sunt conforme
cerințelor RoHS și Reach și poartă eticheta ecologică Green Premium, 
oferind informații complete de mediu despre ciclul de viață al produsului și 
utilizarea cantităților minime de substanțe periculoase.

SUSTENABILITATE

Prezentare generală

Denumire Descărcător

Poli 1P+N/3P+N

Curent max. de descărcare (Imax)  20kA

Denumire
Bobină de declanșare la 

supratensiune

Compatibil cu Întreruptor automat Easy9 *, întrerup-
tor automat diferențial Easy9

Tensiune nominală 230V

Denumire Întreruptor diferențial

Poli 2P/4P

Curent nominal 25/40/63A

Tip AC

Sensibilitate 30mA/300mA

Denumire Întreruptor automat diferențial

Poli 1P+N/3P+N

Capacitate de rupere 4500A

Curent nominal 6~40A

Curbă C

Tip AC

Sensibilitate 30mA (toate calibrele), 
10mA/300mA în calibre specifice

Denumire Întreruptor automat

Poli 1~4P

Capacitate de rupere 4500A

Curent nominal 6~63A

Curbă C

Denumire Întreruptor automat

Poli 1P+N/3P+N

Capacitate de rupere 4500A

Curent nominal 6~40A

Curbă C

* Nu este compatibil cu întreruptorul automat 1P+N
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NotePrezentare generală

Denumire Pieptene de cablare **

Conexiune 1P+N/3P+N, ID+MCB 1P+N  

Curent nominal 63A

Denumire Cofrete

Tip montaj Montaj aparent și încastrat

Nr. de rânduri 1~4

Nr. module pe rând până la 18
**Disponibil în versiune orizontală sau verticală

Denumire grup Monitorizare și Semnalizare 

SONERIE 230 V, 50/60 Hz

Teleruptor 16A, 1NO, 230 V, 50/60 Hz

Contactor 2P, 20A/40A, 230-240V, 50/60 Hz
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