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Nowa seria wyłączników 

powietrznych IZM do 6300 A

Informacje o produkcie

Wyłączniki IZM X16, IZM 20, 

IZM 32, IZM 40 i IZM 63
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Wyłączniki powietrzne IZM 

do Twojej rozdzielnicy

Optymalizacja kosztów i pewne bezpieczeñstwo dziêki zastosowaniu nowych wy³¹czników IZM.

Firma Moeller posiada w swojej ofercie pe³en zakres wy³¹czników powietrznych o pr¹dach znamionowych od 630 do 6300 A. 
Pozwala to na najkorzystniejszy wybór aparatu dla ka¿dej aplikacji. Nowości¹ w ofercie s¹ wy³¹czniki IZM X16, IZM 20, IZM 32, 
IZM 40 oraz IZM 63.

Zastosowanie nowej serii wy³¹czników IZM prowadzi do optymalizacji kosztów prefabrykacji rozdzielnic. 

Wraz ze wzrostem pr¹du znamionowego wy³¹czników serii IZM 20 do IZM 63 
wzrasta tylko ich ca³kowita szerokośæ, podczas gdy wysokośæ i g³êbokośæ 
pozostaje bez zmian, co niew¹tpliwie stanowi korzyśæ dla jednakowych warunków 
instalowania.
W przypadku szczególnie kompaktowych rozwi¹zañ zastosowanie znajduje nowy 
wy³¹cznik IZM X16.

Wy³¹czniki IZM znakomicie sprawdzaj¹ siê w trudnych warunkach przemys³owych 
dziêki zastosowaniu najwy¿szej jakości materia³ów oraz wysokiej znamionowej 
zdolności ³¹czeniowej. Najlepszym dowodem tego jest fakt stosowania ich            
w setkach tysiêcy aplikacji na ca³ym świecie. 

IZM X16 – niewielki aparat, wielkie mo¿liwości

Godnym uwagi jest najmniejszy cz³onek rodziny wy³¹czników powietrznych - 
IZM X16 - przez wzgl¹d na znaczn¹ redukcjê rozmiarów w porównaniu do jego 
poprzedników. Nowe rozwi¹zanie konstrukcyjne umo¿liwia zainstalowanie 
obok siebie dwóch wy³¹czników w sekcji o szerokości 600 mm. Pozwala to na 
oszczêdnośæ cennej przestrzeni, a tym samym redukcjê kosztów.

MODAN
do 6300 A

xEnergy
do 4000 A

MODAN
dwa wy³¹czniki IZM X16 
w przedziale 600 mm
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Certyfikowane bezpieczeñstwo dla naszych partnerów

Nasze systemy rozdzielnic to konstrukcje posiadaj¹ce badania typu, spe³niaj¹ce 
normê IEC/EN 60439, sk³adaj¹ce siê z modu³ów funkcjonalnych. Modu³y 
te - wraz z wewnêtrznym podzia³em do formy 4 - wykonywane s¹ zgodnie 
z indywidualnymi potrzebami Klienta, uwzglêdniaj¹c normy takie jak DIN 
VDE, CEI, NF lub UNE oraz lokalne standardy instalowania. Pozwalaj¹ one na 
swobodne projektowanie indywidualnych rozwi¹zañ – nawet dla wymagañ 
regionalnych.

Oferta firmy Moeller obejmuje szeroki zakres ró¿nych systemów rozdzielnic 
takich jak MODAN oraz xEnergy. Dziêki wieloletniemu doświadczeniu naszych 
partnerów systemowych jesteśmy w stanie zapewniæ optymaln¹ realizacjê 
indywidualnych potrzeb ka¿dego Klienta. 

Silna pozycja na rynku elektrotechniki, wieloletnie doświadczenie oraz 
nieustanne d¹¿enie do perfekcji pozwalaj¹ na oferowanie produktów                  
o najwy¿szym stopniu jakości i niezawodności.

MODAN
do 6300 A

xEnergy
do 4000 A

MODAN
dwa wy³¹czniki IZM X16 
w przedziale 600 mm

Bezpieczeñstwo dziêki wykorzystaniu 
technologii ARMSTM

ARMSTM – innowacyjny system ograniczania pr¹dów 
zwarciowych pozwala na skrócenie czasu wy³¹czenia obwodów. 
Kontrolê nad stanem pracy wy³¹cznika pe³ni zaawansowana 
elektronika. Funkcja ARMSTM mo¿e byæ aktywowana na 
wy³¹czniku lub te¿ z wykorzystaniem zewnêtrznych czujników, 
np. gdy personel wejdzie w strefê zagro¿enia.

System mo¿e byæ rozszerzany o dodatkowe komponenty                                                
z rodziny aparatów do ochrony przed skutkami zwarcia ³ukowego 
- ARCON.

ARCON on the Internet:
www.moeller.net/arcon

Wielkośæ
Typ wg
IEC60947

IZM X16 
630 A, 800 A, 1000 A, 1250 A, 1600 A

IZM 20
800 A, 1000 A, 1250 A, 
1600 A, 2000 A

IZM 32
800 A, 1000 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A, 
2500 A, 3200 A

IZM 40
4000 A

IZM 63
4000 A, 5000 A, 6300 A

Maksymalna zdolnośæ ³¹czeniowa przy:
Ue 415V/690V:  Icu (kA)

Ics (kA) 
Icw (kA)

65/42
50/42
42/42

65/65
65/65
65/65

100/100
100/85
85/85

100/100
100/100
100/85

100/100
100/100
100/100

Wymiary

Wersja stacjonarna

Szerokośæ 3-biegunowy (mm) 210 318 410 640 887

Szerokośæ 4-biegunowy (mm) 280 413 537 830 1120

Wysokośæ (mm) 335 426

G³êbokośæ (mm) 182 372

Wersja wysuwna

Szerokośæ 3-biegunowy (mm) 255 336 432 675 909

Szerokośæ 4-biegunowy (mm) 322 432 559 870 1036

Wysokośæ (mm) 360 525

G³êbokośæ (mm) 272 475

Szerokośæ pola dla rozdzielnicy xEnergy (do 4000 A) i MODAN (do 6300 A)

Wersja stacjonarna

Szerokośæ 3-biegunowy (mm) 400 600 600 1000 1200

Szerokośæ 4-biegunowy (mm) 600 800 800 1000 1400

Wersja wysuwna

Szerokośæ 3-biegunowy (mm) 400 600 600 1000 1200

Szerokośæ 4-biegunowy (mm) 600 800 800 1000 1400
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Wy³¹czniki dostarczamy jako kompletne ze wszystkimi zamówionymi funkcjami gotowymi do dzia³ania. Je¿eli wymagane bêd¹ 
później dodatkowe funkcje / akcesoria, to wstêpnie oprzewodowane akcesoria bêd¹ mog³y byæ z ³atwości¹ zainstalowane.

Akcesoria pokazane na przyk³adzie IZM X16: 
1. Elektromagnes za³¹czaj¹cy
2. Prawy wspornik akcesoriów dla
 a)  jednej lub b) dwóch par styków pomocniczych
3. Lewy wspornik dla 4 akcesoriów 
 a)  1 wyzwalacz wzrostowy i 1 wyzwalacz podnapiêciowy lub
 b)  2 wyzwalacze wzrostowe
 c)  1 lub 2 styki pomocnicze sygnalizuj¹ce wyzwolenie 
4. Napêd silnikowy 

Akcesoria nie pokazane, np.:
5.  Blokada bezpieczeñstwa kluczykowa
6.  Os³ony na przyciski ON / OFF
7.  Wzajemna blokada mechaniczna
8.  Styk pomocniczy gotowości za³¹czenia
9.  Licznik cykli ³¹czeñ
10.  Kaseta wysuwna
11.  Klapy izolacyjne
12.  Ramka uszczelniaj¹ca ( IP54)

Niezwykle proste i szybkie podłączenie zasilania

Poziome lub pionowe pod³¹czenie szyn przez ³atwy obrót adapterów.

Ponadto mo¿na zastosowaæ z³¹cza przy³¹czeniowe dla bezpośredniego i bezproblemowego 
po³¹czenia szyn miedzianych. Takie rozwi¹zanie pozwala na zwiêkszenie przestrzeni 
instalacyjnej wewn¹trz rozdzielnicy.

Wszechstronna konfiguracja:

Wyłączniki powietrzne IZM



Internet:     www.moeller.pl

Biura:

Eaton Electric Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 30
tel.:  (0-58) 554 79 00, 10
fax:  (0-58) 554 79 09, 19  
e-mail: pl-gdansk@eaton.com

Biuro Katowice
40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 188b
tel.:  (0-32) 258 02 90  
fax:  (0-32) 258 01 98  
e-mail: pl-katowice@eaton.com

Biuro Poznań
60-171 Poznań, ul. Żmigrodzka 41/49
tel.  (0-61) 863 83 55
tel./fax (0-61) 867 75 44  
e-mail: pl-poznan@eaton.com

Biuro Warszawa
02-146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 45a
tel.  (0-22) 320 50 50
fax  (0-22) 320 50 51  
e-mail: pl-warszawa@eaton.com

Przedtsawiciele handlowi

Białystok
694 430 995

Lublin
694 430 996
694 430 969

Łódź
694 430 955
694 430 979

Kraków
694 428 503

Rzeszów
694 428 517

Szczecin
694 428 518
694 430 927

Toruń
694 430 933

Wrocław
694 430 941
694 430 944
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Ponieważ nasze produkty są stale  
udoskonalane, zastrzegamy sobie 
prawo do wprowadzenia zmian  
w wyglądzie i danych  technicznych 
bez wcześniejszego uprzedzenia. 
Dane zawarte w niniejszej publikacji 
służą jedynie celom informacyjnym 
i nie mogą być podstawą roszczeń 
prawnych.




