
Acti 9, 
eficiența pe care o meritați

Ghid de prezentare a ofertei



> Acti 9

40 de ani  
de experiență 
și grijă pentru 
clienții noștri

+
21  
de patente noi

Acti 9,
noua referință  
în distribuția electrică finală

O ofertă 
orientată 
spre 
funcțiile de 
control
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> Acti 9

Acti 9,
un nou sistem de bază pentru distribuția electrică

> Oferte de protecție
> Sistem de Control & Comunicație
> Sisteme de instalații
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… 100% coordonare,
cu oferta de produse Schneider Electric
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> Acti 9

Acti 9,
calitatea care 
se simte
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Acti 9,
eficiența pe care o meritați

Noua referință pentru  
distribuția electrică finală 
în clădirile industriale

Siguranță

Simplu, Inteligent, Gata 
de conectare

Funcționare eficientă

Percepția unei calități    
 înalte

Baza :  
40 ani de experiență,  
a 5-a generație
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Sigur> Acti 9

Sigur
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Sigur

Siguranță vizibilă = bandă verde
+
Caracteristici exclusive =
 Tensiune de ținere la impuls: 6 kV
 Grad de poluare: 3
 Tensiune de izolație: 500 V

> Siguranță totală pe toată durata de viață a instalației

Intervenții la fața locului în siguranță deplină

Disponibil doar la 

Schneider Electric

VisiSafe
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Sigur> Acti 9

Parte frontală 
clasă 2

Conformitate cu standardele:
 SR CEI 60364 § 410
 SR EN 61140 § 7.2.3 și § 7.3.1.1

> Acti 9, singura ofertă care permite
producerea de tablouri electrice clasă 2

Protecție absolută  
împotriva electrocutării

Disponibil doar la 

Schneider Electric
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Sigur

Certificare 
completă

> Acti 9, angajamentul numărului 1 mondial

Certificat de principalele  
organisme independente
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Sigur> Acti 9

Reflex iC60 pentru controlul  
iluminatului: intervenții în siguranță

Disponibil doar la 

Schneider Electric

> Intervenție sigură în instalație

 Parte frontală clasă 2
 Dispozitiv de blocare  

integrat pentru blocare 
completă și sigură
 Reînchiderea după defect 

nu este autorizată

 Caracteristici VisiSafe
 Conformitate completă cu  

SR EN 60947-2

Întreruptor automat 
pentru protecție

iC60
caracteristici complete

Actuator pentru 
comandă: funcționare 
cu comandă menținută 
sau de tip impuls 
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Sigur

Simplă
 O singură referință
 Fixare ușoară prin clipsare pe 

nasul aparatului
 Aliniere flexibilă între  

manetă/ax comandă
 Posibilitatea utilizării unui 

dispozitiv de aliniere laser pentru 
a evita orice abatere de la 
liniaritate

Sigur
 Dispozitiv de interblocare cu 

ușa

Noua manetă rotativă pentru 
acționare sigură în clădiri industriale
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EficientSigur> Acti 9

Eficient
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Eficient

Detecție rapidă a plecărilor defecte pentru timpi de intervenție reduși

> Acti 9, singura ofertă de pe piață prevăzută cu indicator de defect

VisiTrip este disponibil pe 
întreruptoarele automate iC60 
și întreruptoarele  
diferențiale iID

Deconectare manuală Declanșare la defect

Disponibil doar la 

Schneider Electric

VisiTrip
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EficientSigur> Acti 9

NOUL SI

> Acti 9, cea mai bună continuitate în alimentare de pe piață

Noile dispozitive diferențiale 
de tip SI asigură:
 Imunitate electrică
 Imunitate în medii solicitante

(praf, poluare chimică,
umiditate, etc.)

Continuitate maximă în 
alimentare, număr minim 
de întreruperi

=
Disponibil doar la 

Schneider Electric
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Eficient

Întreruptoarele automate iC60 sunt calibrate la 50 °C conform SR EN 60947-2
 Fără declasare până la temperatura ambiantă de 50 °C 
 Fără declanșări nedorite când produsul funcționează la temperatură ridicată

Declanșare în punctul cel mai apropiat de defect
 Ușurarea asocierilor de aparate Acti 9 datorită plajelor de selectivitate 

extinse

Nu mai este necesară utilizarea fuzibililor pe circuitele de comandă
 Capacitate de rupere până la 100 kA pentru calibrele 0.5 ... 4 A  

din gama iC60

Continuitate optimă în alimentare

> Acti 9, cea mai bună continuitate în alimentare de pe piață
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EficientSigur> Acti 9

Reflex iC60 : soluția “all-in-one”
Flexibil & evolutiv 
 3 moduri de comandă 

adaptate condițiilor de 
funcționare a iluminatului
 Deschis oricărui  

sistem de comunicație  
prin BMS 
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Eficient

Continuitate maximă în 
alimentare  
 Caracteristica VisiTrip 
 Funcționare bistabilă:  

nu-și schimbă starea în cazul 
întreruperii alimentării cu 
energie electrică
 Anduranță optimă

Funcționare & diagnosticare 
simplificate

> Acti 9, flexibilitate 100% pe întreg ciclul de instalare 

pentru aplicații de iluminat
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EficientSigur> Acti 9

> Acti 9, 100% operațional pretutindeni 

Automat de reanclanșare automată ARA
 Adaptat în totalitate funcționării în locații îndepărtate
 Compatibilitate totală cu întreruptoarele automate iC60, întreruptoarele 

diferențiale iID & auxiliarele electrice

Limitarea costurilor intervențiilor
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Eficient

> Acti 9, o mai mare adaptabilitate pentru a corespunde instalațiilor în evoluție

Bloc de distribuție Multiclip 
 Adăugare rapidă și ușoară a  

consumatorilor și echilibrarea 
fazelor

Soluții evolutive
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EficientSigur> Acti 9

> Raspunsul la provocările instalației dumneavoastră

Noul sistem de comunicație 
Acti 9 
 Crește eficiența energetică
 Crește eficiența în 

funcționare & mentenanță
 Ajută la alocarea costurilor 

Controlul absolut al instalației
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Eficient

Sistemul de comunicație Acti 9:  
o soluție completă pentru tablourile electrice 
comunicante

Un sistem dedicat managementului 
energetic & eficienței energetice
 Monitorizare & comandă sarcini
 Contorizare
 Deschis facilităților sistemelor de 

management al clădirilor

> Modelul de eficiență energetică  
în distribuția electrică
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EficientSigur> Acti 9

Un sistem de încredere
 Conectivitate fără 

posibilitate de eroare cu 
ajutorul sistemului precablat
 Protocol Modbus sigur
 Sistem testat EMC
 Garanția dată de liderul în 

distribuția electrică

nou
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Eficient

O soluție comunicantă care 
combină: 
Control + Monitorizare + 
Contorizare
 Terminale I/O comunicante
 Calcul de energie & putere

> Arhitectură de comunicație eficientă

Sistemul de comunicație Acti 9:  
o soluție integrată și competitivă 

nou
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EficientSigur> Acti 9 Simplu & Inteligent

Simplu & Inteligent
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Simplu & Inteligent

> Acti 9, certitudinea că ai produsul adaptat nevoilor tale

Un singur produs pentru două standarde
 SR EN 60898  

 pentru clădiri frecventate de persoane neinstruite 
 (nivel de întreținere 0)

 SR EN 60947-2  
 pentru medii solicitante (sectorul servicii și industrie)

Ușor de ales
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EficientSigur> Acti 9 Simplu & Inteligent

> Aveți tipul, numărul de poli și calibrul într-o clipă

Ușor de ales
Referințe numerice cu 
semnificație:   
fără erori, fără dubii

nou

A9xxx225 =  
2 poli, 25 A

A9xxx463 =  
4 poli, 63 A
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Simplu & Inteligent

Fără dubii  

Întreruptoarele 
diferențiale iID sunt 
100%  coordonate  
cu întreruptoarele 
automate iC60

> Acti 9, certitudinea că ai combinația corectă 

Ușor de ales
nou
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EficientSigur> Acti 9 Simplu & Inteligent

Ușor de ales
Reflex iC60,
un concept unic "all in one" care combină funcțiile 
de întreruptor automat și mecanism de acționare 
pentru aplicațiile de control al iluminatului

> Garantat de Schneider Electric

Protecție internă: iC60

Element de acţionare:
funcționare cu comandă 
menţinută sau de tip impuls

Disponibil doar la 

Schneider Electric
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Simplu & Inteligent

Ușor de proiectat

 Flexibilitatea modurilor de 
comandă
 Auxiliare SD/OF integrate în 

ARA, RCA & Reflex
 Deschis către BMS
 Sistem de comunicație  

testat EMC

> Optimizarea timpului de proiectare a soluțiilor de iluminat & comandă din clădiri

Soluții de Control & 
Comunicație 

Disponibil doar la 

Schneider Electric
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EficientSigur> Acti 9 Simplu & Inteligent

> Acti 9, IP40 pe partea frontală, conexiuni IP 20 și cuplu de strângere, 
duble față de cerințele standardelor 

Ușor de instalat / conectat
Rapid, ergonomic  
și sigur

nou
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Simplu & Inteligent

> Acti 9, adaptabilitate mărită

Salvare timp de funcționare

Multiclip
 Adăugare rapidă a plecărilor
 Echilibrare faze

Piepteni
 Posibilitatea înlocuirii  

aparatului fără scoaterea 
pieptenului

nou
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EficientSigur> Acti 9 Simplu & Inteligent

Ușor de instalat și conectat

> Conexiuni mai rapide cu Reflex iC60 

Totul într-un singur produs:
● Mai puține cabluri

● Economie de spațiu până la 25 %

Disponibil doar la 

Schneider Electric
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Simplu & Inteligent

Fără Reflex iC60 Cu Reflex iC60

70 % 
Mai puține 
cabluri de 
comandă

50 % 
Mai puține 
cabluri de 
forță
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EficientSigur> Acti 9 Simplu & Inteligent

Noul sistem de comunicație Acti 9: 
ușor de instalat & implementat
Noul Smartlink: 
 O singură magistrală 

de comunicație & cablaj 
prefabricat pentru a conecta 
toate tablourile electrice de 
distribuție finală  
 Modernizare ușoară, cost 

redus
 Timp optimizat de punere în 

funcțiune (protocol Modbus)
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Simplu & Inteligent

Smartlink: comunicație sigură, 
timp redus de cablare
Fără borne de comandă, 
fără interfață sau releu
 Economie de timp și spațiu 

în tabloul dumneavoastră 
electric (protocol Modbus)

Cablare de control 
prefabricată
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EficientSigur> Acti 9 Simplu & Inteligent

Eficiență mărită pentru planetă

pierderi de energie mai mici cu 20%:
 Optimizarea consumului de energie și 

dimensionarea instalației electrice

Carcasă din material termoplastic 100% 
reciclabilă și recuperabilă
 100% RoHS: fără substanțe interzise
 100% REACH: fără substanțe periculoase  

pentru mediu sau pentru sănătatea oamenilor

> Acti 9, odată instalat este pentru mult timp
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Simplu & Inteligent

Proiectat pentru instalații  
de calitate
 Design fără rival
 Știi că este un produs de 

înaltă calitate imediat cum pui 
mâna pe el
 Estetică simplă & calitate 

înaltă a instalației electrice
 Adaugă valoare muncii 

electricianului
 Grad înalt de excelență 

pentru clienți
> Acti 9, odată instalat este pentru mult timp
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EficientSigur Pe scurt> Acti 9 Simplu & Inteligent

Parte frontală 
clasă 2

NOUL SI

Disponibil doar la 

Schneider Electric

Reflex iC60
conceptul "all-in-one"

Scoatere ușoară, cu 
pieptenele montat

VisiTrip

VisiSafe

ComReady
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Pe scurt

Oferta
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EficientSigur Pe scurt Oferta> Acti 9 Simplu & Inteligent

Acti 9, un sistem complet

> Aparate de protecție cu noi performanțe

iC60
iOF

iMSU

iSD

iMX

iMX+OF iMNXiSD+OF

iMN iMNs
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Oferta

1P 3P

2P 4P

Vigi iC60

Vigi iC60

Vigi iC60

+ +

+
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EficientSigur Pe scurt Oferta> Acti 9 Simplu & Inteligent

Acti 9, un sistem complet

> Aparate de protecție cu noi performanțe

ilD
2P

4P
iOF

iMSU

iSD

iMX

iMX+OF  iMNXiSD+OF

iMN iMNs
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Oferta

Acti 9, un sistem complet

> Aparate de protecție cu noi performanțe

Control-Comandă

Reflex iC60 iTL iCT iPB iSW iIL
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EficientSigur Pe scurt Oferta> Acti 9 Simplu & Inteligent

Acti 9, un sistem complet

> Aparate de protecție cu noi performanțe

Măsurare

IEM2000T IEM3255
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Oferta

Acti 9, un sistem complet

> Aparate de protecție cu noi performanțe

Descărcătoare
iPF

iPRD

1P 2P 3P 4P
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EficientSigur Pe scurt Oferta> Acti 9 Simplu & Inteligent

Acti 9, un sistem complet

> Aparate de protecție cu noi performanțe

Auxiliare de comandă (iC60, ilD)

RCA

ARA iC60

iC60

iID
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Oferta

Acti 9, un sistem complet

> Aparate de protecție cu noi performanțe

Accesorii

Soclu 
debroșabil

Capace pentru 
șuruburi Separatoare  

de faze
Manetă rotativă

Dispozitiv de 
blocare

Capace protecție 
borne

Distanțier
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EficientSigur Pe scurt Oferta> Acti 9 Simplu & Inteligent

Acti 9, un sistem complet

> Aparate de protecție cu noi performanțe

Conectare

Distribloc

Multiclip

PiepteniSmartlink
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Oferta

Control 

Măsură

Monitorizare

Acti 9, sistem inteligent de comunicație
Interfață  
intrare/ieșire (x11)

Alimentare 24V c.c.

Interfață de comunicație

Parametrizare adresă 
Modbus
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EficientSigur Pe scurt Oferta> Acti 9 Simplu & Inteligent

iC60 versus iK60

Acti 9, competitivitate mărită

 iC60 și iID: 
Oferta completă adaptată 
tuturor tipurilor de aplicații

 iK60 și iIDK: 
Oferta optimizată pentru 
aplicații simple
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Întrebări 
frecvente
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Întrebări

EficientSigur Pe scurt Oferta Întrebări frecvente> Acti 9 Simplu & Inteligent

1 Sunt iC60 - iK60 iID – iIDK 100% compatibile?
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Răspunsuri

Întrebări frecvente

Conectare 
Robustețe legendară.

Standardse
SR EN 60898 pentru iK60.
SR EN 60898 &  
SR EN 60947-2 pentru iC60.

Auxiliare
OF, SD, MN,
MX, MSU disponibile 
doar cu ofertele iC60
și iID.

Ergonomie
Design
100% compatibile. 
Made in  
Schneider Electric

Performanțe
Avantaj pentru iC60 
(ofertă mai 
cuprinzătoare).
Selectivitate

Funcționare
Avantaj 
pentru iC60: 
VISI-SAFE
VISI-TRIP Calitate/fiabilitate

100% echivalență pentru ambele oferte.
Made in Schneider Electric

Calibre/poli
iK: doar referințe vizibile. 
iC: catalog extins.

iC60

iK60

iC60 
versus 
iK60

1

55



Întrebări

EficientSigur Pe scurt Oferta Întrebări frecvente> Acti 9 Simplu & Inteligent

2 De ce oferta Acti 9 este mai bună decât oferta Multi 9?

Ce înseamnă tensiune de ținere la impuls de 6 kV?3

Care este avantajul oferit de mecanismul de închidere rapidă?4
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Răspunsuri

Întrebări frecvente

Datorită performanțelor îmbunătățite & certificării totale pentru calibrele mari  
(40-50-63A).

Durată de viață mărită pentru întreruptoarele automate modulare  
& întreruptoarele diferențiale.

2

3

4

În primul rând, este nivelul maxim de încercare recunoscut de standardul 
internațional CEI > un aparat în "starea deschis" va proteja toate operațiile care 
se desfășoară pe partea sarcinii în cazul apariției unui șoc de tensiune de 6 kV 
pe circuitul de alimentare.
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Întrebări

EficientSigur Pe scurt Oferta Întrebări frecvente> Acti 9 Simplu & Inteligent

5 Pentru culoarea albă există riscul murdăririi în timp?
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Răspunsuri

Întrebări frecvente

 Decizia strategică (luată de mult timp de Schneider Electric) este de a oferi o imagine  
 / design & estetică puternic diferențiate pentru toate produsele care se vor instala în 
distribuția electrică finală:
> când clienții văd produsele noastre, trebuie să recunoască marca Schneider Electric;
> culoarea albă este o parte a acestei identități.

 A început cu Prisma Plus în 2005: 
> până acum n-au existat nici un fel de plângeri pentru culoarea mai deschisă. De regulă, 
condițiile de instalare ale Prisma Plus sunt mai dificile decât cele pentru Acti 9.

 Acti 9 se instalează în tablou subdivizionar sau de distribuție finală oferind:
grad de protecție IP redus (în  
general IP2 sau 3x ) în clădiri terțiare:  
> dar în astfel de clădiri poluarea &  
praful sunt reduse;

grad de protecție IP mărit (în general 
peste IP4x) în industrie:  
> murdărirea este limitată datorită gradului  
de protecție al tabloului industrial.

5
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Întrebări

EficientSigur Pe scurt Oferta Întrebări frecvente> Acti 9 Simplu & Inteligent

6 Care sunt principalele scheme de comandă pentru 
aplicațiile cu Reflex iC60?
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Răspunsuri

Întrebări frecvente

6 Funcționare coordonată a contactoarelor

Uc 230 Vca / 50 Hz

Dispozitive de automatizare sau 
comandă manuală de la distanță

Y1

Mod 1
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Oferta Întrebări frecventeEficientSigur Pe scurt> Acti 9 Simplu & Inteligent

Funcționare coordonată a contactoarelor

Uc 230 Vca / 50 Hz

Dispozitive de automatizare sau 
comandă manuală de la distanță

Uc 24 Vcc

Y1

Mod 1
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Întrebări frecvente

Scheme de funcționare cu comandă 
automat / manual
Uc 230 Vca / 50 Hz

Interfața utilizator
1 Comandă de la 
distanță auto
2 Poziția neutră
3 Comandă 
manuală

Y1

Mod 3

1
2

3
fază
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Oferta Întrebări frecventeEficientSigur Pe scurt> Acti 9 Simplu & Inteligent

Schemă de funcționare cu comandă  
de tip impuls

Uc 230 Vca / 50 Hz

Comandă manuală de la distanță

Y2

Mod 1
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Întrebări frecvente

Schemă de funcționare cu comandă  
de tip impuls

Schemă de funcționare cu comandă  
de tip impuls

Uc 230 Vca / 50 Hz

Comandă manuală de la distanță
Uc 24 Vcc

Y2

Mod 1
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Oferta Întrebări frecventeEficientSigur Pe scurt> Acti 9 Simplu & Inteligent

Comandă centralizată de comutare/stingere

Comandă manuală de 
la distanță
Zona 1

Comandă manuală de 
la distanță
Zona 2

Y2Y1 Y2Y1

Mod 1
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Întrebări frecvente

Comandă centralizată de stingere

Comandă manuală de la distanță
Zona 1

Comandă manuală de la distanță
Zona 2

Y2Y1 Y2Y1

Mod 2

sau
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Oferta Întrebări frecventeEficientSigur Pe scurt> Acti 9 Simplu & Inteligent

Schemă centralizată Automat/manual

Uc 230 Vca / 50 Hz

Interfața utilizator
1 Comandă de la 
distanță auto
2 Poziția neutră
3 Comandă 
manuală

Y2
Y1

Mod 3

1
2

3

fază

Uc 24 Vcc
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Schneider Electric România SRL
Str. Dinu Vintilă nr.11, Clădirea Euro Tower
Etaj 1, Sector 2
București, 021101

Tel.: (40) 21 203 06 60
Fax: (40) 21 232 15 98
www.schneider-electric.com/ro

Centrul Suport Clienți
Tel.: (40) 21 203 06 60
ro-csc@ro.schneider-electric.com

Tipărit pe hârtie ecologică

04-2012

În conformitate cu evoluția normelor și a produselor, datele indicate 
în textul și imaginile din acest material nu ne angajează decât după 
consultarea Schneider Electric.
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