
Een verhoogde beveiliging
Aardlekschakelaars type B

Bijkomend aan de beveiliging volgens 
type A, worden de aardlekschakelaars 
type B gebruikt om zuivere gelijkstroom 
foutstromen te detecteren. 
De aardlekschakelaars type B worden 
aanbevolen bij toepassingen zoals EV 
laadinstallaties, frequentieregelaars, 
omvormers, pompmotoren, liften, ...

Eenvoudige en stabiele 
montage op DIN-rail 
dankzij dubbele clipsen 
boven / onder.

Uitrustbaar met alle 
hulpcontacten door 
rechtstreeks te clipsen.

"Bi-connect" klemmen 
onderaan ontvangen  
de aansluitrails met  
vorksysteem.

05
Duidelijke vermelding 
van de richting van de 
stroomtoevoer.

0403

0201

06
Uitrustbaar met een set 
van 2 klembeschermers 
(in optie) ref. CZN008.

Duidelĳ ke indicaties op 
het toestel :
Veilig schakelen : groene aan-
duiding wanneer het apparaat 
is uitgeschakeld (0-stand).

Uitschakeling door foutstroom 
en testknop : venstertje met 
gele indicator.

LED-aanduiding als toestel 
onder spanning staat : 
"READY".



Aardlekschakelaars type B

Aardlekschakelaars type B :
Bescherming tegen isolatiefouten of onrechtstreeks contact bij toepassingen met
driefasige voeding in tertiaire en residentiële installaties.

Aanbevolen in geval van driefasige kringen die gelijkstroomfouten genereren.

Aansluitcapaciteit :
- max. 16 mm² - soepele draad
- max. 25 mm² - stijve draad

Toepassingsvoorbeelden :
In tertiaire toepassingen, zijn werfkranen en hijsbruggen voorzien van snelheids- 
variatoren met frequentieomvormer.
In residentiële installaties : laadstations voor hybride en elektrische auto’s   
(detectie 6 mA DC in 30 mA), liften in appartementen.

Uitrustbaar met hulpcontacten :
Aanvaardt alle hulpcontacten type MZxxx zonder de referentie CZ001 te gebruiken.

Bedrijfstemperatuur :
-25 tot +40 °C

Conform de normen :
EN 61008-1
EN 62423

Inc : 10 kA
Conform de thermische weerstand : 3000 A 22,5 kA²s

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Omschrijving I∆n In / A Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

Aardlekschakelaars
vierpolig 3 F + N
type B

30 mA 25 A 4 1  CDB625E

40 A 4 1  CDB640E

63 A 4 1  CDB663E

300 mA 25 A 4 1  CFB625E

40 A 4 1  CFB640E

63 A 4 1  CFB663E

Set van 2 klembeschermers 
voor aardlekschakelaars 4 P

4 10  CZN008

CDB640E

CZN008


