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ÎNTRERUPĂTOARE 
fără buton 

 

 

(standard:   IEC 60669-1) 

 

CARACTERISTICI GENERALE 

 schema de conectare pentru instalare în siguranță este printată pe una dintre laturi (se 

reduce astfel riscul unei instalari incorecte) 

 instalarea modulului în sistemul de montaj se face ușor prin apăsare în partea din față, 

fără a înlătura sistemul de montaj din doză. Dezasamblarea se face în același mod, fără a 

înlătura sistemul de montaj, cu ajutorul unei șurubelnițe. 

 întrerupătoarele permit o instalare rapidă și în siguranță. Întrerupătoarele au borne de 

intrare (pentru conductori de până la 4mm2) iar fixarea se face cu ajutorul șuruburilor 

rapide. Șuruburile sunt fixate astfel încât să nu cadă. 

 Led-urile pentru întrerupătoare (care indică dacă întrerupătorul este pornit/oprit) sunt de 

2 tipuri: cu contacte și cu conductori. Clientul poate alege culoarea luminii (roșu, albastru, 

verde, alb) 

 

 

PARAMETRII TEHNICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model fără buton 

Cod Elvon 33001 33002 33003 33004 33006 

Tip întrerupător 

simplu cap scară cap cruce simplu cu LED, 
cu conexiune 

pentru conductor 
neutru 

(indicatorul se aprinde 
când întrerupătorul e 

pornit) 

cu revenire 
(indicatorul se aprinde 
când întrerupătorul e 

oprit) 

Curent nominal 16A 250V 

Număr module 1M 

Dimensiuni (mm) 22,2 × 45 
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SCHIȚE CONTACTE 
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ÎNTRERUPĂTOARE 
cortină 1M/2M 

 

 

(standard:   IEC 60669-1) 

 

CARACTERISTICI GENERALE 

 schema de conectare pentru instalare în siguranță este printată pe una dintre laturi (se reduce 

astfel riscul unei instalari incorecte) 

 instalarea modulului în sistemul de montaj se face ușor prin apăsare în partea din față, fără a 

înlătura sistemul de montaj din doză. Dezasamblarea se face în același mod, fără a înlătura sistemul 

de montaj, cu ajutorul unei șurubelnițe. 

 întrerupătoarele permit o instalare rapidă și în siguranță. Întrerupătoarele au borne de intrare 

(pentru conductori de până la 4mm2) iar fixarea se face cu ajutorul șuruburilor rapide. Șuruburile 

sunt fixate astfel încât să nu cadă. 

PARAMETRII TEHNICI 

 Model simplu 

Cod Elvon 33017 33018 33019 33020 

Culoare întrerupător alb (RAL 9003) crem negru argintiu 

Curent nominal 10A 250V 

Număr module 1M 

Dimensiuni (mm) 22,2 × 45 

Model cu revenire, 1M 

Cod Elvon 33021 33022 33023 33024 

Culoare întrerupător alb (RAL 9003) crem negru argintiu 

Poziții 3 poziții stabile ( I – 0 – I ) 

Curent nominal 10A 250V 

Număr module 1M 

Dimensiuni (mm) 22,2 × 45 

Model cu revenire, 2M 

Cod Elvon 33009 

Culoare întrerupător alb (RAL 9003) 

Curent nominal 16A 250V 

Număr module 2M 

Dimensiuni (mm) 44,4 × 45 


