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Vermogensautomaat NZM

Productinformatie

Schakelen, beveiligen, communiceren
met de nieuwe serie NZM
vermogensautomaten tot 1600A
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Vier schakelaars met vier afzonderlijke afschakelvermogens
De vier schakelaars zijn onderverdeeld in vier afschakelvermogens, vanaf de economisch voordelige 25 kA voor de kleine
onderverdeler tot aan de 150 kA voor de complexere hoofdverdeler. De compacte bouwwijze van de nieuwe kleine 125A
schakelaar bespaart ruimte als hoofdschakelaar in machinebesturingen, als voedingsschakelaar in installatieverdelers en
als afgaande schakelaar in energieverdelers. Overige stappen in nominale stroomwaarden zijn 250A, zo ook 630A in de
bijzonder compacte bouwvorm en de grote 1600A vermogensautomaat.

Vermogensautomaat
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NZM – De serie

De nieuwe serie tot 1600A,
Nieuwe ideeën, voor de betere
vermogensautomaat
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Bij de nieuwe serie NZM vermogensautomaten met zijn compacte bouwvorm is er gekozen
voor één universeel systeem voor functie, montage en bediening van de schakelaars en toe-
behoren. Consequent verder ontwikkelen van de reeds 10-tallen jaren succesvolle vermogens-
automaat en het toepassen van steeds modernere technieken met gepatenteerde innovaties,
heeft geleid tot een veelzijdig toepasbaar productenpakket dat in elke situatie toegepast kan
worden. Er kan een keuze gemaakt worden uit diverse beveiligingsblokken of het nu gaat om
de economisch voordelige uitvoering met bimetaal of om het elektronische beveiligingsblok
met communicatie mogelijkheden, beide zijn eenvoudig te gebruiken in diverse beveiligings-
toepassingen: van kabelbeveiliging en motorbeveiliging tot aan trafobeveiliging. Toepassingen
als hoofd-, NOOD-UIT- en koppelschakelaar kunnen met de lastscheider tot 1600 A gerealiseerd
worden.   

Ideeën die kosten besparen – bijvoorbeeld de hulpcontacten
Hulpcontacten uit het innovatieve drukknoppenpakket RMQ-Titan maken het
bestellen en het monteren eenvoudig. Voordelig en flexibel kan het hulpcontact
nog tijdens de inbedrijfname aan de voorzijde ingeklikt worden.

Ideeën die meer prestatie opleveren – bijvoorbeeld het contactsysteem
De innovatieve schakeltechniek met dubbel onderbrekende contacten levert een
snelheidswinst op in het schakelproces. De bijzondere vormgeving en de gekozen
materialen zorgen er in geval van een kortsluiting voor dat ten gevolge van magne-
tische krachten de contacten binnen enkele milliseconden geopend worden. Hier-
door zijn schakelvermogens tot 150 kA, evenals nominale spanningen tot 690 V,
moeiteloos te beheersen. Het gelijktijdig gedaalde verliesvermogen zorgt tevens
voor nog meer voordelen bij de toepassing in schakelkasten. 

Ideeën die tijd besparen – bijvoorbeeld de montageringen
Schakelaars en toebehoren met een systematische dieptemaatverdeling, dat vindt
u alleen bij de nieuwe serie vermogensautomaten van Moeller. Met behulp van de
nieuwe montageringen zijn alle schakelaars in een handomdraai op een gelijke front-
hoogte te monteren. Het maken van aparte afstandhouders is hierdoor verleden
tijd.

Ideeën voor innovatieve communicatie – bijvoorbeeld de Data-Management-
Interface (DMI) 
De elektronische beveiligingsblokken zijn voorzien van een interface voor de optio-
nele Data Management Interface. Op het display is het mogelijk alle stromen te
tonen die door de vermogensautomaat worden gemeten. Deze functie bespaart
het gebruik van am-pèremeters en maakt een snelle foutenanalyse mogelijk. De
buskoppeling uit het bekende Moeller easy automatiseringsprogramma zorgt voor
de verbinding met de gestandaardiseerde bussystemen; bijv. Profibus DP.
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NZM- betrouwbaar beveiligen

Het net- en hulpspanningsonafhankelijke
foutstroommoduul schakelt af zodra er een
ingestelde foutstroom overschreden wordt.
Het moduul is gevoelig voor pulsstromen en
heeft een instelbare tijdselectiviteit. 
Door de nominale foutstroom van I∆N = 30 mA
is deze moduul ook toepasbaar voor per-
soonsbeveiliging.

NZM vermogensautomaten beveiligen
motoren en de voedingskabels hiervan
tegen overbelasting- en kortsluitstromen.
Om er voor te zorgen dat de beveiliging niet
aanspreekt tijdens het aanlopen van de
motor ten gevolge van de hoge aanloop-
stromen, kan de magnetisch maximaal
beveiliging ingesteld worden op 12 tot 14
maal de nominale stroom. De NZM vermo-
gensautomaten voor motorbeveiliging zijn
betrouwbaar, fase-uitvalgevoelig en toepas-
baar bij motoren vanaf 32 A tot 1400 A.

Zelfs wanneer de generator in het geval van
kortsluiting moeizaam een kortsluitstroom
opwekt van twee tot zes maal de nominale
stroomwaarde dan is dit voor de NZM ver-
mogensautomaat geen probleem. Het is
namelijk mogelijk zelfs de kleinste kortsluit-
stromen in enkele milliseconden af te scha-
kelen. Voor uitzonderlijke gevallen is het
mogelijk de vermogensautomaat zodanig in
te stellen dat deze kleine kortsluitstromen
maximaal 1 seconde lang negeert.

NZM vermogensautomaten beveiligen de
complete installatie op alle niveaus vanaf de
hoofdverdeler tot aan de verbruiker. Als voe-
dingsschakelaar beveiligt de NZM natuurlijk
ook de secundaire zijde van de transforma-
tor tegen overbelastingstromen. Tevens is
het mogelijk om met de NZM vermogens-
automaat een tijd-selectieve installatie te
verkrijgen.

Installatiebeveiliging
met de NZM

Generatorbeveiliging
met de NZM

Motorbeveiliging
met de NZM

Foutstroombeveiliging
met de NZM

Aangepaste beveiliging voor 
elke toepassing
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De nieuwe serie NZM vermogensautomaten creëren door
hun mogelijkheid tot communiceren nieuwe mogelijkheden
in de energieverdeling en automatisering. De vermogens-
automaat wordt met behulp van het communicatiemoduul
DMI op een veldbus, bijvoorbeeld Profibus, aangesloten. Alle
belangrijke gegevens kunnen opgevraagd worden, ter plaatse
bekeken en via overzichtelijke systemen verder verspreid
worden. Hierdoor wordt de doorzichtigheid van de installatie
verbeterd en de reactietijd op kritische toestanden zoals over-

belasting, fasen-asymmetrie of fasenuitval verkort. Hierdoor
is het mogelijk, door gerichte maatregelen te nemen, uitval
van de installatie te voorkomen en onderhoudsactiviteiten
preventief in te plannen. Met als gevolg dat de beschikbaar-
heid van de installatie en de machines wordt verhoogd en
dure productieonderbrekingen worden vermeden. Tevens
kan een PC/labtop dicht bij de installatie ingezet worden,
waardoor ook hier alle actuele informatie beschikbaar is.

NZM – eenvoudig communiceren

De elektronische vermogensautomaat
met datacommunicatie opent nieuwe
mogelijkheden 

NZM Vermogensautomaten communiceren – de Data Management Interface DMI
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Met schroefaansluiting en veerklemtechniek –
de stuurstroomaansluitingen
Arbeids- of onderspanningsafschakelspoelen, ook gecombineerd met voorij-
lende hulpcontacten, voor NOOD-UIT- of lastafschakelfuncties bieden ele-
gante oplossingen voor diverse toepassingen. Alle contacten zijn verkrijgbaar
met een solide schroefaansluiting of als alternatief zoals bij alle stuurstroom-
aansluitingen, ook met veerklemtechniek. Waarmee tijd bespaart wordt
tijdens het bedraden van de stuurstroomaansluitingen.

De werking en de manier van monteren van de toebehoren zijn identiek voor elke bouw-

grootte. Voor de complete serie NZM vermogensautomaten worden contactelementen uit

het drukknoppenpakket RMQ-Titan toegepast. Dit zorgt voor een reducering van het

aantal typenummers, vereenvoudiging van het bestellen en vermindering van de voor-

raad. De contactelementen zijn eenvoudig aan de voorzijde in te klikken. De positie

bepaalt de functie; hulpcontact of relatief hulpcontact. Net als alle hulpcontacten en

afschakelspoelen zijn ze verkrijgbaar met schroef- of met veerklemaansluiting.

Systeemvoordelen ook bij 
standaard toebehoren

NZM – toebehoren

W1230-7520 D+GB+NL+SCHWE_NZM 5  26.03.2003  14:33 Uhr  Seite 6



L1 L2 L3

VHI
S3

0

E1

F4 U�

Q1

NZM, N

D1 3.13

3.14
D2U

7

Toepassing als hoofd-
schakelaar

Met de nieuwe Moeller producten is
het eenvoudig en voordelig een
hoofdschakelaar met NOOD-UIT func-
tie te realiseren tot 1600 A volgens de
norm IEC/EN 60 204-1, VDE 0113 deel
1. Bij toepassing van een onderspan-
ningsafschakelspoel met twee geïnte-
greerde voorijlende hulpcontacten
worden bij het uitschakelen van de
schakelaar meerdere stroomkringen
spanningsvrij geschakeld. De veilig-
heid is zo in de UIT stand van de scha-
kelaar te allen tijde gewaarborgd. Of
de schakelaar nu met een tuimel-
hendel of een draaigreep bediend
wordt, de mogelijkheid voor het
inbouwen van voorijlende hulpcon-
tacten is altijd aanwezig.

Veerklemtechniek

Bij alle stuurstroomaansluitingen biedt Moeller doorgaans
ook veerklemtechniek aan. Bij magneetschakelaars en
motorbeveiligingsschakelaars ook voor de hoofdstroom-
aansluitingen tot 16A.
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De hoofdschakelaarvariant –
de zijwandbediening

Tot 630A biedt de zijwandbediening
de mogelijkheid de schakelaar naar
eigen keuze vanaf de linker- of rech-
terzijwand te bedienen. Door de
optionele aanbouw van het montage-
hoekstuk wordt optimaal gebruik
gemaakt van de beschikbare ruimte
in de schakelkast. Op deze wijze kan
de aanwezige montageplaat voor de
montage van andere besturings-
elementen gebruikt worden.

Uniforme en flexibele oplossingen - de deurkoppelingshandgreep

Door de identieke grondplaat en dus gelijke boormaat voor alle deurkoppelingshandgrepen, is het mogelijk sneller te
monteren. De schakelaars kunnen hierbij horizontaal of verticaal in de schakelkast ingebouwd worden. 

Variabel bedienen, tuimelen, draaien en
automatisch schakelen

NZM – variabel bedienen
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Eenvoudige,  universele bediening –
de afstandsbediening

Het universele functie-ontwerp zorgt voor een vereenvou-
digde bediening van alle afstandsbedieningen. De veer-
krachtaandrijving maakt snelle inschakeltijden van 60
respectievelijk 100 ms mogelijk en is hierdoor ook toepas-
baar in het bereik van de synchronisatie. De eenvoudige
werking en een minimum aan componenten garanderen
een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur.
Veiligheid wordt ook hier, door de mogelijkheid om de
autofunctie te verzegelen en de afstandsbediening door
middel van een hangslot te vergrendelen, met hoofdletters
geschreven.

Tuimelen of draaien – het bedieningselement

Standaard wordt de nieuwe serie vermogensautomaten
bediend door de alom bekende tuimelhandgreep. Drie scha-
kelstanden AAN, UIT en AFGESCHAKELD wijzen de stand
van de schakelaar aan. Voor bepaalde scheidertoepassingen,
waar geen spanningsafschakelspoelen nodig zijn, biedt
Moeller de economisch voordelige lastscheider PN met de
schakelstanden 0 en 1 aan.  Afhankelijk van de individuele
behoeften kan de tuimelbediening door de opbouw van een
draaibediening in een draaibeweging omgezet worden. Bij
toepassing als hoofdschakelaar of als NOOD-UIT-schakelaar
met draaigreep, kan deze draaigreep met maximaal 3 hang-
sloten vergrendeld worden. De draaigrepen zijn voor NOOD-
UIT- functie ook in de rood/gele kleur verkrijgbaar.

Comfortabel te bedienen – de uitrijeenheid

Naast de vaste inbouw biedt Moeller ook de steek- en uitrij-
eenheid aan. Op storingsgevallen of uitwisseling ten gevol-
ge van de verhoging van de nominale stroom kan zeer snel
gereageerd worden waardoor lange uitvaltijden worden
vermeden. De uniforme draaibediening bij de uitrijtechniek
verhoogt de bedieningsveiligheid en maakt een testop-
stelling mogelijk voor het testen van de schakelaarfuncties
zonder de hoofdcontacten mee te laten schakelen. 

Laat elke mogelijkheid open – de steektechniek

De steektechniek maakt  het mogelijk om schakelaars op
een snelle en ongecompliceerde manier te verwisselen, zon-
der dat de installatie afgeschakeld moet worden. De gelijke
breedtemaat van de vermogensautomaten voor de vaste
inbouw en de steektechniek zorgt voor een eenvoudigere
projectie van de installatie. Door het gebruik van de steek-
techniek is het mogelijk, naast de scheidereigenschappen,
een duidelijk zichtbare scheiding te realiseren. De geopende
steekcontacten zijn vingeraanrakingsveilig (IP2X). Indien de
installatie in de toekomst uitgebreid wordt dan kan het
installeren van extra steeksokkels ten behoeve van reserve-
velden aanbevolen worden.
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Tijd en geld besparen – de montageringen

Alle schakelaars inclusief het toebehoren zijn in dezelfde
rastermaat als de montageringen gebouwd. Verschil in
diepte tussen de verschillende schakelaars is eenvoudig te
compenseren met de voordelige en eenvoudig te monteren
montageringen. Hierdoor ontstaat een goedkoop alter-
natief voor de deurkoppelingshandgreep met asverlenging
voor de bediening van de vermogensautomaat buiten de
kast. Tijdwinst en kostenbesparing zijn het resultaat van
deze nieuwe vinding.

Slimme montage- en aansluittechniek

Tijdbesparende DIN-rail montage door het toepassen van
de clipplaat. Eenvoudig de clipplaat  aan de achterzijde van
de vermogensautomaat monteren en op de DIN-rail klik-
ken. Het boren van gaten in de montageplaat komt hier-
door te vervallen. Een voordeel van de kleine NZM1: door
de kapmaat is het mogelijk de vermogensautomaat naast
smalle installatieautomaten in de verdeler in te bouwen.

Afdekramen

Of de schakelaar nu voorzien is van een tuimelhendel, dra-
aigreep of afstandsbediening het afdekraam past altijd. Het
op voorraad houden van verschillende typen afdekramen is
hierdoor niet meer nodig. Met het afdekraam is het moge-
lijk om op een zeer voordelige en eenvoudige manier de
schakelaar vanaf de buitenzijde van de schakelkast te bedie-
nen als de deur gesloten is. Het heeft beschermingsgraad
IP40 en de tevens de mogelijkheid voor het opnemen van
coderingsschildjes.

Slimme montage- en aansluittechnieken
verhogen het rendement

NZM – aansluiten en monteren
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a) b) c)

d) e)

a) b)

a) Stuurstroomaansluiting:
De stuurstroomaansluiting wordt een-
voudig op de aanwezige aansluiting
gemonteerd. De aansluiting voor bijvoor-
beeld een spanningsmeter, stuurtrafo of
onderspanningsafschakelspoel is op deze
manier snel gerealiseerd.

b) Hand- en vingeraanrakingsveiligheid
Of er nu een kabelschoen, raam- of tun-
nelklem wordt toegepast met een klemaf-
dekking is altijd handaanrakingsveiligheid
te verkrijgen. Vingeraanrakingsveiligheid
IP2X  zoals in IEC/EN 60204-1 voor hoofd-
schakelaars is geëist is snel en eenvoudig
te realiseren. De nieuwe klemafdekkingen
kunnen aan elke gewenste geleiderdoor-
snede aangepast worden.

Eenvoudig, zeker en flexibel – de aansluittechniek

d) Verbreding van de aansluiting voor
meer geleiders:
Hierdoor is het mogelijk om maximaal
negen geleiders met kabelschoen per fase
aan te sluiten. Waardoor een extra voed-
ingsrail niet meer nodig is.

e) Aansluiting aan achterzijde
Met deze manier van aansluiten is het
mogelijk om koperrail of geleiders met
kabelschoen aan de achterzijde van de
vermogensautomaat aan te sluiten. Het
afschotten van schakelaars of aansluit- en
bedieningsruimten is hierdoor eenvoudig
uitvoerbaar. 

a) Schroefaansluiting:
De schroefaansluiting is de voordelige
oplossing voor het aansluiten van
kabelschoenen,bandkoper en koper-
rail.

b) Raamklemmen voor kopergeleiders:
Voor het direct aansluiten van 1 of 2 flexi-
bele kopergeleiders of koperband zorgt
de raamklem voor een betrouwbare ver-
binding. Zowel bij de NZM 2 als 3 is het
mogelijk de raamklem aan de bovenzijde
te openen om eenvoudig de geleider in
de klem te plaatsen.

c) Tunnelklemmen voor aluminium-
en kopergeleiders: 
De aansluitruimte van deze speciale
klem is tunnelvormig uitgevoerd om
het typische “vloeigedrag” van alumi-
nium te verhinderen tijdens het aan-
draaien van de klem. Afhankelijk van
het type kunnen maximaal vier alumi-
nium- of kopergeleiders aangesloten
worden.
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Think future. Switch to green.

Xtra Combinations is de nieuwe automa-
tiseringswereld van Moeller. Dat betekent;
u krijgt de totale automatiseringscompe-
tentie nu slechts van één onderneming.
Gebouw- en industriële automatisering
plus energieverdeling, alles van Moeller.
Alles in één pakket of afhankelijk van de
toepassing individueel gecombineerd.
En alles past op elkaar: standaard produc-
ten, besturingen, bedien- en visualisering-
apparatuur, communicatie, toegang via
Internet, ontwerp- en oplossingscom-
petentie en de professionele service.
En daarachter steekt meer dan 100 jaar
ervaring en knowhow van Moeller op
het gebied van: schakelapparatuur, be-
dieningsapparatuur en besturingstechniek
voor de automatisering en energiever-
deling. Welke andere onderneming
kan u zoveel in één keer bieden?
Neem contact met ons op, we overleggen
graag met u!

Moeller industrial automation altijd dichtbij

Moeller Electric N.V.
Postbus 2022
5300 CA Zaltbommel
Ambacht 6
5301 KW Zaltbommel

e-Mail: info@moeller.nl
internet: www.moeller.nl

Moeller Electric S.A.
65, rue de Bruyères
L-1274 Howald

e-Mail: info.lux@moeller.net
internet: www.moeller.lux
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