




Nadajemy kształt koncepcji bezpieczeństwa.

Projektowanie i tworzenie urządzeń elektro-
technicznych oznacza przede wszystkim
nadanie kształtu koncepcji bezpieczeństwa i
stawianie tego problemu za każdym razem na
czołowym miejscu przy ustalaniu zasad
obowiązujących w firmie, przed wszystkimi
innymi celami biznesowymi. GEWISS posiada
wiedzę na temat bezpieczeństwa. Dlatego
opracowaliśmy serię zaawansowanych
wyłączników różnicowo-prądowych ReStart,
które gwarantują PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO, we
wszystkich rodzajach instalacji elektrycznych.
Pełne bezpieczeństwo potrzebne jest w każdym
środowisku: domowym, przemysłowym i
handlowym – do ochrony ludzi i mienia. Równie
ważne jest zapewnienie bezproblemowego 
świadczenia usług. 
Nasza koncepcja bezpieczeństwa łączy sobie obie ww. cechy:
- rozwiązanie ReStart zapewnia uzyskanie ciągłości obsługi po niepożądanych wyzwoleniach 
(wyłączeniach się systemu). Załącza ono wyłącznik różnicowo-prądowy dopiero po 
sprawdzeniu, że nie doszło do żadnej awarii systemu
- rozwiązanie ReStart Autotest oferuje najwyższy poziom bezpieczeństwa poprzez regularne 
przeprowadzanie automatycznych testów na wyłączniku różnicowo-prądowym, bez 
odłączania napięcia systemu.
ReStart oraz ReStart Autotest są także idealne do nienadzorowanych systemów, gwarantując
nieprzerwane działanie i mniejszą częstotliwość występowania problemów związanych z ich 
utrzymaniem.
Rozwiązania ReStart przeznaczone są do zapewnienia bezpieczeństwa, poprawy naszej 
jakości życia W KAŻDYM MIEJSCU.



ReStart: bezpieczeństwo w każdym miejscu

 Kiedy to rozwiązanie jest potrzebne:
- w przypadku niepożądanego wyłączenia wyłącznika automatycznego
- w przypadku awarii systemu
- dla każdego rodzaju systemu – mieszkalnego, handlowego i 
przemysłowego, nawet nienadzorowanego

Dlaczego należy wybrać to rozwiązanie?
- resetuje ono zasilanie w ciągu zaledwie kilku sekund, po upewnieniu
się, że w systemie nie występują żadne awarie,
- w przypadku stwierdzenia awarii, zapobiega ono ponownemu 
załączeniu wyłącznika, aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia
- zapewnia on nieprzerwane działanie i ochronę pod każdym 
względem.

Co przemawia za rozwiązaniem ReStart:
- nieprzerwana ochrona i kontrola
- wyłączony wyłącznik zasilania nie jest ponownie załączony dopóki 
nie zostanie sprawdzony stan izolacji systemu (bez ograniczeń 
czasowych), a awaria nie zostanie usunięta
- może ono być łączone z modułami BUS i stykami pomocniczymi 
tak, aby stan wyłącznika mógł być zdalnie sterowany.

Najważniejsze zalety rozwiązania ReStart:
- idealne do zastosowań handlowych i przemysłowych
- kontrolowanie sposobu i miejsca ponownego załączania wyłącznika, 
- kontrolowanie ilości testów i czasu opóźnienia automatycznego 
ponownego załączenia.



Niepożądane wyzwolenie: przyczyny
Zmiany atmosferyczne

Zakłócenia 
atmosferyczne takie 
jak wyładowania 
elektryczne 
spowodowane 
piorunami, 
błyskawicami

Konserwacja 
techniczna

Operacje 
lub zakłócenia w 
zasilaniu energią 
elektryczną powstałe z 
winy firmy 
dostarczającej energię

Harmoniczne 
inwertorów

Harmoniczne – tzn. 
zakłócenia w 
przekształcaniu 
elektryczności, 
spowodowane ogólnie 
obecnością 

inwertorów 
fotowoltaicznych
Zakłócenia 
przemysłowe

Uruchomienie lub 
zatrzymanie dużych 
maszyn 
przemysłowych 

Obciążenie 
oświetleniem

Jednoczesne 
włączenie/wyłączenie 
różnych rodzajów 
oświetlenia 
fluorescencyjnego

Unikalne cechy urządzenia ReStart

Ciągłość obsługi z kontrolą izolacji

ReStart gwarantuje automatyczne (samoczynne) ponowne załączenie w przypadku niepo-
żądanego uruchomienia wyłącznika (po sprawdzeniu, że nie występuje awaria), pozwalając
w ten sposób na uniknięcie niedogodności i ewentualnych strat w każdej instalacji (domo-
wej, handlowej i przemysłowej)

 Minimalne całkowitewymiary

ReStart jest urządzeniem wyjątkowo niewielkich rozmiarów: rozwiązanie dla systemów jed-
nofazowych zajmuje jedynie jeden moduł DIN, gwarantując szeroki zakres możliwości insta-
lacji. 

Szybkie ponowne załączenie (zazbrojenie)

ReStart działa szybko: każdy model gwarantuje kontrolę systemu i ponowne załączenie wy-
łącznika w ciągu zaledwie 10 sekund". 



ReStart Autotest
Trwałe bezpieczeństwo

Kiedy potrzebny jest ReStart Autotest?
- do automatycznego przeprowadzania regularnych testów na 
wyłączniku różnicowo-prądowym 
- do zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa każdego systemu – 
mieszkaniowego, przemysłowego i handlowego
- dla nienadzorowanych systemów, w których nieprzerwane 
utrzymanie jest niemożliwe. 

Dlaczego należy wybrać to rozwiązanie?
- przeprowadza ono co 28 dni automatyczny test na wyłączniku 
różnicowo-prądowym, w związku z czym nie istnieje potrzeba 
interwencji manualnej
- napięcie systemu nie jest odłączane w trakcie automatycznego testu 
na wyłączniku różnicowo-prądowym, dzięki czemu zapewniona jest 
ciągłość działania
- przy zastosowaniu funkcji Autotest, ReStart zapewnia stałe 
bezpieczeństwo i wydajność systemu, bez potrzeby interwencji 
technicznej



Awaria wyłącznika różnicowo-prądowego: przyczyny

Starzenie się lub awaria w przeprowadzaniu regularnych testów wyłącznika 
różnicowo-prądowego

Trudne warunki środowiska: bardzo wysokie temperatury i wysoki poziom 
wilgotności

Środowiska zakurzone

Środki wywołujące korozję w agresywnych środowiskach chemicznych

Zalety, którymi charakteryzuje się jedynie ReStart 
Autotest

Test na wyłączniku różnicowo-prądowym, bez utraty 
napięcia
ReStart Autotest jest jedynym urządzeniem na rynku, które 
może przeprowadzać regularnie testy bezpieczeństwa na 
wyłączniku różnicowo-prądowym bez odłączania napięcia w 
systemie. Funkcja ta gwarantowana jest przez specjalne styki 
typu bypass opatentowane przez GEWISS. 

Regularność testów automatycznych
ReStart Autotest przeprowadza co 28 dni test w sposób 
automatyczny na wyłączniku różnicowo-prądowy, zapewniając
użytkownikowi maksimum bezpieczeństwa i pełną wydajność 
urządzenia zabezpieczającego.

Szeroki asortyment
Aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo każdej 
instalacji, ReStart Autotest dostępny jest w wersji 2P i 4P dla 
jednofazowych i trójfazowych systemów dystrybucji.



Asortyment



Charakterystyka i zalety ReStart Autotest ReStart RD ReStart RM
Standardowy PRO Standardowy PRO Standardowy PRO TOP

Zapewnia ponowne połączenia, ale z 
zachowaniem pełni bezpieczeństwa
Urządzenia ReStart przywracają zasilanie 
dopiero po sprawdzeniu czy w systemie nie 
występują awarie. Oznacza to gwarancję 
bezpieczeństwa osób i mienia, bez narażania 
na porażenie prądem.
Praktyczna instalacja, w dowolnym miejscu
Wszystkie urządzenia ReStart funkcjonują bez
uziemienia  (domowe  tablice  rozdzielcze  nie
zawsze je  zawierają),  dlatego mogą one być
instalowane  w  istniejących  domowych
tablicach 
Nieustanna kontrola, natychmiastowe 
ponowne połączenie
Kiedy wyłącznik prądu zadziała  z powodu 
awarii. ReStart PRO kontynuuje 
monitorowanie systemu co 2 minuty, aż do 
momentu przywrócenia bezpiecznych 
warunków, a następnie  automatyczne 
ponownie załącza wyłącznik.
Samo-diagnoza w nieprzerwanym cyklu 
ReStart Autotest regularnie testuje  
urządzenie wyłącznika, w sposób 
automatyczny. Zapewnia to wysoki poziom 
sprawności wyłącznika, nawet w długim 
okresie czasu
Zasilanie w energię nigdy cię nie zawiedzie
ReStart Autotest regularnie testuje wyłącznik 
bez odłączania napięcia w systemie, dzięki 
specjalnemu obwodowi typu Bypass 
opatentowanemu przez GEWISS. Pozwala to 
na uniknięcie niedogodności spowodowanych
awarią zasilania lub spadkiem napięcia.
Bezpieczeństwo pod kontrolą, z jednego 
miejsca
Urządzenia ReStart mogą być zintegrowane z 
siecią danych MODBUS RS485, dzięki 
połączeniu z interfejsem GEWISS BUS, 
umożliwiając centralne zarządzanie 
wszystkimi funkcjami ReStart poprzez sieć.
Styk, który zawsze ostrzeże cię w przypadku 
awarii
Dodatkowy styk powiązany z ReStart pozwala 
na rozpoznanie każdej awarii systemu przy 
pomocy sygnału dźwiękowego lub świetlnego.
Nieudana operacja ponownego załączania 
może również zostać zasygnalizowana w 
formie wiadomości tekstowej.

System w zasięgu ręki w każdym miejscu
Dzięki interfejsowi WiFi ReStart  można 
podłączyć do Internetu, dzięki czemu można 
sprawdzić stan systemu w dowolnym czasie. 
Wszystko, co jest potrzebne do zdalnego 
sprawdzenia stanu ReStart to smartfon lub 
tablet
Bardziej kompaktowy, co oznacza mniejsze 
wymiary  obudowy
Całkowite wymiary urządzeń ReStart można 
zmniejszyć. Rozwiązanie dla systemu 
jednofazowego obejmuje jeden moduł, 
gwarantując szeroki zakres możliwości 
instalacyjnych w jednej obudowie.
(*) możliwy jest wybór automatycznego trybu ponownego załączania – ze sprawdzeniem systemu – drogą prób – zdalnie
(**) możliwe jest ustawienie opóźnienia automatycznego ponownego załączania
(***) Tylko dla wersji 4P



2004
Stworzenie ReStart w wersjach 2P, zarówno standardowej, jak i z Autotestem, dla 
jednofazowych sieci dystrybucyjnych.

2005
Rozpoczęcie produkcji wersji ReStart PRO2P, z nieprzerwanie działającym systemem kontroli 

2007
Wprowadzenie wersji ReStart PRO 4P dla trójfazowych sieci dystrybucyjnych



2009
Wersja ReStart Autotest 2P jest perfekcyjna, z lepszym czasem zamykania i większa 
wydajnością.

2013
Nowa generacja ReStart zaprojektowana dla połączeń BUS.

2017
Nowy ReStart: jeszcze szybszy i bardziej kompaktowy



Uniwersalny system, odpowiedni do wszystkich
rodzajów zastosowania

Oferując  szeroki  zakres  funkcji,  ReStart  może  być  stosowany  w różnych  instalacjach,  od
instalacji  domowych,  instalacji  w sektorze  komercyjnym i  przemysłowym, do zastosowań
„specjalnych”.  Niezawodność  oraz  stałość  działania  gwarantowane  są  dla  systemów
instalowanych  w  miejscach  zdalnych,  bez  potrzeby  kosztownych  wezwań  pomocy
technicznej (na przykład w przypadku fałszywego alarmu lub przejściowego braku zasilania). 

W  budynkach  mieszkalnych,  ReStart  i  ReStart  Autotest  są  najlepszym  rozwiązaniem,
zapewniającym uzyskanie pełnego bezpieczeństwa. W jaki sposób: Poprzez przeprowadzanie
regularnych  kontroli  wyłącznika  różnicowo-prądowego w celu  uniknięcia  niebezpiecznych
błędów  w  funkcjonowaniu,  spowodowanych  brakiem  użycia.  Oprócz  tego,  w  przypadku
nagłej awarii zasilania, ReStart reaktywuje system już po upływie 10 sekund, ale dopiero po
upewnieniu się,  że nie występuje jakakolwiek awaria.  Dzięki  temu to urządzenie  GEWISS
oferuje   nieprzerwane  funkcjonowanie,  co  oznacza,  że  lodówki,  zamrażarki,  alarmy
przeciwwłamaniowe oraz inne urządzenia podłączone do źródeł zasilania mogą nadal działać.

MIESZKALNE
- kondominia,
- mieszkania lub domy wolnostojące
- domki letniskowe
-  domy w obszarach niezabudowanych (dosł. na odludziu)



KOMUNIKACJA
 Połączenia radiowe
 wzmacniacze telefoniczne
 centra dystrybucji Internetu
 stacje telekomunikacyjne

Wprowadzenie ReStart do stacji telekomunikacyjnych pozwoli wiodącym operatorom telefo-
nicznym na zagwarantowanie  ciągłości  obsługi,  nawet w trybie  zdalnym,  co przyniesie  w
efekcie olbrzymie oszczędności pod względem kosztów utrzymania i wezwań na miejsce po-
mocy technicznej w przypadku:
- wzmacniaczy/anten zlokalizowanych w miejscach, które są trudno dostępne
- internetowych centrów dystrybucji (za pośrednictwem kabli optycznych)



MIEJSCA PUBLICZNE
 Oświetlenie ulic
 światła drogowe
 systemy śledzenia video
 tablice reklamowe

Instalacja ReStart oferuje nieprzerwane działanie w miejscach publicznych takich  jak parki,
drogi,  tunele  i  place  miejskie,  gdzie  stałe  oświetlenie  ma  podstawowe  znaczenie  dla
maksymalnego bezpieczeństwa osób i  mienia.  Oprócz  bezproblemowego funkcjonowania
wyświetlaczy z informacją publiczną,  świateł  drogowych i  tablic  reklamowych,  ten patent
GEWISS zapewnia także wydajność i nieprzerwane działanie systemów śledzenia video.



W  przypadku  instalacji  w  urządzeniach  do  ładowania  pojazdów  elektrycznych,  ReStart
gwarantuje  nieprzerwane  ładowanie  bez  ryzyka  kłopotliwego  braku  zasilania.  Zapewnia
także wysoką wydajność produkcji energii w systemach niskiego napięcia - fotowoltaicznych
lub zasilanych wiatrem, gdzie zysk ekonomiczny w dużym stopniu zależy od ciągłości obsługi i
dostarczania energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej. Ostatnie, ale nie mniej ważne jest
to, że urządzenie GEWISS odgrywa fundamentalną rolę w zastosowaniach typu inteligentny
dom, gdzie pomaga kontrolować coraz bardziej przeważające „sieci elektryczne mini”.

 Sieci zasilania pojazdów elektrycznych
 Systemy fotowoltaiczne

Systemy dystrybucji i produkcji energii



TRANSPORT

 Dworce kolejowe
 Lotniska
 Terminale autobusowe
 Automatyczne biletomaty

ReStart umożliwia dworcom kolejowym zachowanie w stanie aktywnym wszystkich funkcji
elektronicznych,  zwłaszcza  zasilanie  torów,  gdzie  usterka  lub  awarie  zasilania  w  dużej
odległości  od stacji  i  od pomieszczeń technicznych (gospodarczych).   Mogą spowodować
poważne utrudnienia w podróży. Oprócz tego model ReStart Autotest sprawdza regularnie
ochronę zabezpieczenia wyłącznika różnicowo-prądowego, aby zapewnić, że pozostaje ona
wydajna w czasie. Wynikiem tego jest znaczne obniżenie kosztów utrzymania oraz wezwań
obsługi  technicznej  na  miejsce  awarii.  Na  lotniskach,  niezawodna  obsługa  zależy  od
wydajności jego pasa startowego – jest to środowisko stawiające szczególne wyzwania w
przypadku konieczności wezwania obsługi technicznej.



ŚRODOWISKA ZAPYLONE

 Place budowlane
 warsztaty stolarskie
 przemysł żelaza i stali
 górnictwo

ReStart,  ReStart  z  Autotestem  i  ReStart  PRO  zalecane  są  do  działania  w  trudnych
środowiskach,  gdzie  regularna,  automatyczna  funkcja  Autotestu  pozwala  na  utrzymanie
wyłącznika różnicowo-prądowego w dobrym stanie operacyjnym. W miejscach, w których na
przykład wyłącznik różnicowo-prądowy może być narażony na zużycie z powodu trudnych
warunków,  takich  jak  warsztaty  stolarskie,  place  budowlane,  kamieniołomy  lub  ogólnie
zakłady przetwórcze.



Środowiska wrażliwe

 Szpitale
 Szkoły
 domy spokojnej starości
 baseny kąpielowe i spa

ReStart z Autotestem jest szczególnie zalecany dla środowisk wrażliwych, wymagających 
ciągłego zabezpieczenia prądu szczątkowego po to, aby zapewnić bezpieczeństwo 
użytkowników. Obejmuje to szpitale i szkoły, ale także baseny i ośrodki wellness.



RESTART – Przegląd



ReStart Autotest – przegląd

Zalecenia w sprawie doboru 
Automatyczne urządzenie ponownego uzbrajania z funkcją sprawdzenia stanu obwodu i 
automatycznym testem RCD.

*Uwaga: Urządzenia ARD muszą być instalowane wyłącznie w instalacjach 230Vac faza neutralna



RESTART RD - Zalecenia w sprawie doboru 

Automatyczne urządzenie ponownego uzbrajania z funkcją sprawdzenia stanu obwodu

*Uwaga: Urządzenia ARD muszą być instalowane wyłącznie w instalacjach 230Vac faza 
neutralna
Urządzenia ponownego załączania GW90967 i GW89869RCCB są również kompatybilne z 2-
biegunowym RCCBs
* wersje, których nie można łączyć



RESTART RM – zalecenia w sprawie doboru

Automatyczne urządzenie ponownego uzbrajania (załączania) z funkcją sprawdzenia stanu 
obwodu i sprawdzenia zwarć w obwodzie

Uwaga: Urządzenia ARD mogą być instalowane wyłącznie w instalacjach 230Vac faza – 
neutralny



Automatyczne urządzenie ponownego uzbrajania (załączania) z funkcją sprawdzenia stanu 
obwodu i sprawdzenia zwarć w obwodzie

*są one także kompatybilne z RCBCs 1P+N i 2-biegunowym MDC 1P+N i 2P
Urządzenia ARD mogą być instalowane wyłącznie w instalacjach 230Vac faza – neutralny



RESTART RM TOP – zalecenia w sprawie doboru

Automatyczne urządzenie ponownego uzbrajania (załączania) z funkcją sprawdzenia stanu 
obwodu i/bez sprawdzenia zwarć w obwodzie

UWAGA: są one również zgodne z MTC MCB’S, RCBO’S MDC, MCB’S MT oraz z dodatkowym wyłącznikiem BD RCD’S 1P+N, 2 e 3 
bieguny.
UWAGA: Urządzenia ARD moga być instalowane wyłącznie w instalacjach 230 Vac faza-neutralny.



ReStart z Autotestem - Dane techniczne
TYP ReStart Autotest 2P ReStart Autotest PRO 2P ReStart Autotest PRO 4P

Charakterystyka elektryczna
Standardy odniesienia: EN 50557, EN 61008-1
System dystrybucji: TT - TN-S
Napięcie znamionowe pracy (Ue): 230 AC (1) 400 AC
Minimalne napięcie pracy (min Ue): 85% Ue
Maksymalne napięcie pracy (max Ue): 110% Ue
Napięcie znamionowe izolacji (Ui): 500
Test wytrzymałości dielektrycznej napięciem miedzy 
biegunem a ziemią (V):

2500 AC dla1 minuty

Napięcie udarowe (Uimp): (kV) 4
Kategoria przepięciowa: III
Częstotliwość: (Hz) 50
Zdolność łączenia i rozłączania (I_m): 630
Warunkowy znamionowy resztkowy prąd zwarcia z 
bezpiecznikiem (I_c):

10000 (gL 63A) for In=25-40A
10000 (gL 80A) for In=63A

Ilość biegunów: 2 4
Rodzaj zastosowanego wyłącznika: A[IR]
Prąd znamionowy(In): 25 - 40 25 - 40 - 63
Prąd szczątkowy (I_n): 30 30-300
Opór bez obciążenia pomiędzy elementami aktywnymi a 
ziemią (Rdo): 

20 8 8 (30mA) - 2.5 (300mA)

Opór z obciążeniem pomiędzy elementami aktywnymi a 
ziemią (Rdo): 

70 16 16 (30mA) - 5 (300mA)

Straty przy In: 2.2 (25A) - 5.4 (40A) - 6.2 (63A) 3.5 (25A) - 6 (40A) - 12
(63A)

Pobór mocy podczas przeciążenia: (VA) 4 (cosφ=0.2)
Pobór mocy podczas ponownego załączenia: (VA) 41 (cosφ=0.5)

Zasilanie: Z góry
Charakterystyka mechaniczna
Szerokość w modułach DIN: 5 7
Czas ponownego załączenia: 10
Czas cyklu autotestu: (s) 7
Maksymalna częstotliwość pracy: (oper./h) 30
Maks. wytrzymałość mechaniczna (ilość resetów): 4000
Maksymalna liczba prób kolejnego automatycznego 
uzbrojenia (2): 

3

Czas pomiędzy kolejnymi automatycznymi próbami 
uzbrojenia: (s)

60

Sekcja przyłączy: (mm2)  przewóid elastyczny:  1x35 -  2x16 -  1x16+2x10
przewód sztywny:  1x35 -  2x16 -  1x16+2x10

Znamionowa siła dokręcania: (Nm) 2
Położenie montażowe: dowolne dowolny
Klasa szczelności: IP20 (przyłącza) - IP40 (frontowe)
Ocena zanieczyszczenia: 2
Temperatura pracy: (°C) -25 +40 -25 +60 (3)

Temperatura przechowywania: (°C) -40 +70
Tropikalizacja: 55°C - RH 95%
Charakterystyka złączy zewnętrznych:
Rodzaje styków: Photomos (bez potencja u)ł
Napięcie zasilania: (V) 5-230 AC/DC
Prąd roboczy: (mA) 0.6 (min) - 100 cosφ=1 (max)
Częstotliwość znamionowa: (Hz) 50
Kategoria zastosowania: AC12
Tryb pracy: NO / NC / NC + impuls
Sekcja przyłączy: (mm2) < 2.5
Zalecana siła dokręcania: (Nm) 0.4
Funkcja AUTOTEST 
Regularny i automatyczny test RCCB: • • •
Sygnalizacja świetlna w czasie wykonywania autotestu: • • •
Sygnalizacja świetlna w przypadku wykrycia anomalii: • • •
Funkcja RESTART
Automatyczne uzbrojenie po przedwczesnym wyzwoleniu: • • •
Sprawdzenie upływności: • • •
Ciągły nadzór systemu: • • •
Przerwanie uzbrajania w przypadku wykrycia awarii: • • •
Sygnalizacja trwania procesu uzbrajania: • • •
Sygnalizacja świetlna błędu: • • •
Włączenie/Wyłączenie funkcji ReStart: • • •
Styk pomocniczy do zdalnego dostępu: • • •
Zabezpieczenie elektryczne: PTC PTC PTC
(1) Zasilanie 230V faza-neutralny (2) W przypadku braku awarii systemu (3) Średnia dzienna temperatura < +35°C 4) Wybór opcji NC + 
impuls, styk pomocniczy włącza się na 100ms pod koniec każdego udanego cyklu autotestu



ReStart RD - Dane techniczne
TYP ReStart Rd 2P ReStart Rd PRO 2P ReStart Rd PRO 4P

Charakterystyka elektryczna
Standardy odniesienia: EN 50557
System dystrybucji: TT - TN-S
Napięcie znamionowe pracy (Ue): 230 AC (1)
Minimalne napięcie pracy (min Ue): 85% Ue
Maksymalne napięcie pracy (max Ue): 110% Ue
Napięcie znamionowe izolacji (Ui): 500
Test wytrzymałości dielektrycznej napięciem miedzy 
biegunem a ziemią (V):

2500 AC dla1 minuty

Napięcie udarowe (Uimp): (kV) 4
Kategoria przepięciowa: III
Częstotliwość: (Hz) 50
Zdolność łączenia i rozłączania (I_m): Im związanego z nim wyłącznika
Warunkowy znamionowy resztkowy prąd zwarcia z 
bezpiecznikiem (I_c):

Ic związanego z nim wyłącznika

Ilość biegunów: 2 4
Rodzaj IDP RCBB: AC - A - A[IR] - A[S]
Prąd znamionowy(In): 25 - 40 - 63 - 80 - 100
Prąd szczątkowy (I_n): 30 - 100 - 300 - 500
Opór bez obciążenia pomiędzy elementami aktywnymi 
a ziemią (Rdo): 

8 (30mA) - 2.5 (100/300/500mA)

Opór z obciążeniem pomiędzy elementami aktywnymi a
ziemią (Rdo): 

16 (30mA) - 5 (100/300/500mA)

Straty przy In: straty na wyłączniku
Pobór mocy podczas przeciążenia: (VA) 3 (cosφ=0.4) 4 (cosφ=0.2)
Pobór mocy podczas ponownego załączenia: (VA) 18 (cosφ=0.5) 45 (cosφ=0.5)

Charakterystyka mechaniczna
Szerokość w modułach DIN: 2 3
Czas ponownego załączenia: 10
Maksymalna częstotliwość pracy: (oper./h) 30
Maks. wytrzymałość mechaniczna (ilość resetów): 4000
Maksymalna liczba prób kolejnego automatycznego 
uzbrojenia (2): 

3

Czas pomiędzy kolejnymi automatycznymi próbami 
uzbrojenia: (s)

60

Sekcja przyłączy: (mm2) przewód elastyczny:  1x35 -  2x16 -  1x16+2x10
przewód sztywny:  1x35 -  2x16 -  1x16+2x10

Znamionowa siła dokręcania: (Nm) 3 (IDP) - 2 (IDP NO)
Położenie montażowe: dowolne any
Klasa szczelności: IP20 (przyłącza) - IP40 (frontowe)
Ocena zanieczyszczenia: 2
Temperatura pracy: (°C) -5 +40 -5 +60 (3) -5 +60 (3)
Temperatura przechowywania: (°C) -40 +70
Tropikalizacja: 55°C - RH 95%
Charakterystyka złączy zewnętrznych:
Może być połączony z dowolnym stykiem zewnętrznym: no tak (z GWD0951) already integrated in

the device
Rodzaje styków: - Photomos (bez potencjału)
Napięcie zasilania: (V) - 5-230 AC/DC
Prąd roboczy: (mA) - 0.6 (min) - 100 cosφ=1 (max)
Częstotliwość znamionowa: (Hz) - 50
Kategoria zastosowania: - AC12
Tryb pracy: - NO / NC / NC z pozycją uchwytu sygnalizującą

funkcję
Sekcja przyłączy: (mm2) - < 2.5
Zalecana siła dokręcania: (Nm) - 0.4
Funkcja RESTART
Automatyczne uzbrojenie po przedwczesnym 
wyzwoleniu:

• • •

Sprawdzenie upływności: • • •
Ciągły nadzór systemu: • •
Przerwanie uzbrajania w przypadku wykrycia awarii: • • •
Sygnalizacja trwania procesu uzbrajania: • • •
Sygnalizacja świetlna błędu: • • •
Włączenie/Wyłączenie funkcji ReStart: • • •
Styk pomocniczy do zdalnego dostępu: • •
Zabezpieczenie elektryczne: PTC PTC PTC
(1) Zasilanie 230V faza-neutralny (2) W przypadku braku awarii systemu (3) Średnia dzienna temperatura < +35°C



ReStart Rm- Dane techniczne
TYP ReStart Rd 2P ReStart Rd PRO 

2P
ReStart Rd PRO 
4P

Rm TOP

Charakterystyka elektryczna
Standardy odniesienia: EN 50557 -
System dystrybucji: TT - TN-S TT - TN - IT (1)
Napięcie znamionowe pracy (Ue): 230 AC (1)
Minimalne napięcie pracy (min Ue): 85% Ue
Maksymalne napięcie pracy (max Ue): 110% Ue
Napięcie znamionowe izolacji (Ui): 500
Test wytrzymałości dielektrycznej napięciem 
miedzy biegunem a ziemią (V):

2500 AC dla1 minuty

Napięcie udarowe (Uimp): (kV) 4
Kategoria przepięciowa: III
Częstotliwość: (Hz) 50
Zdolność łączenia i rozłączania (I_m): zwi zanego z nim wy cznikaą łą
Ilość biegunów: 2 4
Rodzaj MDC RCBO: AC - A - A[IR] - A[S]
Rodzaj MT+ BD RCBO: - AC - A - A[IR] - A[S]
Prąd znamionowy(In): od 6 do 32 od 1 do 63
Prąd szczątkowy (I_n): 30 - 300 30 - 300 - 500 - 1000
Opór bez obciążenia pomiędzy elementami 
aktywnymi a ziemią (Rdo): 

8 (30mA) - 2.5 (300mA) 8 (30mA) - 2.5
(300/500/1000mA)

Opór z obciążeniem pomiędzy elementami 
aktywnymi a ziemią (Rdo): 

16 (30mA) - 5 (300mA) 16 (30mA) - 5
(300/500/1000mA)

Opór bez obciążenia pomiędzy elementami 
aktywnymi (Rcco): 

0,4 0,3

Opór z obciążeniem pomiędzy elementami 
aktywnymi (Rcc):

2,3 1,8

Straty przy In: Straty na wy cznikułą
Pobór mocy podczas przeciążenia: (VA) 3 (cosφ=0.4) 16 (cosφ=0.2) 15 (cosφ=0.1)

Pobór mocy podczas automatycznego wyłącznia 
(VA) 

18 (cosφ=0.5) 34 (cosφ=0.7) 30 (cosφ=0.6)

tryb zamykania: automatyczne automatyczne/
zdalne

Charakterystyka mechaniczna
Szerokość w modułach DIN: 2 3 4
Czas ponownego załączenia: 10 3 (bez testu systemu)

10 (z testem systemu)
Czas otwierania z dostępu zdalnego: (s) - 2
Maksymalna częstotliwość pracy: (oper./h) 30
Maks. wytrzymałość mechaniczna (ilość resetów): 4000 10000
Maksymalna liczba prób kolejnego 
automatycznego uzbrojenia (4): 

3

Czas pomiędzy kolejnymi automatycznymi 
próbami uzbrojenia: (s)

60

Sekcja przyłączy: (mm2)  przewód elastyczny, 
przewód sztywny

przewód elastyczny:  1x35 -  2x16 -  1x16+2x10
przewód sztywny:  1x35 -  2x16 -  1x16+2x10

Zalecana siła dokręcania: (Nm) 2
Położenie montażowe: dowolne
Klasa szczelności: IP20 (przy cza) - IP40 (frontowe)łą
Ocena zanieczyszczenia: 2
Temperatura pracy: (°C) -5 +40 -5 +60 (3) -25 +60 (3)
Temperatura przechowywania: (°C) -40 +70
Tropikalizacja: 55°C - RH 95%
Charakterystyka złączy zewnętrznych:
Może być połączony z dowolnym stykiem 
zewnętrznym:

nie tak (z GWD0951) ju  znajduje si  wż ę
urz dzeniuą

ju  znajdujeż
si  wę

urz dzeniuą

ju  znajdujeż
si  wę

urz dzeniuą
Rodzaje styków: - bez potencja uł zmienny bez

potencja uł
Napięcie zasilania: (V) -

5-230 AC/DC
230 AC/ 30

DC
5-230

AC/DC
Prąd roboczy: (mA) - 0.6 (min) - 100 cosφ=1 (max) 1,5 AC/ 0,8

DC
0.6 (min) -

100 cosφ=1
(max)

Częstotliwość znamionowa: (Hz) - 50
Kategoria zastosowania: - AC12
Tryb pracy: - NO / NC / NC z pozycj  uchwytuą

sygnalizuj c  funkcją ą ę
CO NO / NC /

NC
przerywana



Sekcja przyłączy: (mm2) - < 2.5
Zalecana siła dokręcania: (Nm) - 0,4
Funkcja RESTART
Automatyczne uzbrojenie po przedwczesnym 
wyzwoleniu:

• • • •

Sprawdzenie upływności: • • • •

sprawdzenie występowania zwarć: • • • •
Rególowanypróg izolacji: •
Ciągły nadzór systemu: • • •
Regulowany czas trybu StamdBy •
Ustawienie trybu zamykania •
Przerwanie uzbrajania w przypadku wykrycia 
awarii: 

• • • •

Sygnalizacja trwania procesu uzbrajania: • • • •
Sygnalizacja świetlna błędu: • • • •
Włączenie/Wyłączenie funkcji ReStart: • • • •
Styk pomocniczy do zdalnego dostępu: • • •
Zabezpieczenie elektryczne: PTC PTC PTC PTC
(1) Dla systemu IT bez wykrywania bledów (2) Zasilanie 230V faza-neutralny (3) Czas trwania impulsu > 200ms (4) W 
przypadku braku awarii systemu (5) Średnia dzienna temperatura < +35°C (6) Czas opóźnienia ponownego załączenia 
miedzy 0-1h


