
RACORDAREA 
MOTOARELOR

Soluții de 
conectare electrică
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RACORDARE ȘI DECONECTARE
LOCALĂ DE SIGURANȚĂ ALE MOTOARELOR

Gama largă de produse propusă de MARECHAL® răspunde 
în mod precis la toate restricțiile dvs. în exploatare precum 
și la dispozițiile normativelor și reglementărilor.
Instalate în proximitatea unui motor sau a unei mașini, produsele MARECHAL® 
garantează siguranța operatorilor contra punerii în mișcare intempestive (în mod 
neprevăzut) a mașinilor electrice asigurând funcțiunile de:
• Separare: separarea contactelor – întrerupere complet vizibilă.
• Oprire pentru întreținere: întrerupere vizibilă și întrerupere în sarcină.
• Oprire de urgență: întrerupere în sarcină.
• Lăcătuire: pentru procedurile dvs. de blocare și de deblocare.

SECURIZAȚI-VĂ  INTERVENȚIILE DE MENTENANȚĂ ȘI REDUCEȚI TIMPUL 
DE OPRIRE A PRODUCȚIEI.
GARANTAȚI CONFORMITATEA INSTALAȚIILOR DVS. ELECTRICE.
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ZOOM ASUPRA NORMELOR 
ȘI DIRECTIVELOR APLICABILE

REGLEMENTĂRI:
• Directivele Europene 2014/35/UE ‘’Joasă Tensiune”, și 

2006/42/CE “Mașini’’.
• decretele franceze din 30 august și din 22 septembrie 

2010 ca și normele lor de aplicare privind "protecția 
muncitorilor", definind funcțiunile obligatorii de 
separare a întreruperii pentru întreținere, întreruperii 
de urgență și opririi de urgență.

NORME:
Conform normelor IEC/HD 60364-4-46, IEC/HD 60364-5-
537, NFC 15-100 și IEC/EN 60204, utilizatorul trebuie să 
poată exploata în deplină siguranță instalația sa electrică.

Dispozitive de întrerupere a electricității asigurând 
siguranță trebuie deci să fie instalate pe mașini sau în 
proximitate. Conform §537.2 al normei IEC/HD 60364 
(NF C 15-100) întreruperea vizibilă garantează o 
siguranță optimă a separării.

DECONTACTOR™ UȘUREAZĂ 
CONFORMITATEA:
• Mașinilor electrice la Directiva Europeană 

2006/42/ CE’’Mașini”.
• Normelor de aplicare a decretelor din 30 august 

2010 și din 22 septembrie 2010 relative la sănătatea 
și la siguranța la locul de muncă în cadrul utilizării 
instalațiilor electrice.

• Reglementărilor naționale relative la protecția 
muncitorilor în Belgia, în Spania și în Italia.

• Normelor de instalare electrică IEC/HD 60364 și 
NF C 15-100.

DECONTACTOR™ sunt conforme cu:
• Directivele Europene 2014/35/UE Joasă Tensiune, 

2011/65/UE RoHS (aplicarea marcajului CE), 
Reglementare Europeană REACH.

• Normele IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 
60947-3 (definind puterea de rupere a categoriilor de 
utilizare AC-22 și AC-23).

• Normele UL 1682, UL 2682 (Statele Unite), CSA C22.2 
N° 182.1-07 (Canada).

ÎNTRERUPTORUL-SEPARATOR DETAȘABIL 
EVO40 UȘUREAZĂ CONFORMITATEA:
• mașinilor electrice la Directiva 2006/42/CE, la normele 

EN 12100 și EN 60204-1.
• instalațiilor electrice la normele IEC/HD 60364 și 

NF C 15-100.

EVO40 este conform normelor:
• IEC/EN 60947-1/-3/-4/-5 : aparataj de joasă tensiune: 

întreruptoare, separatoare, întreruptoare-separatoare 
și combinări.

PENTRU TOT MAI MULTĂ SIGURANȚĂ, NOI VĂ UȘURĂM PUNEREA ÎN 
CONFORMITATE A MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTELOR DVS.

70 DE ANI DE EXPERTIZĂ
ÎN CONCEPEREA, PRODUCEREA ȘI 
COMERCIALIZAREA DE MATERIAL 
ELECTRIC DE JOASĂ TENSIUNE 
INDUSTRIAL ȘI Ex.

CONFORMITATE A 
APARATELOR MARECHAL®FABRICAȚIE 

FRANCEZĂ
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Cu o priză
DECONTACTOR™

Cu un branșament
DIRECT

Un întreruptor-separator 
detașabil EVO40

DEASEMENEA VALABIL ȘI PENTRU VERSIUNEA .

PUNERE ÎN SIGURANȚĂ

PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL 
ELECTRIC NECESARĂ 

FĂRĂ PREGĂTIRE ÎN 
DOMENIUL ELECTRIC

CUM SĂ FIȚI ÎN SIGURANȚĂ
CÂND EFECTUAȚI LUCRĂRI FĂRĂ TENSIUNE

SAU

Separare :
întrerupere locală

 � întrerupere 
vizibilă

Separare :
întrerupere 
locală

 � întrerupere 
vizibilă

 � întrerupere 
total 
verificabilă

Separare : întrerupere din tablou
 � întrerupere vizibilă

Identificare

Identificare

Punere la pământ

Lăcătuire : locală

Lăcătuire : la tablou

Verificarea absenței 
tensiunii electrice

FĂRĂ RISC 
DE EROARE

IMPLEMENTARE 
RAPIDĂ ȘI UȘOARĂ

CONTINUITATE 
ÎN EXPLOATARE

Siguranța utilizato-
rilor și a mașinilor

Economie 
de timp

Reducerea 
costurilor
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VIZIBILITATE ȘI SIGURANȚĂ INSTANTANEE
PENTRU UTILIZATORI: LĂCĂTUIRE

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTROLULUI:
CONTACTE AUXILIARE

Utilizarea produselor MARECHAL® DECONTACTOR™ 
și EVO40 se poate înscrie în egală măsură în cadrul 
procedurilor de blocare și de deblocare.
În proximitatea mașinilor și motoarelor dvs. electrice, 
lăcătuirea asigură protecția angajaților dvs. printr-o 
deconectare locală de siguranță, fără a fi necesar un 
electrician calificat.

MARECHAL ELECTRIC  vă asigură o ferecare simplă 
și rapidă a unei largi game de prize pentru aplicații 
industriale sau pentru atmosfere explozibile.
Realizabilă pe o priză conectată sau deconectată, 
blocarea previne alimentarea sau utilizarea accidentală a 
unui dispozitiv în curs de întreținere.

Contactele auxiliare permit returul unei informații sau 
transmiterea unui semnal. 
În cazul unor anumite aplicații, aceste contacte permit 
pilotajul unui contactor.

DECONTACTOR™
Receptor singur
Utilizarea unui lacăt sau a unei piedici direct pe fișă: se 
adaugă sufixul 843 la codul conectorului.

Soclu singur închis cu capișon sau ansamblu conectat.
Utilizarea unui lacăt sau a unei piedici pe un ax prevăzut 
în acest scop: se adaugă sufixul 843 la codul soclului.

ÎNTRERUPTOR-SEPARATOR DETAȘABIL
Lăcătuire de serie în poziția OFF (Ø de la 4 la 8 mm).

Contact auxiliar

De la 2 la 6 auxiliare 

Contact de putere
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ÎNTRERUPTOR-SEPARATOR 
DETAȘABIL EVO40

ÎNTRERUPTOR-SEPARATOR 
DETAȘABIL

ÎNTRERUPTOR 
CLASIC

SEPARATOR 
CLASIC

EVO40 este un întreruptor-separator detașabil cu 
comandă manuală rotativă, de la 2 la 6 poli. El este 
utilizat la închiderea și la întreruperea în sarcină ca 
și la separarea unui circuit electric de joasă tensiună, 
conform normei IEC/EN 60947-3.

Mecanismul său robust permite deschiderea și 
separarea, inclusiv în caz de supracurent sau de 
supratensiune (AC-23/AC-3).

BENEFICIILE DVS.ATUURILE SALE

• Întrerupere clar aparentă, separabilă și vizibilă.
• Protecție adecvată pentru prevenirea oricărui contact 

accidental cu părțile active (IP4X).
• Poziție de contact indicată fără ambiguitate (ON-OFF).
• Lăcătuire în poziție OFF.

Siguranță garantată 100% și conformitate cu normele.

Etanșeitate IP66/IP67 în pozițiile ON și OFF și în poziția de 
separare cu ajutorul bușoanelor. Adaptat mediilor industriale severe.

Viteză de rupere independentă de forța operatorului. Fiabilitate și ușurință în utilizare.

Design neted, fără asperități și fără șuruburi aparente. Ușurință la curățare.

Disponibil în versiunile 2-3-4-6 poli + pământ. Posibilitate de racordare de putere și/sau de semnal.

POLY

40 A

690 V

IP66/IP67
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kW/V 230 V 400 V 690 V

AC-21 A/AC-22 A 40 A 40 A 40 A

AC-23 A 11 kW 18,5 kW 18,5 kW

AC-3 7,5 kW 11 kW 11 kW

POZIȚIE SEPARATĂ POZIȚIE OFF

POZIȚIE O POZIȚIE ON

ROTATIV 
ȘI SEPARABIL

UȘURINȚĂ  ÎN UTILIZARE
ETANȘ ÎN POZIȚIA ON ȘI OFF

PUTERE DE RUPERE ÎN SARCINĂ

CARACTERISTICI COMPLEMENTARE
• Anduranță electrică de 15000 de cicluri (În funcționare 

de serviciu AC-23A 690 V AC/40A).
• Tensiune de izolație până la 1000 V AC.
• Dublă întrerupere bruscă pe pol, clar aparentă și 

vizibilă.
• Contacte argintate cu auto-curățire cu suprafața de 

contact din argint și mecanism <<twist>> brevetat și 
unic.

• Design compact (doză de perete la 50° sau 90°).
• Până la 12 poziții de elemente de indexare.

Cod al culorilor 
normalizat de reperare 
a fazelor.
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DECONTACTOR™ = PRIZĂ + ÎNTRERUPTOR INTEGRAT.
Rezultată din tehnologia MARECHAL, priza DECONTACTOR™ permite conectarea și deconectarea în sarcină până la 250A 
și 75 kW, fâră conductor pilot, rapid și fără pericol.

Vă puteți branșa și debranșa mașinile în câteva secunde 
și astfel:
• Reduceți timpul de intervenție și oprire a producției. 
• Vă asigurați mai ușor operațiunile de mentenanță.
• Vă reduceți costurile.

POLY/METAL

ATUURILE SALE BENEFICIILE DVS.

DECONTACTOR™,
priză cu întreruptor integrat până la 250 A

Evită cumpărarea și instalarea unui contactor, ca și cablajul 
conductorului pilot. Garantează deconectarea în sarcină.

Disc de siguranță Fără posibilitate de acces la părțile active ale soclului.

Putere de rupere:AC-22/AC-23 Posibilitate de întrerupere locală, rapiditate de intervenție și 
reducere a timpului de oprire a producției.

Blocare fermă prin lacăt

Evită conectările/deconectările prin inadvertență și asigură 
siguranța utilizatorului.
Securizează lucrările de mentenanță în aval de aparatul 
blocat. 

Etanșeitate automată IP66/IP67/IP69 
cu capac închis sau cu fi șă conectată

Etanșeitate fără inel de acționat.
Rezistență la curățenia la înaltă presiune la 80 °C.

ATEX/IECEx Deconectare și ferecare posibile în zone explozibile.
Simplifi carea mentenanței în zonă.

Tamb -40 °C/+60 °C Materiale rezistente la ambianțe climatice severe.

Dublă tensiune 230 V/400 V Un soclu de priză tetrapolară poate fi  cuplat cu diferite fi șe 
mono, tri, tetra.

Poly IK08
Metal IK09/IK10 Materiale cu înaltă rezistență mecanică.

Contact în capăt cu pastilă din argint-nichel

O mai bună conectivitate .
Nu apare fenomenul coroziunii, contrar a ceea ce se întâmplă 
cu cuprul și cu alama.
Puțină căldură degajată=scădere a consumului de 
electricitate.

Alte certifi cări : LCIE, VDE, UL, CSA, BV Marine, EAC... Integrare ușoară în echipamentele destinate exportului.

Până la 24 de poziții de discriminare Identifi carea și securizarea rețelelor Dvs. dedicate.

Auxiliare 
Pilot

Permite transmiterea de semnale.
Permite comanda electrică.

1000 V

IP66/IP67/IP69

20 A  250 A

DECONTACTOR™
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CARACTERISTICI  COMPLEMENTARE
• Până la 10 000 de manevre: de 2 până la 8 ori mai multe cicluri decât impune norma IEC/EN 60309-1.
• Rezistență la vârfuri de curent de până la 8 x In timp de 1 minut. 
• Întrerupere/ închidere securizate în scurt-circuit.
• Convenabil branșamentelor stea-triunghi și variatoarelor de viteză.

Bornă divizată (aplicarea 
unei forțe constante)

Inel metalic eliptic 
(menține o presiune 
constantă) Conductor

DECONTACTOR™ CU 
ÎNTRERUPTOR INTEGRAT VĂ 
GARANTEAZĂ UN NIVEL DE 
SIGURANȚĂ INEGALABIL.

Contacte în capete și tresă sertizată pe arc:
• Excepțională calitate a conexiunii.
• Contact permanent și durabil.
• Excelent comportament la medii umide, umede și 

corozive.
• Performanțe și toleranțe superioare contactelor 

standard cu pini și alveole. 

Borne de racordare cu blocaj elastic:
• Forță de strângere constantă a conductorului.
• Rezistență la vibrații, la variații de temperatură și la 

deplasarea conductorului.

Conductorul este perfect racordat la borna de contact 
ceea ce evită operațiuni de restrângere.

SOLUȚII UNICE PENTRU 
AVANTAJE UNICE

Prizele DECONTACTOR™ sunt în egală măsură disponibile în versiunea Ex:
• IP65/IP66/IP67
• Poly de la 20A la 63A și metal de la 20A la 200A
• Utilizabile în zonele 1 și 2(Gaz) și în zonele 21 și 22(Praf)
• Certificate conform Directivei Europene 2014/34/UE (ATEX) și IECEx

ATUURILE SALE BENEFICIILE DVS.

DECONTACTOR™,
priză cu întreruptor integrat până la 250 A

Evită cumpărarea și instalarea unui contactor, ca și cablajul 
conductorului pilot. Garantează deconectarea în sarcină.

Disc de siguranță Fără posibilitate de acces la părțile active ale soclului.

Putere de rupere:AC-22/AC-23 Posibilitate de întrerupere locală, rapiditate de intervenție și 
reducere a timpului de oprire a producției.

Blocare fermă prin lacăt

Evită conectările/deconectările prin inadvertență și asigură 
siguranța utilizatorului.
Securizează lucrările de mentenanță în aval de aparatul 
blocat. 

Etanșeitate automată IP66/IP67/IP69 
cu capac închis sau cu fi șă conectată

Etanșeitate fără inel de acționat.
Rezistență la curățenia la înaltă presiune la 80 °C.

ATEX/IECEx Deconectare și ferecare posibile în zone explozibile.
Simplifi carea mentenanței în zonă.

Tamb -40 °C/+60 °C Materiale rezistente la ambianțe climatice severe.

Dublă tensiune 230 V/400 V Un soclu de priză tetrapolară poate fi  cuplat cu diferite fi șe 
mono, tri, tetra.

Poly IK08
Metal IK09/IK10 Materiale cu înaltă rezistență mecanică.

Contact în capăt cu pastilă din argint-nichel

O mai bună conectivitate .
Nu apare fenomenul coroziunii, contrar a ceea ce se întâmplă 
cu cuprul și cu alama.
Puțină căldură degajată=scădere a consumului de 
electricitate.

Alte certifi cări : LCIE, VDE, UL, CSA, BV Marine, EAC... Integrare ușoară în echipamentele destinate exportului.

Până la 24 de poziții de discriminare Identifi carea și securizarea rețelelor Dvs. dedicate.

Auxiliare 
Pilot

Permite transmiterea de semnale.
Permite comanda electrică.
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MAI MULTE POSIBILITĂȚI 
DE MONTAJ

DECONTACTOR™ SAU ÎNTRERUPTOR-SEPARATOR DETAȘABIL 
EVO40
CONECTOR MONTAT PE MOTOR

CONECTARE PE PERETE

CONECTARE ÎN PRELUNGIRE (CUPLĂ)
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OPTIMIZAȚI-VĂ 
INSTALAȚIILE

LIMITAȚI DURATA DE OPRIRE A MAȘINILOR
Când motoarele de rezervă sunt echipate cu conectori 
MARECHAL, un mecanic poate schimba un motor în 
deplină siguranță în timp record, fără  perturbarea 
lanțului de producție.
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MELTRIC

MARECHAL ELECTRIC 
AFRICA

TECHNOR 
MIDDLE EAST

MARECHAL ELECTRIC 
ASIA

MARECHAL ELECTRIC 
CHINA

MARECHAL 
AUSTRALIA

MARECHAL 
ELECTRIC

MARECHAL 
GMBH

TECHNOR ITALSMEA

MARECHAL ELECTRIC S.A.S (sediu social)
5 avenue du chemin de Presles
94410 Saint-Maurice, FRANCE
Tél. : +33 (0)1 45 11 60 00
Fax : +33 (0)1 45 11 60 60
e-mail : contact@marechal.com

Africa zona SADC
MARECHAL ELECTRIC AFRICA 
(PTY) LTD.
PO Box 13875 Witfi eld 1467
Unit A1 Harvard Lane
Aero Star Business Park
Jet Park Road, Jet Park
South Africa
Tél.: +27 11 894 7226/7/8
Fax: 086 604 1778
e-mail : sales.za@marechal.com

Germania/Austria/Elveția/Rusia
MARECHAL GmbH
Im Lossenfeld 8
D-77731 Willstätt-Sand
MARECHAL GmbH
Tél. : +49 (0)7852/91 96-0
Fax: +49 (0)7852/91 96-19
e-mail : info.de@marechal.com

Asia
MARECHAL ELECTRIC Asia 
Pte Ltd
9 Tagore Lane
#01–05 9@Tagore
Singapore 787472
Tél. : +65 6554 2722
Fax : +65 6455 9077
e-mail : sales.asia@marechal.com

Australia
MARECHAL AUSTRALIA PTY LTD
20 A Technology Circuit
HALLAM VIC 3803
Australia
Tél. : +61 (0)3 8786 2500
Fax : +61 (0)3 8786 2511
e-mail : sales@marechal.com.au

China
MARECHAL ELECTRIC (CHINA) 
Co., Ltd
11 North Xiangshui Road,
West Dayawan District,
Huizhou.P.R.C 
Tel/Fax: +86 (0)752-5319536
e-mail : sales.cn@marechal.com

Statele Unite/Canada/Mexic
MELTRIC Corporation
4765 W. Oakwood Park Drive
Franklin WI 53132
USA
Tél. : +1 414 433 2700
Fax: +1 414 433 2701
e-mail : mail@meltric.com

Orientul Mijlociu
TECHNOR Middle East DMCC
Unit No.2101, Fortune Executive 
Tower, Plot No.T1
Jumeirah Lakes Towers 
P.O. Box 392054
Dubai, United Arab Emirates
Tél. : +971 4 362 1418
Fax : +971 4 362 1419
e-mail : sales.me@marechal.com

TECHNOR ITALSMEA S.p.A.
Via Italia 33,
20060 Gessate (MILANO)
Italia
Tél. : +39 02 95 00 151
Fax : +39 02 95 00 15 27
e-mail : sales@italsmea.com

Pentru orice altă zonă, vă rugăm să contactați sediul social.

Găsiți contactul dvs. comercial pe marechal.com/contact

PREZENȚĂ MONDIALĂ

marechal.com
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