
AQ 1000, zařízení pro zhášení vnitřního obloukového 
zkratu, se používá v systémech o jmenovitém napětí do 
690 V. AQ 1000 působí do 3 ms a dokáže omezit elektrický 
obloukový zkrat, který má destrukční, tepelné a tlakové 
účinky, nebo mu dokonce předejít. Ve většině aplikací se díky 
jeho působení sníží uvolněná energie na méně než 1 cal/cm2. 
AQ 1000 je vícenásobně použitelné a umožňuje plné 
testování na místě instalace.

AQ 1000 se používá v kombinaci s ochranou proti 

vnitřnímu oblouku řady AQ 100. V případě vzniku 

oblouku / záblesku vyhodnotí AQ 100 závadu, 

aktivuje rychlý systém zhášení obloukového zkratu 

AQ 1000 a zároveň vypne hlavní jistič. AQ 1000 

vytvoří paralelní obvod s nízkou impedancí, který 

zhasne hořící oblouk.

AQ 1000 – Systém zhášení elektrického obloukového zkratu

Výhody AQ 1000

Provozní mechanismus 
AQ 1000 je opakovaně 
použitelný a je založen 
na patentované 
spolehlivé technice 
Thomsonovy cívky.

Snížení nákladů na rozvaděče i budovy
�� Zvýší odolnost rozvaděčů proti vnitřnímu oblouku

�� Uvnitř rozvaděče se neuvolní žádná, nebo pouze 
minimální energie oblouku

�� Minimalizuje tlakový efekt

Spolehlivost
�� Trvalá samočinná kontrola systému

�� Alarm pro chybné vyhodnocení

�� Splňuje nejvyšší požadavky na odolnost dle EMC

Opakovaně použitelný systém
�� Schopnost dvakrát zapůsobit při poruchovém stavu za 

plného zatížení

�� Prakticky neomezená mechanická životnost umožňuje 
plné testování na místě instalace

�� Jednoduchý reset mechanismu

Bezpečnost obsluhy
�� Snižuje riziko zranění při provozu a údržbě

�� Aktivní ochrana i v situacích s otevřenými dveřmi rozvaděče

�� Nižší požadavky na ochranné pomůcky

Bezpečnost zařízení
�� Minimalizování škod na zařízení

�� Podstatně menší náklady na opravy

�� Zkrácení doby odstávky

Vhodné pro nová i stávající zařízení
�� Lze použít pro jakoukoliv novou konfiguraci rozvaděče

�� Lze snadno doplnit do stávajících zařízení
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Řada AQ 100 je využívána pro detekci záblesku. Při detekci elektrického oblouku vysílá ochrana 
proti vnitřnímu oblouku AQ 100 signál přes optický kabel do zařízení pro zhášení oblouku AQ 1000 
a aktivuje je. Současně vypíná hlavní jistič.

AQ 1000Q – Systém zhášení elektrického 
obloukového zkratu

Jmenovité napětí: 690 V

Odolnost proti zkratu: 50 kA po dobu 1 s

75kA po dobu 0,5 s, 100 kA po dobu 0,2 s

BIL: 12 kV

Špičkový proud: 162,5 kA

Elektrická životnost: 2 operace 

Mechanická životnost: 100 zapnutí / vypnutí

Doba sepnutí: <3 ms*

Zabudovaná elektronika

 Napájení: 80-265 Vdc nebo 18-70 Vdc

 13 barevných LED

 4 binární vstupy

 5 spínacích výstupů

 Samočinná kontrola systému

* od aktivace spínacího impulzu 
k sepnutí zkratovače
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