
Glöm att motionera
jordfelsbrytaren och...

...glöm onödiga
strömavbrott!

Gör den smartaste 
jordfelsbrytaren 
ännu smartare
med WiFi eller med 
buskommunikation



Glöm att motionera jordfelsbrytaren!
Om en jordfelsbrytare ligger i tilläge för länge kan brytarmekanismen bli trög. Det kan medföra att 

jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel. ReStart Autotestenheterna utför periodiskt ett test av sin 

egen funktion utan att strömmen i anläggningen bryts.

Glöm onödiga strömavbrott!
Jordfelsbrytare kan lösa ut även på grund av temporära felorsaker som inte har orsakats av ett direkt 

jord- eller apparatfel i anläggningen. ReStart Autotest enheten känner automatiskt av om allt är nor-

malt i anläggningen, om frånslaget skett beroende på ett temporärt fenomen och att inget permanent 

fel finns närvarande i anläggningen återstartas jordfelsbrytaren automatiskt.

Bergkällavägen 34, 192 79 Sollentuna, tfn 08 594 118 30.
För mer information se www.mwa.se

Kontakta oss eller din lokala elgrossist för mer information.
www.mwa.se.

Malthe Winje Automation AB marknadsför automations- och 

installationsprodukter på den svenska marknaden. Vår roll är 

att ge dig vårt kunnande inom produktområden och en god ser-

vice och support på alla våra produkter. Denna kombination av 

kvalitet och support gör dig som kund/partner konkurrenskraf-

tig på en marknad med höga kundkrav. Vi har valt våra produk-

ter med omsorg både vad gäller kvalitet och pris.

E-nummer Art nr: Typ

21 662 72 GW90901N 2-polig ReStart/Autotest 5moduler 25A 30mA

21 662 73 GW90902N 2-polig ReStart/Autotest 5moduler 40A 30mA

21 662 76 GW90921 4-polig ReStart/Autotest 7moduler 25A 30mA

21 662 77 GW90922 4-polig ReStart/Autotest 7moduler 40A 30mA

21 626 14 GW90923 4-polig ReStart/Autotest 7moduler 63A 30mA

21 662 62 GW90992 Modbusmodul till ReStart/Autotest 1modul RS485

21 662 63 GW90953 WIFImodul till 2-polig ReStart/Autotest 1modul

21 662 64 GW90954 WIFImodul till 4-polig ReStart/Autotest 1modul

Gör din smarta jordfelsbrytare ännu smartare!

• Inbyggd hjälpkontakt:  

ReStart kommer som standard med en larm/hjälpkontakt som kan användas för att få reda på om 

att allt är normalt i anläggningen samt att man kan få reda på att och när den har motionerat sig.

• WIFI-modul: 

Tillbehöret som kopplar upp din ReStart mot internet och du kan övervaka & styra din anläggning. 

Detta sker genom en kostnadsfri molnlösning samt tillhörande app. Denna enhet gör också din 

jordfelsbrytare till en energimätare. (endast till 2-polig jordfelsbrytare)

• Modbus-modul: 

Övervaka & styr din anläggning i ett Modbus RS485-nätverk. Man kan antingen göra detta via ett 

kostnadsfritt program från Gewiss eller genom att integrera dina ReStartenheter i ett styr/över-

ordnat system.


