
Almanya’da her yıl yaklaşık

770
adet elektr�k kaynaklı, kaza gerçekleş�yor

elektr�k kazalarının yaklaşık %90’ı alçak ger�l�m sev�yes�nde meydana gel�yor

Evlerde, şant�yelerde, ş�rketlerde

Kaçak akım koruma c�hazları

Güvenl�ğ�n�z �ç�n doğru kaçak akım koruma röles�n� seç�n!

Kaçak Akım Koruma Röles� Seç�m Kılavuzu�
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Kaçak akımdan korunma

İnsanlar, tes�sler ve ek�pmanlar �ç�n daha yüksek
düzeyde güvenl�k
Konutlar ve t�car� b�nalardak� elektr�k tüket�c�ler�n�n sayısı, son yıllarda kayda
değer oranda yükseld�. Şu anda kullandığımız elektr�kl� c�hazların enerj�
tüket�m� esk� c�hazlara göre oldukça farklı. Frekans konvertörlü çamaşır
mak�naları, yüksek frekansta anahtarlama yapan güç kaynakları bulunan TV
ler, b�lg�sayarlar ve LED lambalar kullanıyoruz. Ayrıca, elektr�kl� araçlar �ç�n şarj
c�hazları veya fotovolta�k s�stemler g�b� enerj� üret�m s�stemler� de var. Bunların
heps�, elektr�k tes�satları �ç�n yen� koruma stratej�ler� gerekt�r�yor. Bu
korumanın kapsamında devrede kaçak akım oluşması durumunda enerj�y�
anında ve güvenl� b�r şek�lde kesen kaçak akım koruma c�hazlarının öneml� b�r
yer� var.

Elektr�k şoklarını ve elektr�k kaynaklı yangınları önleme

İnd�rekt temasa karşı koruma D�rekt temasa karşı ko
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Kaçak akım koruma röleleler� (RCCB’ler) – her uygulamaya doğru t�p

Kablolama hataları, yalıtım  sorunları, kusurlu c�hazlar veya elektr�k s�stemler�ndek� arızalar,
tehl�kel� kaçak akımları tet�kleyerek kazalara ya da elektr�k kaynaklı yangınlara yol açab�l�r. Kaçak
akım koruma c�hazları �se bunu engelleyeb�l�r.  Bu c�hazlar ger�l�m altındak� �letken nesnelerle
doğrudan veya dolaylı temas durumunda tehl�kel� şok akımlarına karşı koruma sağlıyor. Kaçak
akım koruma röleler�,  eş�k d�ferans�yel akım aşılırsa,  bağlı olduğu devredek� enerj�y� hızlı ve
güvenl� b�r şek�lde kes�yor. B�rçok uygulama alanında, yen� b�nalarda eş�k akımı 30 mA’dan büyük
olmayan  kaçak akım koruma röles� kullanımı b�r zorunluluk. Bu zorunluluk, küvetl� veya duşlu
odalarda 1984'ten ber�, profesyonel olmayan k�ş�ler�n kullanımına ve genel kullanıma yönel�k 20
A'ya kadar anma akımına sah�p tüm pr�z çıkış devreler� �ç�n �se 2007'den ber� geçerl�.
 

Kaçak akım koruma c�hazlarından  oluşan SENTRON portföyümüz, entegre aşırı ger�l�m koruması
olmayan temel sev�ye kaçak akım koruma röleler�, tek b�r c�hazda kaçak akım algılama ve aşırı
ger�l�m korumasını b�rleşt�ren komb�ne c�hazlar ve alternat�f olarak  otomat�k s�gortalara 
takılab�len kaçak akım koruma ün�tes�n� �çer�yor. Tüm kaçak akım koruma c�hazları, farklı kaçak
akım türler�n� tesp�t etmeye ve farklı uygulama alanlarına uygun olarak değ�ş�k t�plerde ve
vers�yonlarda sunuluyor.
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