
Elektr�k ek�pmanını hasara karşı korumak

Elektr�k tüket�c�ler�n�n sayısı, buna bağlı olarak da elektr�k s�stemler�n�n üzer�ndek� yük g�derek
artıyor. Aşırı yük ya da kısa devre durumunda otomat�k s�gortalar (MCB) bağlı akımı güvenl� b�r
şek�lde kes�yor ve böylece elektr�k s�stemler�n� ve c�hazları hasara karşı güven�l�r b�r şek�lde
koruyor. SENTRON portföyündek� otomat�k s�gortaların montajı ve kurulumu çok kolay. C�hazlar
tek t�p tasarıma sah�p ve gen�ş aksesuar yelpazes� sayes�nde pek çok fonks�yona sah�p olacak
şek�lde gen�şlet�leb�l�yor. Endüstr�ler, b�nalar ya da altyapı… Her b�r farklı uygulama �ç�n en doğru
otomat�k s�gortayı gen�ş portföyümüzde bulab�l�rs�n�z.

Otomat�k s�gortalar

Şalt ve Enstalasyon Tekn�ğ� F�yat L�stes�

F�yat l�stes� �ç�n tıklayın!�
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B�nalar ve altyapı �ç�n otomat�k s�gortalar
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Ün�versal otomat�k s�gortalar

�
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Endüstr� ve mekan�k uygulamalar �ç�n otomat�k s�gortalar

�

Portföyümüzün yen� üyes�: Elektron�k b�leşenler� koruma ek�pmanı �ç�n s�gorta
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Elektr�k kaynaklı yangınlara karşı koruma

Yangın tehl�kes�: Aşırı yük ve kısa devre
Yangınların yarısından fazlası elektr�kl� ek�pmandan kaynaklanıyor. Aşırı yük ve
kısa devreye karşı koruma sağlayacak uygun önlemler yoksa, kablolar aşırı
ısınıp c�dd� düzeyde madd� zarara neden olab�l�yor: yangın, s�stem arızası ya da
elektr�kl� c�hazların ve mak�neler�n yüksek mal�yetl� hasarı. Olası b�r arızada
�lg�l� devrelere ya da s�stem b�leşenler�ne g�den enerj�y� otomat�k kesecek
uygun c�hazların kullanılması, uluslararası standartlar ve kurulum gerekl�l�kler�
açısından b�r zorunluluk olarak kabul ed�l�yor.

Otomat�k s�gortalara genel bakış

Hızlı Seç�m Rehber�n� �nd�r�n,

Elektr�k s�stemler� üzer�nde yen� yükler

B�rden çok elektr�k tüket�c�s�n�n aynı devrey� aynı anda kullanması ve �z�n ver�leb�l�r maks�mum
akım sev�yeler�n�n aşılmasıyla, aşırı yük akımları meydana geleb�l�yor. Öte yandan, faz ve nötr
�letkenler� arasında oluşan �stenmeyen �let�mler yan� kısa devre  oluşab�l�yor. Anahtarlama
sırasında hatalı b�r �şlem, montaj hataları ya da yıldırım, deprem, sel g�b� doğa olayları sonucunda
kısa devreler ve aşırı yük akımları an�den oluşab�l�yor. Ancak esk� kablolardak� �zolasyon hataları,
pr�z bağlantıları ya da kablo kopması g�b� nedenlerle kademe kademe oluşan arızalara daha sık
rastlanıyor.
 
Aşırı yük ve kısa devre r�sk�, özell�kle elektr�k s�stemler�n�n ve ek�pmanın düzenl� denetlenmed�ğ�
konutlarda ve fonks�yonel b�nalarda daha yüksek oluyor. G�derek artan elektr�kl� c�haz sayısı da
sorunu daha da büyütüyor: Esk�den ortalama b�r evde en fazla 8 adet elektr�kl� c�haz varken,
bugün bu sayı 50’y� aşıyor. Fotovolta�k s�stemler ya da elektr�kl� araçların şarjı g�b� dağıtık enerj�
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Doğru komb�nasyon

üret�m s�stemler�, bundan belk� de onlarca yıl önce kurulmuş elektr�k şebekeler�n�n üzer�ne
yepyen� yükler b�nd�r�yor. Kuruldukları dönemlerde o zamanın en yen� teknoloj�ler� kullanan bu
şebekeler �ç�n artık daha kapsamlı koruma önlemler� gerek�yor. Aynı durum endüstr�yel ortamlar
�ç�n de geçerl�: Sadece b�rkaç san�yel�k enerj� kes�nt�s� b�le üret�m hatlarını durma noktasına
get�reb�l�yor, otomasyon s�stemler�n� durdurab�l�yor ya da üret�m hal�ndek� b�r part� ürünün
tamamını tehl�keye atab�l�yor. İşte bu nedenle, özell�kle de otomat�k operasyon süreçler�n�n
kullanımı bu kadar yaygınlaşırken, elektr�k arızalarına ve kes�nt�ler�ne karşı endüstr�yel s�stemler�n
önley�c� b�r şek�lde korunması çok öneml�.

SENTRON portföyündek� otomat�k s�gortalar (MCB)

SENTRON portföyündek� otomat�k s�gortalar, otomat�k s�stemler �çeren b�naların ve endüstr�yel
enerj� tem�n� s�stemler�n�n (örneğ�n otomot�v ve yarı-�letken endüstr�s�ndek� ya da ver�
merkezler�ndek�) artan �ht�yaçlarını karşılıyor. Bunlar, konutlara ya da fonks�yonel b�nalarla kıyasla,
şebeke topoloj�s� ve operasyonu açısından genell�kle daha kapsamlı ve karmaşık oluyor. Bu g�b�
b�na ve tes�slerde ekonom�k kayıpların önüne geçmek �ç�n, b�rb�r�yle koord�nasyon �ç�nde çalışan
c�haz komb�nasyonları kullanılarak elektr�k arızalarının ve üret�m�n durmasının önüne geç�lmes�
gerek�yor. Otomat�k s�gortalarımız kısa devre ve aşırı yük durumlarında kabloları ve teller� koruyor;
ayrıca anahtarlama c�hazları �ç�n yedek koruma ve yarı �letken koruması sağlıyor. Dolayısıyla
endüstr�de ve altyapılarda uçtan uca koruma s�stemler�n�n temel b�r b�leşen� olarak görev yapıyor.
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SENTRON portföyündek� otomat�k s�gortaların güçlü yönler� – Avantajlarınız

D�kkatl� olmakta fayda var

Otomat�k s�gortaların temel amacı, elektr�k s�stemler�ndek� kablo ve teller� �zlemek ve korumaktır.
Aynı zamanda bu s�gortalar, kaçak akım koruma röleler� (RCCB) ya da aşırı akım korumalı kaçak
akım röleler� (RCBO) �le b�rl�kte kullanıldıklarında �nsanları da elektr�k çarpmasına karşı korumaya
yardımcı oluyor. 5SY otomat�k s�gorta �le 5SM6 ark hatası algılama röles�n�n (AFDD) b�r arada
kullanımı, fonks�yonların daha da artmasını sağlıyor. Tüm komb�nasyonların genel özell�kler�n�
aşağıda bulab�l�rs�n�z.

Kolay kurulum ve bağlantı

Her ürüne uygun ek b�leşenler

Uyumlu tasarım

Ergonom�k c�hazlar

GV


