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MT20140

Sunum

Bir dünya liderinin deneyimi

Schneider Electric grubunun fabrika yap›m› haz›r tesisler üretimindeki
deneyimi 40 y›ll›k bir bilgi birikimine ve 25 y›l› aflk›n SF6 teknolojisi ile
üretilen orta gerilim anahtarlama ekipmanlar› tecrübesine dayanmaktad›r.

MT20141

Bu tecrübe ile bugün optimum seviyede operatör ve iflletme güvenli¤ini
sa¤layan iç ark dayan›ml› hücrelerin üretimi yap›lmaktad›r.
Dünya çap›nda say›lar› yar›m milyonu aflan SF6 gazl› orta gerilim
ünitesinin devreye al›nmas› bir dünya liderinin kullan›c›s›na sa¤lad›¤›
eflsiz bir avantajd›r.

www.schneider-electric.com.tr

Modüler SM6 serisi SF6 teknolojisine sahip anahtarlama elemanlar›na
sahip bir armonidir. Bu seri 36 kV’a kadar orta gerilim tesislerinin
günümüzde ve gelecekteki ihtiyaçlar›na cevap verir. SM6 serisi hücrelerle
modern ve kendisini ispat etmifl bir teknolojinin tüm avantajlar›na sahip
olabilirsiniz.
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SM6-36 serisinin
avantajlar›

Gelifltirilebilen dizayn

SM6-36, çok yönlü seri
b bugünün ihtiyaçlar›n› kapsayan ve gelecekteki taleplere cevap
verebilen
b mevcut iflletmenin geniflletilmesine müsait
b tüm uygulamalara yönelik farkl› tipte hücreler
b uluslararas› standartlara uygun dizayn
b haberleflmeye uygun opsiyonlar

Kompakt yap›

SM6-36, optimize edilmifl dizayn
b kompakt üniteler
b tesis montaj› için minimum yer ihtiyac›
b minimize edilmifl inflaat iflleri maliyeti

Bak›m

SM6-36, minimum bak›m ihtiyac›
b aktif k›s›mlar (kesme ve topraklama) SF6 gaz› içerisinde ve mühürlü
bas›nç sistemine uygun olarak üretilmifltir. Aktif k›s›mlar nem ve
tozlanmadan etkilenmez.
b normal iflletme flartlar›nda minimum bak›m ihtiyac› olan iflletme
mekanizmas›.
b hata an›nda açmada yüksek elektriksel dayan›m

Kolay montaj

SM6-36, kolayca birlefltirilebilen dizayn
b küçük boyutlar
b tek bir inflaat iflleri altyap› plan›
b kablo ba¤lant›s› adaptasyonlu çözümler
b basitlefltirilmifl anabara dizayn›

Kolay ve güvenilir iflletim

SM6-36, kalitesini ispatlam›fl bir seri
b hatal› anahtarlamay› engelleyen 3 konumlu yük ay›r›c›s›
b k›sa devre kapama yetene¤ine sahip topraklama ay›r›c›lar›
b pozitif açma
b 3 yandan iç ark dayan›ml› hücreler
b kolayca anlafl›lan ve hareketli mimik diyagramlar
b “anti-reflex” fonksiyonu
b bölmelendirilmifl hücreler

SM6-36: Haberleflmeye uygun tasar›m

SM6-36 serisi uzaktan kumanda sistemlerine mükemmel uyum gösterir.
Anahtarlama elemanlar› ister iflletme kurulurken istenirse sonradan
motorla donat›labilir (enerjiyi kesmeden). Açma-kapama bobinleri ve
butonlar vas›tas›yla merkezi bir noktadan kumanda edilmeye uygun
yap›dad›r.

SM6-36: Sepam koruma elemanlar› adapte
edilebilen dizayn

Kesinti süresini azaltan ve iflletme süreklili¤ini sa¤layan Sepam veya
di¤er rölelerle kombine edilmifl SM6-36 serisi koruma ve enerji yönetimi
için geliflmifl çözümler sunar.
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SM6-36 serisi

Uygulama alanlar›

Tan›mlamalar

Enerji da¤›t›m›nda OG/AG da¤›t›m merkezlerinin OG bölümünde ve OG
tüketici veya da¤›t›m merkezlerinde 36 kV’a kadar kullan›lan SM6-36
hücre tipleri afla¤›da belirtilmifltir.
b IM, IMC: yük ay›r›c›l› girifl ç›k›fl
b QM: sigorta + yük ay›r›c›s› kombinasyonu
b DM1-A, DM1-D: ay›r›c› + kesicili girifl ç›k›fl
b DM2: çift ay›r›c›l› + kesicili kuplaj
b CM, CM2: gerilim ölçü
b CMC: ak›m ve gerilim ölçü
b GBM: ba¤lant› ve bara yükselme
b GAM2: kablo ba¤lant›
b SM: ay›r›c›l› girifl ç›k›fl
b GBC-A: ak›m / gerilim ölçü ve bara yükseltme
b GBC-B: ak›m / gerilim ölçü

Da¤›t›m tesisi örne¤i
IM

Girifl

IM

DM2

Ç›k›fl

www.schneider-electric.com.tr

QM

DM1-A

Trafo
besleme

IM

Ç›k›fl

QM

IM

Trafo
besleme
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SM6-36 serisi

Genel özellikler

Girifl

SM6-36 serisi SF6 gazl› anahtarlama elemanlar›n› içeren metal mahfazal›
yap›da modüler ünitelerden oluflur:
b yük ay›r›c›lar
b SF1 kesici,
b ay›r›c›lar.
Bu hücre için dizayn ve fonksiyon tan›m›, IEC 62271-200 standard›na
göre LSC2A ve PI’d›r. Ulafl›labilir bölmelerin aç›k olmas› halinde hücrenin
servis süreklili¤ini sa¤lamas› (tesisin enerji süreklili¤i) en önemli kullan›c›
de¤eridir. Bu hücrenin servis süreklili¤i kayb› s›n›f› LSC2A’d›r. Yani,
ulafl›labilir bölmelerin aç›lmas› halinde, tüm di¤er fonksiyonel üniteler
enerjilendirilebilirler veya enerjili kalabilirler.
SM6-36, 2 orta gerilim bölmesinden oluflur;
b bara bölmesi (canl› bölme),
b ba¤lant› ve / veya anahtarlama eleman› bölmesi (ulafl›labilir bölme).
Canl› parçalar ile ulafl›labilir aç›k bölmeler aras›ndaki bölmelendirme PI
olup, malzeme cinsi izolasyon malzemesidir.
SM6-36 hücre iç ark dayan›m› IEC 62271-200 standard› A ekinde
tan›mland›¤› flekilde, IAC AFL olarak s›n›fland›r›l›r ve bu standarttaki ilgili
testlere göre baflar› ile test edilmifltir.
Bir iç ark hatas› karfl›s›nda, SM6-36 hücrenin ön ve yanlar›nda duran bir
operatörün, sözkonusu ark›n etkilerinden dolay› bir risk alt›nda olmad›¤›n›
gösterir.

Boyutlar

750-1000-1500 mm genifllik (hücre tiplerine göre)
2250 mm yükseklik
1400 mm derinlik (taban oturma yüzeyi)
Bu kompakt boyutlar alan problemi olan tesislerde veya kompakt
transformatör köflklerinde tesis etme kolayl›¤› sa¤lar.
Kablo ba¤lant›s› hücrenin ön bölümünden yap›l›r. Bütün kontrol ifllemleri,
basit flekilde hücrenin ön taraf›ndan gerçeklefltirilir. Ayr›ca hücrelere
amaca uygun olarak ak›m ve gerilim transformatörleri ve toroidal ak›m
transformatörleri yerlefltirilebilir.

Standartlar

SM6-36, afla¤›da verilen standart ve flartnamelere uygundur:
b IEC 62271-200, 60265, 60129, 60694, 60420 ve 62271-100

Gösterim

SM6-36 hücreleri afla¤›da belirtilen kodlar ile s›n›fland›r›lm›flt›r:
b fonksiyon kodu (elektriksel diyagram kodu)
IM, QM, DM1A, ... di¤erleri
b anma ak›m›
630 ve 1250 A
b anma gerilimi
36 kV
b maksimum k›sa süreli dayanma ak›m de¤erleri
12.5 - 16 - 20 - 25 kA / 1s
örne¤in;
IM 630-36-16 olarak belirtilen bir hücrede
b IM: yük ay›r›c›l› girifl veya ç›k›fl hücresi oldu¤unu
b 630: anma ak›m›n›n 630 A oldu¤unu
b 36: anma geriliminin 36 kV oldu¤unu
b 16: k›sa süreli dayanma ak›m de¤erinin 16 kA / 1s oldu¤unu gösterir.

www.schneider-electric.com.tr
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SM6-36 serisi

Genel özellikler

Anma de¤erleri

Afla¤›da verilen de¤erler -5°C ila 40°C çal›flma ortam s›cakl›¤› ve 1000 m alt›ndaki
yükseklikler için geçerlidir.
anma gerilimi (kV)
anma yal›t›m seviyesi
faz-toprak ve fazlar aras›
50 Hz/1 dak.
(kV etkin)
kontaklar aras›
1,2/50 µs
faz-toprak ve fazlar aras›
(kV tepe)
ay›rma aras›
kesme kapasitesi
yüksüz kablo ak›m› (A)
yüksüz transformatör ak›m› (A)
Ikh / Ith
dayan›m ak›m›

36
70
80
170
195
50
16

evet
Kapama ak›m› k›sa süreli dayan›m ak›m›n›n 2,5 kat›na eflittir.

Genel karakteristikler
Hücre tipleri
anma ak›m›(In)
hücreler
- IMB

- GAM
GBM
GBC-B
maksimum kesme kapasitesi
anma ak›m›(In)
hücreler

DM2
CMC

25 kA
630 A

25 kA

dayan›m
IEC 60265’e göre

IEC 60265’e göre
cosø=0.7 anma ak›m›nda

IEC 62271-100’e göre

IEC 62271-100’e göre
cosø=0.7 anma ak›m›nda
10 000 kesme ifllemi

S›cakl›klar
b Stoklama: -40°C ila 70°C aras›
b Çal›flma ortam›: -5°C ila +40°C aras›
b Di¤er s›cakl›klar için lütfen Müflteri Yard›m Hatt›’na dan›fl›n›z. 444 30 30.
www.schneider-electric.com.tr
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SM6-36 serisi

Fonksiyonlar›n tan›t›m›

Tüm fonksiyonlar için üniteler:
fiebekeye ba¤lant›

sayfa

Yük ay›r›c›l› girifl-ç›k›fl
IM (750 mm)

Ak›m trafolu, yük ay›r›c›l› girifl-ç›k›fl
IMC (750 mm)

fiebeke ba¤lant›

Trafo koruma

Yük ay›r›c›l› girifl/ç›k›fl hücresi
(sa¤dan ç›k›fll›)
IMB (750 mm)

Sigorta + yük ay›r›c›s›
kombinasyonu
QM (750 mm)

Ay›r›c›l› girifl - ç›k›fl
SM (750 mm)

22

23

Koruma

Kesicili girifl-ç›k›fl hücresi
DM1-A (1000 mm)

www.schneider-electric.com.tr

Kesici hücresi (sa¤dan ç›k›fll›)
DM1-D (1000 mm)

7
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SM6-36 serisi

Fonksiyonlar›n tan›t›m›

Koruma

sayfa

Çift ay›r›c›l› kuplaj hücresi
DM2 (1500 mm)

25

Ölçü

Gerilim ölçü hücresi
(faz-toprak gerilim ölçü transformatörü)
CM (750 mm)

Ak›m ve gerilim ölçü
hücresi
CMC (1000 mm)

Ak›m ve/veya gerilim ölçü + bara
yükselme hücresi

Ak›m ve/veya gerilim ölçü hücresi

GBC-A (750 mm)

www.schneider-electric.com.tr

Gerilim ölçü hücresi
(faz-faz gerilim ölçü transformatörü)
CM2 (750 mm)

26

27

GBC-B (750 mm)

8
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SM6-36 serisi

Fonksiyonlar›n tan›t›m›

Kablo, bara ba¤lant› ve geçifl
hücreleri

Bara yükselme hücresi
GBM (750 mm)

sayfa

Kablo ba¤lant› hücresi
GAM2 (750 mm)

Duvar geçifl hücresi
GIM (250 mm)

Kablo ba¤lant› hücresi
GAM (750 mm)

www.schneider-electric.com.tr
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SM6-36 serisi

Tan›t›m
Fabrika yap›m› haz›r tesisler

Yük ay›r›c›l› hücre

5 Hücre bölmesi
1 Anahtarlama eleman›: Yük ay›r›c›s› ve
topraklama anahtar› içi SF6 gaz› ile dolu
yap› içerisindedir ve mühürlü bas›nç
sistemine uygundur.
2 Baralar: Bütün baralar yatay olarak ayn›
seviyededir ve ek pano yerlefltirilmesine
olanak verir.
3 Ba¤lant›: Hücrenin ön kapa¤› ç›kar›larak
yük ay›r›c›s›n›n ve topraklama anahtar›n›n
alt terminaline (IM hücreleri) veya
sigortan›n alt terminaline (QM hücreleri)
ba¤lant› yapmak mümkündür. QM
hücrelerinde sigortan›n alt terminalinde
ikinci bir topraklama anahtar› bulunur.
4 ‹flletme mekanizmas›: Yük ay›r›c›s› ve
topraklama anahtar›n›n tahrik mekanizma
elemanlar›n› ve hareketli kontaklar› ile
do¤rudan mekaniki irtibatl› olan konum
göstergelerini içerir.
5 Alçak gerilim: Kompakt röleleri
AG sigorta ve terminal blo¤unu içerir.

Kesicili hücre

5 Hücre bölmesi
1 Anahtarlama eleman›: Yük ay›r›c›s› ve
topraklama anahtar› içi SF6 gaz› ile dolu
yap› içerisindedir ve mühürlü bas›nç
sistemine uygundur.
5

2

2 Baralar: Bütün baralar yatay olarak ayn›
seviyededir ve ek pano yerlefltirilmesine
olanak verir.

4

1

3 Ba¤lant› ve anahtarlama eleman›:
Kesicinin alt taraf›ndaki terminallere
ba¤lant› yap›lan bölümdür ve ön taraftan
ulafl›labilir. DM1-A hücreler için SF1 kesici
kullan›l›r. (1250 A için FB4 kesici)

3

4 ‹flletme mekanizmas›: Yük ay›r›c›s›,
kesici ve topraklama anahtar›n›n tahrik
mekanizma elemanlar›n› içerir. Kesici
iflletme mekanizmas› motorlu yap›labilir
5 Alçak gerilim: kompakt röle devreleri ve
test terminal bloklar›n› içerir. Daha fazla
hacim gerekti¤inde, hücrenin üst k›sm›na
ilave yap›labilir.

Kesicilerin ve ay›r›c›lar›n›n iflletme
güvenli¤i
SM6 - 36 serisinde iflletme güvenli¤i
hücrelerin 5 ayr› bölümden oluflmas›,
anahtarlama ifllemlerinin kolayl›¤› ve
kilitlemeler ile sa¤lanm›flt›r.

www.schneider-electric.com.tr

‹flletme kolayl›¤›
b ‹flletme mekanizmas› bir bütün olarak
iflletme mekanizmas› bölmesine
yerlefltirilmifltir.
b Levye küçük bir kuvvet ile hareket
ettirilebilir.
b Açma kapama ifllemleri levye ile veya
istenirse buton veya açt›rma üniteleri ile
yap›labilir.
b Yük ay›r›c›lar› ve topraklama
anahtarlar›n›n konumlar› hücre ön
yüzündeki mimik diyagram üzerinden
görülebilir.
b Hücrede gerilim olup olmad›¤› kablo
bafll›klar› üzerindeki kapasitif gerilim
bölücülere ba¤l› neon lambalar› ile
görülebilir.
10

Ay›rma ve pozitif kesme gösterimi
Tahrik mekanizmas› ve topraklama
anahtarlar›n›n pozisyon göstergeleri direkt
olarak, tahrik mekanizma elemanlar› ve
hareketli kontaklar›na mekanik olarak
ba¤lanm›flt›r. Bu sayede oldukça güvenli bir
pozisyon göstergesi temin edilmifl olur.

Schneider Electric

SM6-36 serisi

Tan›t›m

Hücreler 5 ana bölmeden oluflur.
Bölmeler birbirinden metal veya epoksi
gövde ile ayr›lm›flt›r.

Anahtarlama elemanlar› bölmesi
(yük ay›r›c›s› ve topraklama anahtar›)

Yük ay›r›c›s›, ay›r›c› ve topraklama anahtar› bara ve
ba¤lant› bölmesinden epoksi yap› ile tamamen
ayr›lm›flt›r.

Bara bölmesi

92921616001
001L L

92 16 001 L

Üç izole bara birbirine paralel flekilde ba¤lanm›flt›r.
Anma de¤erleri: 630 A - 1250 A.

www.schneider-electric.com.tr
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SM6-36 serisi

Tan›t›m

Ba¤lant› ve anahtarlama eleman›
fiebeke kablolar›, yük ay›r›c›s› ve topraklama
anahtar›n›n ba¤lant› terminallerine ba¤lan›r.
Transformatör ç›k›fl kablolar› sigorta
tafl›y›c›s›n›n alt terminaline veya kesici
kutbunun alt girifline ba¤lan›r. Tek damarl›
kuru tip kablolar için basitlefltirilmifl kolay
ba¤lant› olana¤› sa¤lar.
Kablolar›n izin verilen maksimum kesitleri
flöyledir:
b girifl ve ç›k›fl hücreleri için 240 mm2
b sigortal› transformatör koruma hücreleri için
95 mm2’dir.
Hücre içerisine girilebilmesi için topraklama
anahtar› kapat›lm›fl olmal›d›r. Hücre derinli¤inin
k›sa olmas› sayesinde tüm fazlara ba¤lant›lar
kolayl›kla yap›l›r.

‹flletme mekanizma bölmesi
Bu bölüm çeflitli iflletme fonksiyonlar›n› içerir.
b yük ay›r›c›s› ve topraklama anahtar›
b ay›r›c›(lar)
b kesici
ve gerilim göstergeleri.
Yük ay›r›c›s›, topraklama anahtar› ve ay›r›c›n›n
iflletme mekanizmas›na kablo ve baralarda
enerji varken ifllem yap›labilir. Ayr›ca
mekanizma üzerine asma kilit ve di¤er kilitlerin
tak›lmas›, AG malzemeleri (yard›mc› kontak,
açt›rma / kapama ünitesi, motor) yerlefltirilmesi
mümkündür.

Alçak gerilim bölmesi
Ay›r›c› iflletme mekanizmas› motorlu ise, bu
bölmeye terminal blo¤u ve AG sigortalar›
yerlefltirilir.
Kablo ve baralarda enerji varken AG
bölmesinde ifllem yapmak mümkündür.

www.schneider-electric.com.tr
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SM6-36 serisi

1

Tan›t›m (devam)

22

5
5

4

Yük ay›r›c›s› ve topraklama anahtar›

6
6

Üç faza ait döner kontaklar 1,5 bar bas›nçta SF6 gaz› ile dolu epoksi
hazne içerisindedir.
Bu sistem maksimum iflletme güvenli¤i sa¤lar.
Gaz s›zd›rmazl›¤›
Epoksi hücre “mühürlü bas›nç sistemi”ne uygun olarak SF6 gaz› ile
doldurulmufltur ve gaz s›zd›rmazl›¤› fabrikada kontrol edilmfltir.
‹flletme güvenli¤i
Yük ay›r›c›s›n›n üç konumu vard›r: “kapal›”, “aç›k” veya “topraklanm›fl”.
Bu sayede do¤al kilitleme (yani yük ay›r›c›s› hem kapal› hem de
topraklanm›fl konumda olamaz) sa¤lanm›fl ve yanl›fl manevralar önlenmifl
olur. Kontak hareket h›z› özel bir mekanizma ile operatör hareketinden
ba¤›ms›z k›l›nm›flt›r.
b bu sistem ile kesme ve ay›rma ifllevleri ba¤lan›r.
b SF6 gaz› içerisindeki topraklama anahtar› standartlara uygun olarak
k›sa devre üzerine kapama yetene¤ine sahiptir.
b kazara oluflacak bas›nçlar güvenlik zar›n›n aç›lmas› ile giderilmifltir ve
her durumda gaz, hücrenin arka k›sm›na do¤ru kanalize edilir. Böylece
hücrenin ön k›sm›nda oluflabilecek tehlikeli durumlar önlenmifl olur.

3

1
2
3
4
5
6

: epoksi hazne
: kapak
: kontak tafl›y›c› mil
: sabit kontak
: hareketli kontak
: conta

Kesme prensibi
SF6 gaz› kabul edilir kalitesi sayesinde elektriksel ark söndürülmesinde
kullan›l›r. Ark›n so¤utulmas›n› artt›rmak üzere ark ve gaz aras›nda rölatif
bir hareket yarat›l›r. Kontaklar ayr›lmaya bafllad›¤›nda ark oluflur. Daimi
m›knat›s›n oluflturdu¤u manyetik alan ve ak›m birleflimi, sabit kontak
çevresinde bir ark rotasyonu oluflturur. Bu rotasyon sayesinde hem ark
boyu uzar hem de so¤urken, ak›m do¤al s›f›r›nda söndürülür.
Sabit ve hareketli kontaklar aras›ndaki mesafe toparlanma gerilimine
yetecek büyüklüktedir. Bu basit ve güvenli sistemin ayr›ca kontaklar
üzerinde çok az bir etki yaratmas› sayesinde elektriksel dayan›m› oldukça
iyilefltirilmifltir.

Kontaklar kapal›

F

F

F

F

S

F

SM6-36 serisinde yük
ay›r›c›lar›, ay›r›c›lar,
topraklama anahtarlar›
ve kesicilerde izolasyon
ve kesme fonksiyonlar›
SF6 (sülfür hekza florid)
gaz› ile gerçeklefltirilir.
Aktif k›s›mlar yal›tkan bir
ortamda bulunurlar.

F

www.schneider-electric.com.tr
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Kontaklar aç›k

Bu hücre IEC 62271100 ek EE (1987)ye
uygun olarak SF6 gaz›
ile dolu olup “mühürlü
bas›nç sistemi”ne
uygundur.
SM6-36 ünitelerinin
üstünlükleri:

Kontaklar topraklanm›fl

b uzun iflletme ömrü
b aktif serbest
parçalarda bak›ma
gerek olmamas›
b iflletme güvenli¤i
b yüksek elektriksel
dayan›m
b anahtarlama afl›r›
gerilimlerine neden
olmamas›

Schneider Electric

SM6-36 serisi

SF6 gazl› kesici

SF1 kesici

SF1 kesici birbirinden ba¤›ms›z üç ayr› kutuptan oluflur ve iflletme
mekanizmas› ile ba¤lant›lar›n› sa¤layan bir flasi üzerine tesbit edilmifltir.
Her bir kutup 0,5 bar ba¤›l bas›nçta SF6 gaz doldurulmufl olup aktif
k›s›mlar yal›tkan muhafaza içerisindedir.
Bu sistem maksimum iflletme güvenli¤i sa¤lar.
Gaz s›zd›rmazl›¤›
Kutuplar SF6 gaz› ile doldurulmufl olup “mühürlü bas›nç sistemi”ne
uygundur ve gaz s›zd›rmazl›¤› fabrikada kontrol edilir.
‹flletme güvenli¤i
Kesme tekni¤i
SF6 gazl› kesiciler gaz›n kendi kendine s›k›flt›r›lmas› prensibine dayan›r.
SF6 gaz›n›n do¤al özellikleri ve yumuflak kesme tekni¤i anahtarlama afl›r›
gerilimlerinin azalt›lmas›n› sa¤lar.
Ark periyodu
Ark kontaklar› ayr›l›r ayr›lmaz kontaklar aras›nda ark oluflur, az bir miktar
gaz s›k›flt›rma ortam›n› terk eder, gaz üfleyici taraf›ndan yönlendirilen gaz,
ark üzerine üflenir. Küçük ak›mlar›n kesilmesi s›ras›nda cebri konveksiyon
ile ark so¤utulur. Daha sonra kontak bölgesi civar›ndaki bölgenin
izolasyon dayan›m kazanmas› SF6 gaz›n›n özellikleri sayesinde
gerçekleflir.
Son üfleme
kontaklar tamamen ayr›l›ncaya kadar devam eden harekette,
kontaklararas› bölgeye so¤uk gaz üflenerek kesicinin hareketi
tamamlan›r.

SF1 devre kesici

1
11
6
4
5
9
8
10

7
3

Kontaklar kapal›

Ön s›k›flt›rma

Ark periyodu

Kontaklar aç›k

2

1 : epoksi hücre
2 : alt kapak
3 : iflletme mili
4 : ana hareketli kontak
5 : hareketli ark konta¤›
6 : sabit ark konta¤›
7 : mühürleme sistemi
8 : s›k›flt›rma odas›
9 : hareketli piston
10 : valfler
11 : gaz üfleyici

www.schneider-electric.com.tr
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Kontrol / ‹zleme ve koruma
cihazlar›

Sepam koruma ve kontrol üniteleri

Sepam 20, 40 ve 80 serileri dijital koruma, izleme ve kontrol üniteleri tüm
uygulamalar için kapsaml› bir çözüm sunar: trafo merkezleri, baralar,
transformatörler, motorlar, jeneratörler ve kapasitörler.
Sepam, SM6-36 fonksiyon ünitelerinin koruma, izleme ve kontrol
sisteminin merkezinde yer al›r. Tüm gerekli koruma, ölçme, kontrol,
izleme ve sinyalleme fonksiyonlar› Sepam taraf›ndan gerçeklefltirilir.

Sepam 20, 40 ve 80 serileri

SM6-36 serisi gibi, Sepam serisi de, her bir uygulama için
optimum çözüm içeren ünitelerden oluflan bir röle serisidir ve
afla¤›dakileri içerir:
b Sepam S, girifl ve besleme,
b Sepam B, bara bölümleme,
b Sepam T, transformatör beslemesi,
b Sepam M, motor beslemesi,
b Sepam C, kapasitör beslemesi,
b Sepam G, jeneratör beslemesi.

Avantajlar›

Güvenilirlik
b Çok ifllevli dijital koruma röleleri alan›nda 20 y›l› aflk›n deneyim.
b 90 ülkede halen kullan›mda olan 150.000’den fazla Sepam ünitesi.
Kalite
b Kalite tasar›m›, güvenilirlik çal›flmalar›na ve çevre unsurlar›n›n tam
olarak tan›mlanmas›na dayal›d›r: s›cakl›k, kirlilik, EMC, dielektrik
performans, ...
b Tedarikçilerle yap›lan tedarik anlaflmalar›na ve
üretimin her aflamas›nda yap›lan kapsaml› incelemelere dayal› kaliteli
üretim.
Kullan›m kolayl›¤›
b Ayar ve kontrol için ergonomik ön panel (UMI).
b Kullan›c› dostu ve güçlü bilgisayar yaz›l›m›.

www.schneider-electric.com.tr
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Sepam dijital koruma röleleri serisi,
makinelerin, endüstriyel tesisatlar›n elektrik
da¤›t›m flebekelerinin ve elektrik flirketleri
trafolar›n›n her gerilim seviyesinde
çal›flt›r›lmas› için tasarlanm›flt›r.
En basitinden en karmafl›¤›na kadar tüm
uygulamalar için 3 seriyi içerir:
c Sepam 20 serisi,
genel uygulamalar için,
c Sepam 40 serisi,
özel uygulamalar için,
c Sepam 80 serisi,
tüm özel uygulamalar için.

Sepam 20, 40 ve 80 serileri

Sepam dijital koruma rölesi
Uygulaman›za uyarlanm›fl çözümlerden oluflan bir seri
b trafo merkezi korumas› (girifller, beslemeler, baralar),
b transformatör korumas›,
b motor ve jeneratör korumas›.
Uygulaman›z için gerekli tüm fonksiyonlar› bar›nd›ran kapsaml› bir
çözüm
b etkili can ve mal koruma,
b hassas ölçümler ve ayr›nt›l› diagnostik,
b dahili ekipman kontrolü,
b lokal veya uzaktan izleme ve kontrol.
Esneklik ve model yükseltme özelli¤i
Mümkün oldu¤unca çok say›da farkl› koflula uyum sa¤layabilmesi ve
tesisat›n gelecekte gelifltirilmesi amac›yla, yeni fonksiyonlar içeren
opsiyonel modülleri her zaman için Sepam ürünlerine ekleyebilirsiniz.

Sepam 20, 40 ve 80 serileri

Sepam 80 serisi modüler yap›
1- Kaide üzerinden veya
uzaktan iflletilebilen geliflmifl
kullan›c› arayüzü
2- Parametre ve koruma
ayarlar›, sökülebilir bellek
kartufluna kaydedilir.
3- 42 lojik girifl ve
23 ç›k›fll› röleler ile
14 girifl ve 6 ç›k›fl sa¤layan 3
opsiyonel modül.

Sadelik

4- 2 ba¤›ms›z Modbus iletiflim
portu.
c 2 telli RS 485, 4 telli RS 485
ve fiber optik flebekelere
do¤rudan ba¤lant›;
c PowerLogic Sistemi Web
sunucusu (Transparent
Ready™) üzerinden Ethernet
TCP/IP a¤›na ba¤lant›.
5- 16 s›cakl›k sensöründen
gelen
verilerin ifllenmesi.
6- 1 düflük seviyeli analog
ç›k›fl, 0-10 mA, 4-20 mA veya
0-20 mA.

7- Yaz›l›m araçlar›:
c Sepam parametre ve
koruma ayarlar› ve kontrol
logic özellefltirmesi;
c lokal veya uzaktan tesisat
iflletimi;
c kesinti kay›t verilerinin geri
yüklenmesi ve görüntülenmesi.

Kolay kurulum
b tüm Sepam üniteleri için ayn›, kolay montaj.
Devreye alma asistanl›¤›
b basit parametre ayarlar›yla yürütülen önceden tan›ml› fonksiyonlar,
b kullan›c› dostu, güçlü bilgisayar yaz›l›m arac›.
Kolay kullan›m
b lokal iflletim ve tesisat diagnosti¤i için gerekli tüm verilerin LCD ekranda
anlafl›l›r grafiklerle görüntülenmesi,
b çal›flma dili, tüm kullan›c›lar›n anlayaca¤› flekilde özellefltirilebilir.
www.schneider-electric.com.tr
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Sepam

Sepam 20, 40 ve 80 serileri

Fonksiyon üniteleri ve uygulamalar

Korumalar
Temel

Özel

SS-B, BS-B, LF-B, TI-B,
LI-B
TF-B
Hat

Sepam 20 serisi
c 10 lojik girifl
c 8 röle ç›k›fl›
c 8 s›cakl›k alg›lay›c› girifli
c 1 Modbus iletiflim portu

Ak›m
koruma

Gerilim ve
frekans
koruma

Bara

S20

MF-B

Transfor- Motor
matör
T20

GI-B
Jeneratör

M20

B21
Ana güç
kayna¤› kayb›
(ROCOF)

B22

Sepam 40 serisi
c
c
c
c
c

10 lojik girifl
8 röle ç›k›fl›
16 s›cakl›k alg›lay›c› girifli
1 Modbus iletiflim portu
lojik programlama editörü
(logic equation editor)

Ak›m,
gerilim ve
frekans
koruma

S40

Yönlü toprak
hatas›

S41

Yönlü toprak
hatas› ve faz
afl›r› ak›m›

S42

T40

G40

M41

T42

Sepam 80 serisi
c
c
c
c
c

42 lojik girifl
23 röle ç›k›fl›
16 s›cakl›k alg›lay›c› girifli
2 Modbus iletiflim portu
lojik programlama editörü
(logic equation editor)

Ak›m,
gerilim ve
frekans
koruma

S80

Yönlü toprak
hatas›

S81

T81

Yönlü toprak
hatas› ve faz
afl›r› ak›m›

S82

T82

Transformatör
veya makinetransformatör
diferansiyelli
Makine
diferansiyeli

www.schneider-electric.com.tr
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M81

G82

M88

G88

M87
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TLP160 ve TLP190 Toroidal Ak›m
Alg›lay›c›lar›

Elektrik Da¤›t›m Sistemlerinde Koruma
TLP160 ve TLP190, IEC 60044-8 standard›na uygun, düflük güçlü ak›m
çeviricisi tipi, gerilim ç›k›fll› ak›m alg›lay›c›lar›d›r.
TLP160 ve TLP190 toroidal ak›m alg›lay›c›lar›, 5A ile 1250A aras›ndaki ak›mlar›,
100A/22.5 mV oran› ile ölçmek için dizayn edilmifllerdir ve izole kablo üzerine tesis
edildiklerinden de¤iflik anma gerilimlerde kullan›labilirler.

TLP160 ve TLP190 toroidal ak›m alg›lay›c›lar›,
5A-1250A aral›¤›nda faz ak›m› ölçümü.

Avantajlar:
b ayn› alg›lay›c› 5A ile 1250A aral›¤›ndaki faz ak›mlar›n› ölçer
b ölçme aral›¤›nda do¤ruluk garantisi:
v koruma: 5A - 40 kA için 5P s›n›f›
v ölçme: 100A-1250A için 0.5 s›n›f› (20A için 0.75, 5A için 1.5)
b kolay montaj
v ba¤lant›ya haz›r sekonder kablaj
v her tip hücre içinde izole kablo üzerine kolay ba¤lant›
b güvenilir kullan›m
Sekonder devre yük alt›nda aç›labilir.

Teknik özellikler

www.schneider-electric.com.tr

Tip

TLP160, TLP190

Standart

IEC 60044-8

Minimum primer ak›m›

5A

Anma primer ak›m›

100A

Anma sekonder gerilimi

22.5 mV

Anma maksimum primer ak›m›

1250A

Ölçme hassasiyet s›n›f›

0.5 (100A-1250A), 0.75 (20A), 1.5 (5A)

Koruma hassasiyet s›n›f›

5P

Do¤ruluk limit faktörü

400

Anma k›sa süreli ak›m

40 kA/1sn

‹zolasyon

0.72 kV

Anma güç frekans› dayanma gerilimi

3kV
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TLP160 ve TLP190 Toroidal Ak›m
Alg›lay›c›lar›

TLP160 ve TLP190 alg›lay›c›lar› ve
Sepam serisi koruma üniteleri
Sepam serisi koruma üniteleri, TLP160 ve TLP190 koruma sisteminin
beynidir.
Sepam serisi röleleri afla¤›daki fonksiyonlar› yerine getirir:
b TLP160 ve TLP190 ak›m alg›lay›c›lar› taraf›ndan ölçülen faz ak›m de¤erlerinin elde edilmesi
b ölçümlerin koruma fonksiyonlar›nda kullan›lmas›
b ar›za alg›lamalar›nda kesme eleman›n›n açt›r›lmas›

Sepam serisi koruma üniteleri

Avantajlar
b Kolay montaj ve devreye alma:
v TLP160 ve TLP190 do¤rudan Sepam’a ba¤lan›r
v sekonder ak›m sürerek koruma sistemini test eden yard›mc› donan›m mevcuttur
b Fonksiyonlar›n bütünleflmesinde optimizasyon
v 5A’den itibaren faz ak›mlar›n›n ölçümü
v Sepam taraf›ndan ak›m alg›lay›c›lar›n›n izlenmesi (faz yoklu¤unun alg›lanmas›)
v Merlin Gerin teçhizatlar› içinde do¤al uyum
b Sepam
Basit, modüler, performans› yüksek, çok yönlü koruma ve kontrol ünitesi.

Ba¤lant›lar
1 TLP160 ve TLP190 ak›m alg›lay›c›lar›
do¤rudan Sepam üzerine tak›l› CCA670
ünitesine ba¤lanabilmesi için RJ45 ba¤lant›l›, 5 m
ekranl› kablosu ile birlikte

2 Sepam serisi koruma ünitesi
3 CCA670 ba¤lant› ünitesi,
TLP160 TLP190 alg›lay›c›lar› taraf›ndan iletilen
gerilimi dönüfltüren, anma ak›m set ayar
mikroanahtarlar›n› (9-pin SUB D) içeren arabirim

4 ACE917 test arabirimi
TLP160 koruma sistemini test için kullan›lan
standart sürücü arabirim

5 Standart 1A sürücü

Ç›k›fl

Girifl

Not: TLP160 ve TLP190 aras›ndaki tek fark boyutsald›r. TLP190 çift kablo uygulamalar› için daha genifl iç çapa sahiptir.

www.schneider-electric.com.tr
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Ar›za ak›m› izleme cihaz›

Easergy

OG yeralt› flebekesi

Merlin Gerin Easergy Serisi / Ar›za ak›m› gösterge cihaz›
Easergy Flair 279

fiderin ar›zal› olan bölümünün güvenli olarak
belirlenmesi
da¤›t›m flebekesi gerilimi 4 kV - 36 kV
kulan›c› taraf›ndan tamamen sahada
programlanabilme
3Io: 16 toprak ar›zas› açma de¤eri
(5A - 160A aras›)
Imaks: 4 faz-faz açma de¤eri
(225A - 700A aras›)
4 ar›za alg›lama süresi
3 reset seçene¤i
geliflmifl uzun ömürlü (10 y›l) güç kayna¤›
400 saat ›fl›kl› sinyal kapasitesi
“ECO” ›fl›kl› sinyal enerji tasarruf fonksiyonu
kompakt boyutlar (250 x 160 x 65 mm)
koruma s›n›f›: IP21, mühürlenebilir kutu, IP54
seçene¤i

Easergy Flair 279 OG flebekelerde oluflan ar›za ak›mlar›n›n belirlenmesi
amac›yla tasarlanm›flt›r.
Easergy Flair 279 ar›zal› flebeke bölümünün güvenli ve h›zl› bir flekilde
tan›mlanmas›na olanak tan›r. Programlanabilen elektronik özelli¤i
sayesinde herhangi bir OG fider koruma ayar›na ve bu ayarlarda daha
sonra yap›labilecek de¤iflikliklerine kolay flekilde uyum sa¤layabilir.
Cihaz, ar›zay› fider koruma rölesinin açma zaman›ndan önce alg›lamal›d›r.
Bunun için, 3Io ve Imaks açma de¤erleri koruma rölesinin de¤erlerine eflit
(ya da küçük) olmal›d›r. Alg›lama süresi, besleme koruma cihaz›n›n açma
süresinden k›sa olmal›d›r.

OG/AG da¤›t›m merkezi

OG/AG da¤›t›m merkezi

OG/AG da¤›t›m merkezi

Standart gösterge lambas›
uyar› sinyali
veren lamba

OG/AG fider

ar›za ak›m› ak›fl›

www.schneider-electric.com.tr
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uyar› sinyali
veren lamba

uyar› sinyali
vermeyen lamba
ar›za yeri
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Web teknolojisi ile uzaktan
enerji izleme opsiyonu

Transparent Ready™ opsiyonu
SM6-36 panolar›n›n Web teknolojilerine dahil olabilmeleri sayesinde elektrik
sisteminiz hakk›ndaki bilgileri bir ‹nternet sayfas› açmak kadar kolay bir
ifllemle elde edebilirsiniz.
Bunun için tek ihtiyac›n›z olan bir ‹nternet taray›c› ve yerel a¤a ba¤l› bir
bilgisayard›r.
Basit seçim
TRe-1 ve TRe-2 servis düzeyleri aras›ndan yapaca¤›n›z basit seçim
sayesinde Transparent Ready™ SM6-36 panosunu kolayca siparifl
edebilirsiniz.
Ayr›ca ihtiyaçlar›n›za göre dizayn edilebilen bir düzey de bulunmaktad›r.
Transparent Ready™ SM6-36 panosu, sistem verileri için yarat›lm›fl Web
sayfalar›n› içeren bir Web sunucusu ile donat›lm›fl olarak gelir.
Kolay devreye alma
Transparent Ready™ donan›m›, ba¤lant› ve devreye almaya haz›r olarak
gelir. Pano ile birlikte gelen H›zl› Bafllang›ç k›lavuzunda kolayca
izlenebilecek üç ad›m ile devreye alma gerçeklefltirilir.

Fonksiyonlar
Anl›k de¤er okuma
Güncellenen ölçüm de¤erlerini otomatik olarak gösterir
Devre özeti
RMS ak›m 3 faz ortalamas› (A), gerçek güç (kW), güç faktörü,
devre kesici durumu (varsa), vb. bilgileri gösterir.
Yük ak›m› özeti
Tüm devreler için, her bir faz›n ak›m RMS (A) de¤erini gösterir.
Çekilen ak›m özeti
Tüm devreler için, her bir faz›n ortalama ak›m (A) de¤erini
gösterir.
Güç özeti
Mevcut ortalama (kW), tepe ortalama (kW) ve kay›t saat
ve tarihlerini gösterir.
Enerji özeti
Enerji (kWh), reaktif enerji (kvarh) ve kay›tlar›n saat ve
tarihlerini gösterir.
Anl›k de¤er okumalar›, tüm cihazlar
Sistemde bulunan tüm iletiflim cihazlar› için otomatik olarak
güncellenen ölçüm de¤erlerini gösterir.
Basit geçmifl veri kayd›, enerji ve trendler
Sistemde bulunan tüm iletiflim cihazlar› için otomatik olarak
güncellenen ölçüm de¤erlerini gösterir.
Kay›t ekranlar›
Verileri zaman e¤rileri veya tablolar halinde gösterir
Veri tablolar›n›n aktar›lmas›
Veri tablolar›n›n standart Windows format›nda aktar›lmas›n›
sa¤lar.

www.schneider-electric.com.tr
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Hücre seçimi

fiebekeye ba¤lant›
IM (750 mm)

yük ay›r›c›l› girifl-ç›k›fl
hücresi

IMC (750 mm)

yük ay›r›c›l›,
ak›m trafolu girifl-ç›k›fl
hücresi

Elektriksel karakteristikler

SM

(750 mm)
Ay›r›c›l› girifl-ç›k›fl
hücresi

Elektriksel karakteristikler

kA

kA
25
20

20

1250 A

16
12.5

16

630 A

12.5

630 A
36

36

kV

kV

Temel donan›m
b yük ay›r›c›s› ve topraklama anahtar›
b 3 faz baralar
b CIT iflletme mekanizmas›
b gerilim göstergeleri
b tek veya 3 damarl› kuru tip kablolar için
ba¤lant› terminali

Temel donan›m
b ay›r›c› topraklama anahtar›
b CS ay›r›c› iflletme mekanizmas›
b tek veya 3 damarl› kuru tip kablolar için
ba¤lant› terminali

b 3 ak›m transformatörü
b geniflletilmifl AG bölmesi

Seçenekler
b CI2 iflletme mekanizmas›
b 630A veya 1250A’lik izole baralar

Seçenekler
b geniflletilmifl AG bölmesi

b 630A veya 1250A’lik izole baralar

‹ste¤e ba¤l› yard›mc› donan›m

‹ste¤e ba¤l› yard›mc› donan›m

b
b
b
b
b
b

b anahtarl› kilitlemeler
b 150 W ›s›tma eleman›

iflletme mekanizmas› için motor
açma kapama bobinleri (CI2)
yard›mc› kontaklar
anahtarl› kilitlemeler
150 W ›s›tma eleman›
geniflletilmifl AG bölmesi

www.schneider-electric.com.tr
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Hücre seçimi

Transformatör korumas›
QM (750 mm)
sigorta + yük
ay›r›c›s› kombinasyonu

IMB

Elektriksel karakteristikler

Elektriksel karakteristikler

kA

kA

20

20

16

16

12.5

(750 mm)
yük ay›r›c›l› girifl/ç›k›fl
(sa¤dan ç›k›fll›)

12.5

63 A

36

630 A

kV

36

Temel donan›m
b yük ay›r›c›s› ve topraklama anahtar›
b CI1 iflletme mekanizmas›
b sigorta tafl›y›c›s›
b atan sigortalar için mekanik gösterge
b tek damarl› kuru tip kablolar için ba¤lant› terminali
b gerilim göstergeleri
b kablo girifl bölmesinde topraklama anahtar›

Temel donan›m
b yük ay›r›c›s› ve topraklama anahtar›
b 3 faz baralar
b CIT iflletme mekanizmas›
b gerilim göstergeleri
b tek veya 3 damarl› kuru tip kablolar için
ba¤lant› terminali

Seçenekler

Seçenekler

b CI2 iflletme mekanizmas›
b 630 A veya 1250 A’lik izole baralar

b CI2 iflletme mekanizmas›
b 630A veya 1250A’lik izole baralar

‹ste¤e ba¤l› yard›mc› donan›m
b iflletme mekanizmas› için kurma motoru
b açma bobini (CI1 mekanizmas› için)
b açma ve kapama bobini (CI2 mekanizmas› için)
b yard›mc› kontaklar
b anahtarl› kilitler
b 150 W ›s›tma eleman›
b sigorta att› yard›mc› konta¤›
b 3 adet vurucu pimli sigorta
b geniflletilmifl AG bölmesi

‹ste¤e ba¤l› yard›mc› donan›m

www.schneider-electric.com.tr
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b 3 faz baralar (sa¤dan ç›k›fl için)
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b
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iflletme mekanizmas› için motor
açma kapama bobinleri (CI2)
yard›mc› kontaklar
anahtarl› kilitlemeler
150 W ›s›tma eleman›
geniflletilmifl AG bölmesi

Schneider Electric

SM6-36 serisi

Hücre seçimi

Koruma
DM1-A (1000 mm)

DM1-D (1000 mm)

Kesicili girifl-ç›k›fl

Kesicili sa¤dan ç›k›fl

Elektriksel karakteristikler

kA
25
1250 A
20
16
12.5

630 A

36

kV

Temel donan›m
b SF1 kesici (1250 A için FB4 kesici)
b ay›r›c› ve topraklama anahtar›
b kesici iflletme mekanizmas› RI. (1250 A için Gmbh)
b ay›r›c› iflletme mekanizmas› (CS)
b geniflletilmifl AG bölmesi
b 3 adet ak›m transformatörü
b kesici üzerinde yard›mc› kontaklar

Temel donan›m
b SF1 kesici (1250 A için FB4 kesici)
b ay›r›c› ve topraklama anahtar›
b kesici iflletme mekanizmas› (RI)
b kesici iflletme mekanizmas› RI. (1250 A için Gmbh)
b geniflletilmifl AG bölmesi
b 3 adet ak›m transformatörü
b kesici üzerinde yard›mc› kontaklar

b kuru tip tek damarl› kablolar için ba¤lant› terminali
b gerilim göstergeleri
b kablo girifl bölümünde topraklama anahtar› (40kA tepe)

b sa¤a do¤ru ç›k›fl için üç fazla ana baralar
b gerilim göstergeleri

Seçenekler (DM1-A için)
b 630 A veya 1250 A’lik izole baralar

‹ste¤e ba¤l› yard›mc› donan›m
b hücre için
v Sepam, programlanabilir elektronik röle ile koruma
v Anahtarl› kilitlemeler
v geniflletilmifl AG bölmesi
v 150 W ›s›tma eleman›
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Hücre seçimi

Koruma (devam)
DM2 (1500 mm)
çift ay›r›c›l›
kesicili kuplaj

Elektriksel karakteristikler

kA
25
20

1250 A

16
12.5

630 A

36

kV

Temel donan›m
b SF1 kesici (1250 A için FB4 kesici)
b 630 ve 1250 A’lik izole baralar
b kesici iflletme mekanizmas› RI. (1250 A için Gmbh)
b geniflletilmifl AG bölmesi
b 3 adet ak›m transformatörü
b kesici mekanizmas› üzerinde yard›mc› kontaklar
b ay›r›c›lar ve topraklama anahtar›
b CS ay›r›c› iflletme mekanizmas›

‹ste¤e ba¤l› yard›mc› donan›m
b hücre için
v Ay›r›c› üzerinde yard›mc› kontaklar
v Sepam programlanabilir elektronik röleler ile koruma
v anahtarl› kilitlemeler
v 150 W ›s›tma eleman›
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Hücre seçimi

OG ölçme
CM (750 mm)

CM2

(750 mm)
gerilim ölçü

gerilim ölçü

CMC (1000 mm)

ak›m ve gerilim ölçü

Elektriksel karakteristikler
kA

kA
20
16

20

12.5

16
12.5

630 A

50 A

36

36

kV

Temel donan›m
b ay›r›c› ve topraklama anahtar›
b CS iflletme mekanizmas›
b AG ay›r›c›
b AG sigorta
b geniflletilmifl AG bölmesi
b 3 adet 6.3 A’lik OG sigortas›
b 3 adet (faz - toprak) gerilim
transformatörü

b 3 adet 6.3 A’lik OG sigortas›
b 2 adet (faz - faz) gerilim
transformatörü

b
b
b
b
b
b

kV

yük ay›r›c›s› ve topraklama anahtar›
CIT iflletme mekanizmas›
630 A’lik izole baralar
geniflletilmifl AG bölmesi
AG ay›r›c›
AG sigorta

b 3 adet 6.3 A’lik OG sigortas›
b 3 adet (faz - toprak) gerilim
transformatörü
b 3 adet ak›m transformatörü

‹ste¤e ba¤l› yard›mc› donan›m
b yard›mc› kontaklar
b 150 W ›s›tma eleman›

b anahtarl› kitlemeler
b 150 W ›s›tma eleman›
b sayaç

Seçenekler
b 630 A veya 1250 A’lik izole baralar

www.schneider-electric.com.tr
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Hücre seçimi

OG ölçü (devam)
GBC-A (750 mm)

GBC-B (750 mm)

ak›m ve/veya gerilim
ölçü + bara yükselme

ak›m ve/veya gerilim
ölçümü

Elektriksel karakteristikler

kA
25
20

1250 A

16
12.5

630 A

36

kV

Temel donan›mlar
b 3 ak›m transformatörü
b ba¤lant› baralar› (sa¤dan ç›k›fll›)
b 630 A ve 1250 A’lik izole baralar

‹ste¤e ba¤l› yard›mc› donan›m
b geniflletilmifl AG bölmesi
b 3 gerilim trafosu
b 150 W ›s›tma eleman›

www.schneider-electric.com.tr

27

Schneider Electric

SM6-36 serisi

Hücre seçimi

Ba¤lant› hücreleri
GBM (750 mm)

GAM2 (750 mm)

bara yükselme
hücresi
(sa¤dan veya
soldan ç›k›fll›)

girifl kablo ba¤lant›
hücresi

GAM (750 mm)

girifl kablo ba¤lant›
hücresi

Elektriksel karakteristikler

kA
25
20

1250 A

16
12.5

630 A

36

Temel donan›m
b 630 A veya 1250 A’lik izole baralar
b ba¤lant› baralar› (sa¤dan veya soldan ç›k›fll›)

kV

b 630 A veya 1250 A’lik izole baralar

b 630 A veya 1250 A’lik izole baralar

b gerilim göstergeleri
b tek damarl› kuru tip kablolar için
ba¤lant› terminali

b gerilim göstergeleri
b tek damarl› kuru tip kablolar için
ba¤lant› terminali

‹ste¤e ba¤l› yard›mc› donan›m
b 150 W ›s›tma eleman›

GIM (250 mm)

duvar geçifl hücresi

Temel donan›m
b 3 faz ana baralar

www.schneider-electric.com.tr
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‹flletme mekanizmas› hücrenin ön
k›sm›na yerlefltirilmifltir.
Yandaki tabloda anahtarlama elemanlar›
için iflletme mekanizma tipleri verilmifltir.
CS tipi d›fl›nda bütün iflletme
mekanizmalar›n›n ifllem h›z› operatör
h›z›ndan ba¤›ms›zd›r.

‹flletme mekanizmalar›

iflletme mekanizma üniteleri

hücreler

yük ay›r›c›s› / ay›r›c›
CIT

IM, IMC, IMB
QM
CMC
CM, CM2
DM1-A, DM1-D, DM2
SM

CI1

CI2
v

CS

kesici
(SF1)
RI

kesici
(FB4)
Gmbh

b
b

b standart
v iste¤e ba¤l›

Çift fonksiyonlu iflletme mekanizmas›
CIT

b yük ay›r›c›s›
K ba¤›ms›z açma-kapama ifllemi (motor veya kumanda kolu ile)
b topraklama anahtar›
Ba¤›ms›z açma-kapama ifllemi (kumanda kolu ile).
Açma ve kapama için gerekli enerji s›k›flt›r›lm›fl yay›n boflalmas› ile
sa¤lan›r.
b yard›mc› kontaklar
K yük ay›r›c›s› (2NA + 2NK)
K yük ay›r›c›s› (2NA + 3NK) ve topraklama anahtar› (1NA + 1NK)
K motor seçilmiflse yük ay›r›c›s› (1NK) ve topraklama ay›r›c›s›
(1NA + 1NK)
b motor seçimi

Çift fonksiyonlu iflletme mekanizmas›
CI1

b yük ay›r›c›s›
K ba¤›ms›z kapama ifllemi (motor veya kumanda kolu ile) kapama için
gerekli enerji s›k›flt›r›lm›fl yay›n boflalmas› ile sa¤lan›r.
K açma butonu (A) veya açt›rma ünitesi ile ba¤›ms›z açma ifllemi.
b topraklama anahtar›
K kumanda kolu ile ba¤›ms›z kapama ifllemi için gerekli enerji s›k›flt›r›lm›fl
yay›n boflalmas›yla sa¤lan›r.
K kumanda kolu ile ba¤›ml› açma ifllemi
b yard›mc› kontaklar
K yük ay›r›c›s› (2NA + 2NK)
K yük ay›r›c›s› (2NA + 3NK) ve topraklama anahtar› (1NA + 1NK)
K motor opsiyonda yük ay›r›c›s› (1NK) ve topraklama anahtar›
(1NA + 1NK) opsiyonunda
b mekanik gösterge
QM ünitelerinde sigorta att› göstergesi
b açt›rma bobini
b motor seçene¤i
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‹flletme mekanizmalar› (devam)

Çift fonksiyonlu iflletme mekanizmas›
CI2

b yük ay›r›c›s›
K ba¤›ms›z iki etapta kapama ifllemi
- motor veya kumanda kolu ile iflletme mekanizmas›n›n kurulmas›
- biriktirilen enerjinin buton (A) veya açt›rma (trip) bobiniyle kapama
iflleminin yap›lmas›
K açt›rma buton (A) veya açt›rma bobiniyle ba¤›ms›z açma ifllemi
b topraklama anahtar› fonksiyonu
K levye ile ba¤›ms›z kapama ifllemi için gerekli enerji s›k›flt›r›lm›fl yay›n
boflalt›lmas› ile sa¤lan›r.
K kumanda kolu ile ba¤›ml› açma ifllemi
b yard›mc› kontaklar
K yük ay›r›c›s› (2NA + 2NK)
K yük ay›r›c›s› (2NA + 3NK) ve topraklama anahtar› (1NA + 1NK)
K motor seçilmiflse yük ay›r›c›s› (1NK) ve topraklama ay›r›c›s›
(1NA + 1NK)
b açt›rma bobini
b kapama bobini
b motor seçene¤i

Çift fonksiyonlu iflletme mekanizmas›
CS

b ay›r›c› ve topraklama anahtar› fonksiyonlar›
K levye ile ba¤›ml› açma kapama ifllemleri
b yard›mc› kontaklar
K yük ay›r›c›s› (2NA + 2NK) DM1-A, DM1-D, DM2 üniteleri için
K ay›r›c› (1NA + 2NK) CM ve CM2 üniteleri için

www.schneider-electric.com.tr
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‹flletme mekanizmalar› (devam)

RI kesici iflletme mekanizmas›

b kesici fonksiyonu
K iki etapta ba¤›ms›z kapama ifllemi
‹lk etapta motor veya kumanda kolu ile iflletme mekanizmas›n›n
kurulmas›, daha sonra biriktirilen enerjinin buton (I) veya açt›rma
ünitesi kullan›larak serbest b›rak›lmas›.
K buton (O) veya açt›rma ünitesi ile ba¤›ms›z açma ifllemi
b yard›mc› kontaklar
K kesici (4NA + 4NK)
K mekanizma kuruldu (1NK)
K mekanik gösterge ifllem say›s›
b açt›rma bobinleri
K flönt açma
K düflük gerilim
K mitop (düflük enerji)
b kapama bobini
K flönt açma
b motor seçene¤i

www.schneider-electric.com.tr
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Yard›mc› donan›m

Yük ay›r›c›s› / ay›r›c› için motor ve bobin
opsiyonlar›
CIT, CI1 ve CI2 mekanizmalar›na motor tak›labilir. ‹flletme mekanizmas›
de¤iflmeden sahada motor montaj› mümkündür.
Un
güç devresi
Motor opsiyonu

(V)

DC
24

48

(W)
(VA)
(s)
Açma bobinleri
flönt açt›rma
kapama bobini
flönt açt›rma

(W)
(VA)

110

125

AC
120

230 (50 Hz)*

200
200
<5

<5
200

250

300

300
400

(W)
(VA)

600

30
60

* farkl› frekanslar için lütfen bize dan›fl›n›z.

Kesici için motor ve bobin opsiyonlar›
Un
güç devresi
option
Motor opsiyonu

Opening
releases
Açma
bobinleri
Mitop (düflük enerji)
flönt açt›rma
düflük gerilim

açma
tutma

(V)

DC
24

48

110

(W)
(VA)
(s)

300

(W)
(W)
(VA)
(W)
(VA)
(W)
(VA)

3
85

(W)
(VA)

85

125

AC
120

230(50 Hz)*

700
< 15

< 15

180
160
280

550

50

40

10

closing release
kapama
bobini

açt›rma bobinlerinin farkl› kombinasyonlar›
SF1
b
b
b
Mitop (düflük enerji)
b
flönt açt›rma
b
düflük gerilim

180

b

b
b

b

* farkl› frekanslar için lütfen bize dan›fl›n›z.
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Kilitlemeler

Fonksiyonel kilitlemeler

Kilitlemeler IEC 62271-200’e uygundur.
Yük ay›r›c›l› hücreler
b yük ay›r›c›s› ancak topraklama ay›r›c›s› aç›k
ve hücre kapa¤› kapal› ise kapat›labilir.
b topraklama anahtar› ancak yük ay›r›c›s› aç›k
ise kapat›labilir.
b hücre kapa¤› ancak topraklama anahtar›
kapal› ise aç›labilir.
b hücre kapa¤› aç›ld›¤›nda yük ay›r›c›s› aç›k
konumda kilitlenir. Topraklama anahtar›yla test
için manevra yap›labilir.
Kesici ünitesi
b ay›r›c› (veya ay›r›c›lar) ancak kesici aç›k ve
hücre kapa¤› kapal› ise kapat›labilir.
b topraklama anahtar› (veya anahtarlar›) ancak
ay›r›c› veya ay›r›c›lar aç›k ise kapat›labilir.
Hücre kapa¤› ancak flu durumda aç›labilir:
K kesici aç›k konumda kilitlenmifl ise
K ay›r›c› veya ay›r›c›lar aç›k ise
K topraklama anahtar veya anahtarlar›
kapat›lm›fl ise.

‹fllevsel kilitlemelere ek olarak ay›r›c›lar ve yük ay›r›c›lar flunlar› içerir:
b harici kilit (asma kilit) takmak için halkalar (kilit verilmemifltir.)
b mekanizma kilitleme fonksiyonu için 4 adet anahtarl› kilit yuvas›
(iste¤e ba¤l› olarak)

kilit üniteleri
hücreler
IM, IMC, IMB
QM, DM1-A, DM1-D
SM

kilitler
A1 A3
b
b

A4
b

C1

C4

b

b

P1
b

P2

P3

b

b

P5
b

K1
b
b

Not: Kesici ile yap›lacak yüksüz durumdaki
ifllemlerde ay›r›c› veya ay›r›c›lar› kilitlemek
mümkündür.

Anahtarl› tip kilitler
Ç›k›fl üniteleri
O

Amaç:
b AG ana kesicisi “aç›k” veya “ayr›lm›fl” konumda kilitlenmedikçe
transformatör hücresinde topraklama anahtar›n›n kapat›lmas›n›
önlemek için.

O

A1 tipi

b Topraklama ay›r›c›s› “kapal›” konumda kilitlenmedikçe transformatöre

ulafl›lmas›n› önlemek için.

S

S

C1 tipi

O

b AG ana kesicisi “aç›k” veya “ayr›lm›fl” konumda kilitlenmedikçe

transformatör hücresinde topraklama anahtar›n›n kapat›lmas›n›
önlemek için.

S
O

S

b Topraklama ay›r›c›s› “kapal›” konumda kilitlenmedikçe transformatöre

ulafl›lmas›n› önlemek için.

C4 tipi
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Kilitlemeler
Ring flebeke üniteleri

O

O

O

O

tiptipiA3
A3

A4
tiptipiA4

Amaç:
b Girifl hatt› taraf›ndan yük ay›r›c›s› aç›k
konumda kilitlenmedikçe, yük taraf›ndaki
hücrenin topraklama anahtar›n›n
kapat›lmas›n› önlemek için.

Amaç:
b ‹ki yük ay›r›c›s›n›n ayn› anda kapanmas›n›
önlemek için.

X

X

X

O

O

O

X

O

tip P1
P1 tipi

P2 tipi

Amaç:
b Bir üniteye ait topraklama ay›r›c›s›n›n di¤er
bir üniteye ait yük ay›r›c›s›n›n aç›k durumda
kilitlenmeden kapanmas›n› önlemek için.

Amaç:
b Ay›r›c› ve yük ay›r›c›s› “AÇIK” konumda
kilitlenmedikçe, topraklama ay›r›c›lar›n›n
gerilim üzerine kapat›lamamas› için.

AX

O

P

O

P

X

P3 tipi

P5 tipi

Amaç:
b Yük ay›r›c›s› ile yüksüz manevra
yap›labilmesi için

Amaç:
b Yük ay›r›c›s› “AÇIK” konumda kilitlenmedikçe genifl kablo ba¤lant› hücresinin
topraklama ay›r›c›s›n›n kapat›lamamas› için.

O

Anahtar konumlar›:

O

: anahtar yok
: anahtar serbest
: anahtar hapis
K1 tipi

: hücre veya kap›

Amaç:
b Girifl hatt› taraf›ndaki kesici veya ay›r›c›
aç›k konumda kilitlenmedikçe, ay›r›c› veya
yük ay›r›c›s›n›n topraklama anahtar›n›n
kapat›lmas›n› önlemek için.
www.schneider-electric.com.tr
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Sigorta seçimi

Transformatör korumas›

Fusarc CF serisi sigorta boyutlar›

SM6-36 QM hücreleri için sigorta de¤erleri
afla¤›daki kriterlere ba¤l›d›r:

Fusarc CF

b iflletme gerilimi
b transformatör anma de¤erleri
b sigorta teknolojisi (üretici)

Ø

Ø 45

QM hücrelerinde IEC 282-1’e ve boyutsal olarak
da DIN 43-625’e uygun olarak orta tip perkütörlü
Fusarc CF sigortalar kullan›l›r.

Ø6

L

33

nominal
gerilim
(kV)
36

33

23

nominal
ak›m
(A)

uzunluk
(mm)

çap
Ø
(mm)

a¤›rl›k
(kg)

10 - 16
25
31.5 - 40
50 - 63

537
537
537
537

50.5
57
78.5
86

1.8
2.6
4.7
6.4

ABB

ET‹TAfi

BEST

AREVA

ABB

ET‹TAfi

BEST

AREVA

ABB

ET‹TAfi

BEST

AREVA

ABB

ET‹TAfi

BEST

AREVA

ABB

ET‹TAfi

BEST

AREVA

ABB

ET‹TAfi

BEST

AREVA

ABB

ET‹TAfi

BEST

AREVA

ABB

ET‹TAfi

BEST

AREVA

10

10

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

20

20

25

20

25

25

25

25

25

25

31.5

25

31.5

31.5

40

31.5

40

40

40

40

50

50

50

50

31.5

10

10

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

20

20

25

20

25

25

25

25

25

25

25

25

31.5

31.5

31.5

31.5

40

40

40

40

50

50

50

50

36

160

250

400

500

630

800

1000

1250

ET‹TAfi

AREVA

30

Un(kV) Us (kV)

ABB

BEST

Sigorta seçim tablosu

1600

33

x

x

6.3

6.3

10

10

10

10

20

20

20

20

20

20

25

20

25

25

25

25

25

25

25

25

31.5

31.5

31.5

31.5

40

40

40

40

40

40

40

40

34.5

x

x

6.3

6.3

10

10

10

10

20

20

20

20

20

20

25

20

25

25

25

25

25

25

25

25

31.5

31.5

31.5

31.5

40

40

40

40

40

40

40

40

* : + 40°C üzerindeki kullan›mlarda veya afl›r› yüklenmelerde

Transformatör ve sigorta karakteristikleri üreticilere ve standartlara göre de¤iflebildi¤inden sigorta seçimi için lütfen bize baflvurunuz.

www.schneider-electric.com.tr
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Ba¤lant›lar

Kuru tip kablolar ile ba¤lant›lar

tek damarl› kablolar
kablo tipi
(mm2)

bükülme çap›
(mm)

P1

P2

1 x 35

525

350

550

1 x 50

555

380

580

1 x 70

585

410

610

1 x 95

600

425

625

1 x 120

630

455

655

1 x 150

645

470

670

1 x 185

675

500

700

1 x 240

705

530

730

Kuru tip kablolar k›sa, basit yap›da kablo
bafll›klar› ile ba¤lan›r:
b bak›r veya Al tek damarl› tipi alan düzenleyici
Ba¤lant› uçlar› 50 Nm’ye ayarlanm›fl tork
anahtar› kullan›larak düzenleyici ile bütünleflmifl
saplama üzerine tespitlenir.

Kuru tip kablolar ile ba¤lant›lar

Bütün ünitelerde
b Kablo kanal›ndan
Yandaki tablo genel olarak kullan›lan kablolarda
kanal derinli¤i P ölçüleri verilmifltir.

Üniteler 630 A
IM, IMC, QM, CM, CM2, PM
DM1-A, GAM2, SM
derinlik P (mm)

Kablo kanal› detaylar›
Sa¤dan ve soldan
kablo girifli

Arkadan kanal ile
girifl ç›k›fl

100

Önden kanal ile
girifl ç›k›fl

100

100
Ø200

P2

P1 P2

400

400

1000

1000

100 min
QM

P2
400

P1
1000

100 min

100

QM

100

100 min
QM

100
Ø200

IM

Ø200

IM

IM

IM

Ø200

IM

IM

100

www.schneider-electric.com.tr
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Ba¤lant›lar (devam)

Kablo ba¤lant› yükseklikleri

Hücre
IM, SM
IMC, QM
DM1-A
GAM2

H

H

H

(yerden yükseklik mm)

H
1210
575
575
565
565
795

350

350

350

350

350

IM, SM IM

350

350

IMC, QM

350

350

350

350

350

H

DM1-A

350

350

350

350

GAM2

www.schneider-electric.com.tr
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Tesis etme

Tesis edilecek zeminin
haz›rlanmas›

Boyutlar ve a¤›rl›klar

Hücreler kablo kesitine ba¤l› olarak, kablo kanal› ile
düzgün beton zemin üzerine tesis edilebilir. ‹nflaat
iflleri bütün hücreler için ayn›d›r.

, IMB

Hücrelerin ba¤lanmas›

(2)
(2)
(2)

Di¤er hücre ile ba¤lant›

Hücreler, OG panosu oluflturacak flekilde kolayl›kla
birbirine ba¤lan›r. Bu ifl için kullan›lacak civatalar
hücre ile sevk edilir. Bara ba¤lant›lar› 28 Nm’lik tork
anahtar› ile yap›l›r.
Yere sabitleme
b üç hücreye kadar olan panolarda, panonun dört
köflesi afla¤›daki elemanlar kullan›larak yere
sabitlenir:
K M8 somun ve civatalar
K Vida çubuklar›
b üçten fazla hücreden oluflan panolarda, ankraj
deliklerinin say›s› ve konumu yerel kriterlere göre
de¤iflir (deprem v.s.).
b ankraj delikleri aras›ndaki b aç›kl›¤› hücrenin
geniflli¤ine ba¤l›d›r.

850

590
340

, GAM

540

GBC-B
GIM

2250

250

1400

40

(1) Derinlik ölçüleri hücrelerin taban oturma yüzeyi için verilmifltir.
(2) Bu hücrelerde geniflletilmifl AG dolab› ile birlikte derinlik ölçüsü 1615mm'dir.
*Ak›m ve gerilim transformatörlü

14.2 x 25 (4 adet)
ankraj delikleri

a (mm)
b (mm)

250
150

www.schneider-electric.com.tr
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Tesis etme (devam)

Boyutlar (devam)
215

2250

100

1400

32

IM, IMC, QM, CM, CM2, SM
GBM, GAM2, GBC-A, CMC
(GBM ve GAM2 hücrelerinde
sadece 100 mm ölçüsü geçerlidir.)

2250

215

1400

32

DM1-A, DM1-D, DM2
www.schneider-electric.com.tr
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Yerleflim

C

Üstten görünüfl

A

B

C

B

Hücre ile Duvar aras›nda kalacak boflluklar üst ve yan kapama saclar› ile
kapat›lmal›d›r.

D

E

Yandan görünüfl

D

Boyut
min: 1770 mm
min: 100 mm
100 mm
Boyut
2550 mm*

E

2650 mm**

A
B
C

* üstten girifl seçene¤i kullan›ld›¤›nda
(D= 2730 mm olmal›)
* üstten girifl seçene¤i kullan›ld›¤›nda
(E= 2830 mm olmal›, OG kablo bükümü için
ek yükseklik ilave edilmelidir.)

100

www.schneider-electric.com.tr
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Schneider Electric
Servis

Schneider Electric Servis tesisat›n›z›n tüm kullan›m
ömrü boyunca yan›n›zda
Modernizasyon

Dizayn

Dizayn
Sisteminizin incelenerek uygun çözümlerin önerilmesi, sistem tasar›m›.
Mühendislik ve performans hizmetleri.
Uygulama
Tesisat›n›z›n tamamlanmas›n› ve devreye al›nmas›n› kontrol ediyoruz:
tasar›m, maliyet optimizasyonu, garantili performans ve güvenilirlik,
devreye alma testleri, v.b.
‹flletim
Günlük ifllemlerinizi gerçek zamanl› yürütmenize yard›mc› oluyoruz:
bak›m sözleflmesi, teknik destek, yedek parça tedariki, düzeltici ve
önleyici bak›m, iflletme ve bak›m e¤itimi, vb.
‹flletim

Uygulama

Modernlefltirme
Tesisat›n›z›n performans›n› güncelleyebilirsiniz: tesisat denetimi, pano
testleri ve hata bulma, adaptasyon ve modifikasyon, kullan›m ömrü
sonunda geri dönüflüm yap›lmas›.

Schneider Electric Servis faaliyetleri
Elektrik tesisat denetimi (Audit)
Tesisinizde beklenmedik elektrik kesintilerini önlemek, elektrik enerjisinin
kalitesini gelifltirmek ve maliyetini düflürmek için elinizden geleni yapmak
amac›ndaysan›z, bak›m ve yenileme için check-up yapt›rmak ve
önceliklere karar vermek gerekir.
OG devre kesici testleri
Ekipmanlar›n›z›n performans›n› görmek ve servis ömrünü uzatmak art›k
elinizde. Veri taban›nda üreticinin kriterlerini bulunduran Prodiag yaz›l›m›
ile OG devre kesicisinin durumu gerekli ölçümler yap›larak de¤erlendirilir.
Güç faktörünün düzeltilmesi
Reaktif güç kompanzasyonu ile herhangi bir ceza ödemeden tesisinizin
ekonomik performans›n› artt›rabilirsiniz. Tesisinizde tam yük alt›nda daha
fazla güç elde edersiniz ve tesisi tam kapasite kullanarak herhangi bir güç
art›r›m›na gitmek zorunda kalmazs›n›z.
Harmonik ölçüm ve filtreleme
Elektronik cihazlar›n›z›n beslendi¤i sistemdeki elektrik enerjisinin
kalitesinden ve düzgün çal›flt›¤›ndan emin olabilirsiniz. Tesisiniz harmonik
bozulmalardan ar›nd›r›l›r ve böylece elektrik enerji da¤›t›m›n›n kalitesi
art›r›l›r.
Ekipman yenileme
‹fliniz engellenmeden yenilenen ekipmanla yeniden ayn› performans›
sa¤lamak istiyorsunuz. Ekipman yenileme ile tesisinizin verimlili¤ini
art›rmak için OG ve AG panolar›, yumuflak yolvericiler, h›z kontrol üniteleri
ve PLC’lerinizin teknik aç›dan yenilenmesini yap›yoruz.
Bak›m anlaflmalar›
Tesisinizde kullan›lan malzemelerin markas› ne olursa olsun koruyucu
bak›m ile tesisinizin tümünü ya da bir bölümünü kapsayan ekipmanlar,
ifllevlerini yerine getirdiklerinden ve performanslar›ndan emin olmak
amac›yla, düzenli olarak kontrol edilir. Koruyucu ve kestirimci bak›m ile
tesisinizde umulmad›k ar›zalarla karfl›laflma riskiniz ortadan kalkar.
Yedek parça
Orijinal yedek parçalar kullanarak mevcut ekipman ve ürünlerinizin
güvenle çal›flmas›n› temin edersiniz. Amac›m›z genifl Orta Gerilim, Alçak
Gerilim ve Endüstriyel Kontrol ürünlerinin yedek parça sto¤u ile sizlere
hizmet sunmakt›r.

www.schneider-electric.com.tr
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Schneider Electric
Servis (devam)

Devreye alma, süpervizörlük ve sahada e¤itim
Profesyonel servis ekibimiz, montaj ve devreye alma s›ras›nda saha
ekibinize yol gösterir. Enerjilendirme öncesi sistemi denetler. IEC
standartlar›na uygun flekilde ve hassas test cihazlar› kullan›larak montaj
kontrolü yap›l›r. Ekibinize ekipmanlar ve kullan›lan koruma röleleri,
analizörler, otomatik transfer üniteleri ve di¤er ürünler konusunda destek
ve gerekti¤inde e¤itim verilir.
Otomasyon Retrofit
Schneider Electric’e ait tüm PLC markalar›n›n ve operatör kontrol
panellerinin yaz›l›m ve donan›m ar›zalar›n›n giderilmesi profesyonel
olarak gerçeklefltirilmektedir.
Koruma modernizasyonu, koordinasyon çal›flmalar›
Koruma sistemlerinizde tam bir güven sa¤lamak istiyorsan›z koruma
rölesi modernizasyonu ile rölelerinizi teknik olarak gelifltiriyor; - bir izleme
ve kontrol sistemine entegre etme opsiyonuyla birlikte - tesisinizin
verimlili¤ini art›r›yoruz.
Mühendislik hizmetleri
Uzman ve tecrübeli kadromuz tesislerinizin kurulmas› veya yenilenmesi
aflamas›nda sizlere profesyonel yaz›l›mlar kullanarak mühendislik
hizmetleri verebilir. Tek hat flemalar›n›n ç›kar›lmas›, detay proje çizilmesi,
k›sa devre hesaplar›, röle koordinasyon çal›flmalar›n›n yap›lmas› bu
kapsamdad›r. Mevcut sistemlerinizin uygunlu¤u, yapaca¤›m›z detayl›
mühendislik çal›flmas› ile kontrol edilir.

www.schneider-electric.com.tr
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Standartlar ve donan›mlarda meydana gelen de¤ifliklikler nedeniyle, bu belgede yer alan
karakteristikler ve resimler, taraf›m›zca teyit edilmedikçe ba¤lay›c› de¤ildir.

Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.fi.

Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi
Göztepe ‹fl Merkezi, No:110
34730 - Göztepe, ‹stanbul
Tel : 0 216 468 8888 pbx
Faks : 0 216 468 8787
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Tel : 444 3030
Faks : 0 216 468 8829

e-posta: TR-Hotline@schneider-electric.com
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