
Devre Kesiciler/Şalterler

Yeni Nesil Motor Koruma Kesici/şalter Özellikleri



Global Elverişlilik 

Tek bir global devre kesici/şalter serisi ile, 
tüm devre koruması ihtiyaçlarınız için tek bir 
cihazla standart hale getirebilirsiniz. 

• Kompakt, motor koruma, kontrol devresi 
ve aşırı yük koruma ürünleri içeren global 
seri. 

• Global lojistik ile tüm bölgelerde daha kısa 
teslim süreleri

• Geliştirilmiş araçlar ve konfigürasyon 
yazılımları ile zenginleştirilmiş destek

• Genişletilmiş ürün aralığı ve aksesuarlar

Standartlar ve Sertifikasyonlar 

Tüm bölgelerdeki tüm endüstrileri içine 
alacak global bir ürün sağlamak için, devre 
kesici/şalter ürünleri çeşitli standartlara göre 
sertifikalandırılmıştır.

• Topraklama arızası dedektörleri dahil 
kompakt ve motor koruma ürünleri UL 
ve CE sertifikalıdır

• Tüm devre kesici/şalter koruma ürünleri, 
çevreye zararlı olabilecek maddeleri 
içermezler – RoHS uyumludur 

Devre Kesici/Şalter Önerisi
Rockwell Automation, Allen-Bradley® devre kesicileri/şalterleri ve motor koruma 
cihazlarını birçok uygulama ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olmak için tam bir 
ürün yelpazesi olarak sunuyor. 3000 Ampere kadar akım aralığı ve fonksiyonlarının 
çok çeşitliliği ile – ister lokal tesislerde ya da global pazarda paneller veya makineler 
imal edin, bu komponentler pek çok endüstride kullanılmaktadır. Minyatür devre 
kesicilerden kompakt şalterlere ve motor koruma şalterlerine, bir dizi kurulum 
ihtiyacını karşılamak için onlara çok çeşitli aksesuarlar ve çalışma/montaj opsiyonları 
eşlik ediyor.

Minyatür Devre Kesiciler



Daha Yüksek Kısa Devre Akım 
Değerleri (SCCR)
• Arttırılmış kısa devre koruması – Standart 

Manyetik Açtırma (13…14 x Ie'de sabit) ve 
Yüksek Manyetik Açtırma (16…21 x Ie'de 
sabit)

• Kısa devre koordinasyonu 0,1 - 630 kW 
arası, arıza akımları 100 kA'a kadar, ve 
işletme gerilimleri 690 V'a kadar motorlar 
için mevcuttur

• Daha yüksek kesme değerleri (örneğin 
150 kA'a kadar)

• Gelişmiş koruma için açtırma ünitelerinde 
daha fazla kişiselleştirme

Seçim ve Montaj kolaylığı 

Kullanımı kolay seçme ve sipariş etme 
araçları ile uygulamanız için gerekli devre 
korumasını belirleyin. 

• Global elverişlilik için stokta geniş aksesuar 
yelpazesi

• Panel montajlarını, DIN Rayı montajlarını 
ve bus bar montaj sistemlerini içeren çeşitli 
montaj seçenekleri

• Distribütor partnerlerimizle 80'den fazla 
ülkede basitleştirilmiş satın alma prosesi 
ve ürün stoğu

Kompakt Şalterler

Motor Devre Koruması



Kompakt Şalter
15 - 3000 A aralığında sekiz pano boyutu ile, Allen-Bradley 
kompakt şalterleri sizin için gerekli akım değerlerini ve frenleme 
kapasitelerini sağlayabilir. Çeşitli tipte kollarla ve aksesuarları ile, 
bu devre kesiciler/şalterler, devrelerin aşırı yüke, kısa devreye, 
topraklama arızasına karşı korumasını sağlarlar. 

Global portföyün özellikleri:

• 25 - 150 kA kesme kapasitesi tek bir ünitenin pek çok uygulamaya hitap 
etmesine izin verir, böylelikle belirlenecek farklı ürünlerin sayısını azaltır

• 25 - 3000 A arasında mevcut elektronik açtırma ünitesi

• Çok çeşitli panel yapılandırmalarına uyması için geniş yelpazede işletme 
mekanizmaları

• Allen-Bradley kontaktörleri, aşırı yük röleleri ve motor yolvericileri ile kısa 
devre akım değerleri (SCCR)



Kısa Devre ve İletken 
Koruma uygulaması

Branşman Motor Devresi Branşman Devresi

Sadece 
manyetik 
açtırma 
üniteli motor 
koruması 
cihazları

Termik manyetik 
korumalı kompakt 
şalter

Termik 
manyetik 
korumalı 
kompakt 
şalterler

Dirençli yükler 
(ısıtma elemanları, 

aydınlatma, vb)

kontaktör

aşırı yük rölesi

yolverici

Daha fazla bilgi için Global SCCR web sitemizi ziyaret edin:
www.rockwellautomation.com/support/global-sccr.page

Kombinasyon yolvericiler veya kontaktörlerle 
65 kA. SCCR koordinasyonunu sağlamak için test 
edilmiş motor devre koruma cihazları.



Geniş Aksesuar Seçimi

Ayarlanabilir Elektronik  
Uzun Kısa Ani (LSI) ve  

Uzun Kısa Ani Topraklama Arızası (LSIG)

Sabit Termik/Manyetik

Açtırma Bobini/
Düşükgerilim Rölesi

Terminal Opsiyonları

Seçenekleri 
uygulamak
Dahili aksesuarlar sadece ön kapağı 
kaldırarak hızlıca ve kolayca yerinde 
monte edilir.

Koruma Opsiyonları

Sonlandırma 
Kapağı 

(Standart)
Kablo papucu

Uzatılmış Çoklu  
kablo  

papucu



Değişken Derinlikli Operatör Kolu – 
Flanşsız panoların global uygulaması 
için.

Esnek Kablolu Kol – Flanş tarzı bir 
kol ile devre kesicilerin/şalterlerin 
panele kolayca yerleştirilmesinde 
esneklik sağlar.

Motor Mekanizması – MCCB'nin uzaktan 
elektrikle operasyonuna imkan tanır.

Direkt Döner Kollar – Kapı 
hareket halinde veya pano 
kapısı açık kontrol.

NFPA Dahili Çalıştırma Kolu – 
Değişken derinlik operatörü 
kullanırken pano kapısı açık 
halde aletleri kullanmadan 
MCCB'nin kontrolüne imkan 
tanır.

Değişken Derinlik Flanşı 
Operasyon Mekanizması – 
Flanş tarzı bir kol ile direkt 
kontrol.

Montaj Kolaylığı
Çok çeşitli kol opsiyonları ile, uygulama 
ihtiyaçlarınız ve güvenlik gereklilikleriniz için 
doğru ürünü bulabilirsiniz.

Ayarlanabilir Termik/
Ayarlanabilir Manyetik

Yardımcı/Alarm 
Kontakları

DağıtıcıÇoklu  
kablo  

papucu



1200 A'ya kadar Motor Koruması
Bülten 140MG
• Akım aralığı 3…1200 A Motor Koruma Şalterleri

• UL489 motor aşırı yüklenmeleri için Listelenen/Tanımlanan

• Sadece kısa devre koruma üniteleri 3…1200 A arası mevcuttur (aşırı yük 
koruması ayrıca temin edilmelidir)

• Kombine kısa devre ve aşırı yük koruma üniteleri 3…150 A arası mevcuttur

• Görünür açtırma göstergesi

• Yüksek akım sınırlama

• Yüksek anahtarlama kapasitesi

• NEMA ve IEC kontaktörleri ve aşırı yük röleleri ile uygulanabilir

• Bülten 140G kompakt şalterleri ile çok çeşitli aksesuarlar aynıdır

90 A'ya kadar Motor Koruması –  
Aşırı Yük Korumalı veya Korumasız
Bülten 140M – daha küçük boyutlu uygulamalar için ekonomik opsiyon

• Akım aralığı 0,1…45 A

• 45 A'ya kadar modeller standart motor uygulamaları için bimetal aşırı yük 
koruması mevcuttur

• Bu modeller ayrıca Bülten 100 kontaktörleri ile UL Tip E veya Tip F kombinasyon 
yolvericileri yaratmak için oluşturmak

• Şönt ve düşük gerilim açtırma modülleri mevcuttur

• Önden montajlı yardımcı kontaklar ilave panel boşluğu gerektirmez

• Kompakt bus barlar çoklu branşman devrelerinin 3 fazlı kablolamasını 
basitleştirirler

• Açtırma pozisyonu: ayrı tutma kolu pozisyonu bir açtırma oluştuğunu gösterir

• Kısa devre koruması göstergesi: operatörlerin hatayı hızlıca tanımlamasına 
imkan verip duruş süresini kısaltarak kısa devre korumasını tespit eder

Bülten 140-CMN

• Akım aralığı 16…90 A

140-CMN pano Motor Koruma Şalterleri, Manuel Motor Kontrol Cihazları olarak 
UL Onaylı/CSA Sertifikalıdır (At Motor Ayırma ve Grup Montajı onaylarıyla).

NEC/CEC Grup Montajlarında, bu cihazların yukarı yönde Branşman-Devre, 
Kısa Devre Koruyucu Cihaz (BCPD) kullanımı gerektiren uygun kurallara göre 
uygulanması gerekir.

Motor Koruması
Allen-Bradley motor koruma şalterleri geniş yelpazede motor 
boyutları ve montaj tipleri için mevcuttur. NEMA ve IEC motor 
yolvericilerimizle, aşırı yük rölelerimizle ve kontaktörlerimizle 
kombine edilebilirler.



Kuzey Amerika'da grup motor uygulamalarında 
kullanım için onaylanmış, tek bir kısa devre koruma 
cihazı altında birden fazla motor branşman 
devresini korumak mümkündür.

UL Tip E kombinasyon motor kontrol cihazı olarak 
kullanıldığında, ayrı bir yukarı yönde kısa devre 
koruma cihazı ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

Motor Koruma  
Şalterleri Uygulama

Daha fazla bilgi için Global SCCR web sitemizi ziyaret edin:
www.rockwellautomation.com/support/global-sccr.page

Bülten 140MG 3…1200 A 
Sadece manyetik açtırma 
üniteli motor devre 
koruması cihazları

Bülten 140M/140-CMN 
0,1…90 A 
manyetik açtırmalı 
ve aşırı yük korumalı 
motor koruma şalteri

Bülten 140M 
0,1…45 A 
Sadece 
manyetik 
açtırma üniteli 
motor devre 
koruması 
cihazları

kontaktör

kontaktör
kontaktör

aşırı yük rölesi

yolverici

aşırı yük rölesi

Termik manyetik 
korumalı kompakt 
şalter

Kombinasyon yolvericiler veya kontaktörlerle 
65 kA. SCCR koordinasyonunu sağlamak için test 
edilmiş motor devre koruma cihazları.



Minyatür Devre Kesiciler
UL 489  •  CSA C22.2 No. 5.1  •  EN 60947-2  •  GB 14048.2  
UL Listeli  •  CSA  •  CE  •  CCC  •  VDE

Bülten 1489-M ürünleri Birleşik Devletler ve Kanada'da branşman devre koruması ve 
IEC uygulamaları için minyatür devre kesiciler olarak sertifikalıdır.

• 0,5…63 A; 1, 2, 3 kutuplar; C ve D Açtırma Eğrileri

• Akım sınırlama

• Kablolama ve bus bar esnekliği için ikili terminaller

• Ekstrem ortam koşulları için uygun (-25…+55°C)

Ek Koruyucular
UL 1077  •  CSA C22.2 No. 235  •  EN 60947-2  •  GB 14048.2  
UL Onaylı*  •  CSA*  •  CE  •  CCC  •  VDE (* sadece 1, 2 ve 3 kutup)

Bülten 1492-SP ürünleri, uygulamalarda ekipman koruması için ek koruyucular/minyatür 
devre kesicilerdir.

• 0,5…63 A; 1(+N), 2, 3(+N) kutuplar; B, C ve D Açtırma Eğrileri

• Akım sınırlama

• Kablolama ve bus bar esnekliği için ikili terminaller

• Ekstrem ortam koşulları için uygun 40°C kalibrasyon sıcaklığı (-25…+55°C)

• Ek DIN rayı yeri gerektirmeyen alttan montajlı yardımcı içeren çok çeşitli aksesuarlar

Bölgesel Devre Kesiciler/Şalterler
EN 60898-1  •  GB 10963  
CE  •  CCC  •  VDE

Bülten 188-J devre kesicileri ekipman seviyesinde uygulama içindir. Bu ürünler sadece 
bölgesel sertifikalıdır ve Çin, Singapur ve Avrupa'da mevcuttur.

• 0,5…63 A; 1(+N), 2, 3(+N), 4 kutuplar; B, C ve D Açtırma Eğrileri

• Akım sınırlama

• Çift yönlü besleme ve yük uygulamaları

• Ekstrem ortam koşulları için uygun (-25…+55°C)

Kontrol Devresi ve Yük Koruması 
için Minyatür Devre Kesiciler 
Kontrol devre ve yük koruma ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak için 
güncellenmiş ve genişletilmiş bir portföye sahiptir. Minyatür devre kesicilerin 
yeni serisi IP20 parmak korumalı ve RoHS uyumludur. Bu ürünler aynı 
zamanda bir dizi genişletilmiş standartları ve sertifikasyonları karşılar. 



Kaçak Akım Rölesi
UL 1053  •  ANSI/NFPA 70  •  EN 61008  •  CSA C22.2 No. 144  •  GB 16196  
cURus Onaylı  •  CE  •  CCC  •  VDE

Bülten 1492-RCD ürünleri, maruz kalan personelin yaralanmasını ve ekipmanın zarar 
görmesini önleyerek toprağa kaçağı saptar ve keser. RCD'ler sadece aşırı yük ve kısa 
devreden değil, aynı zamanda topraklama arızasından da ek devre koruması için minyatür 
devre kesiciler ile birlikte seri olarak kullanılır. 

• 25…80 A; 2, 4 kutuplar

• İnsan korunması için 30 mA duyarlıklı cihazlar (lokal gereklilikler için danışın)

• Ekipman koruması için 100, 300 ve 500 mA duyarlıklı cihazlar

• Çift yönlü besleme ve yük uygulamaları

Yüksek yoğunluklu Ek Koruyucular
UL 1077  •  CSA C22.2 No. 235  •  EN 60934  
UL Onaylı  •  CE  •  CSA

Bülten 1492-GH ve 1492-GS ek koruyucuları, panel alanı dar olduğunda kullanışlı olan 
yüksek yoğunluklu tasarıma sahiptir.

• 0,2…25 A; 1, 2, 3 kutuplu

• Kompakt tasarım ayak başına 24 1-kutuplu kesiciler için izin verir

• Hassas devre gereksinimleri için düşük akım değerleri ve çok sayıda nominal akım 

• AC ve DC uygulamaları için uygun

• 1492-GS için opsiyonel entegre N.O kontak

Minyatür Devre Kesiciler Uygulama
Minyatür Devre Kesiciler, geniş bir yelpazede yükler 
için ekipman koruma sağlayabilir. Birkaç örnek burada 
gösterilmiştir.

Aksesuarlar

* Kontak, devre kesici/şaltere entegredir

Not: Envanter ve kurulum esnekliği için, 1492-SP, 188-J ve  
1492-RCD ortak üniversal aksesuarları mevcuttur.

 1489-
M

 1492-
SP

 188-  
J

 1492-
RCD

 1492- 
G

Sağ Montaj ✔ ✔ ✔ ✔  

Sol Montaj  ✔ ✔   

Alt Montaj  ✔ ✔   

Mafsallı 
Bağlantı Açma 
Eklentisi

✔ ✔ ✔

Normalde Açık 
(N.O.) Kontak  ✔ ✔ ✔ *

Normalde 
Kapalı (N.C.) 
Kontak

 ✔ ✔ ✔  

Normalde 
Açık (N.O.)/
Normalde 
Kapalı (N.C.) 
Kontak

✔ ✔ ✔ ✔  

Sinyal Kontağı ✔ ✔ ✔ ✔  

Açtırma Bobini ✔ ✔ ✔   
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Approximate Dimensions —  125 A, G-Frame

Cat. No. 140G-G-RMB or 140G-G-RMY Direct Rotary Operating Handle

Drilling: See Detail “A”

Min. door rotation radius

‡ Rotary handle operating mechanism on molded case circuit breaker

♣ Door drilling template with direct rotary handle

♦ Required 25 mm insulating phase barriers provided

Cat. Nos. 140G-G-TLC13, 140G-G-TLC14 Terminals (Copper Only Lug)

‡ Front terminals 

Cat. No. 140G-G-MTL63, -MTL64 Terminal (Multi-Cable Terminal Lug)

♣ Required terminal covers with IP40 protection provided

∆ Terminal lugs for multi-cable connection

Lokal Distribütör
Lokal Distribütörünüzü bulmak için web sitemizi ziyaret edin.
www.rockwellautomation.com/distributor

Online (çevrimiçi) Ürün Rehberi
Geniş ürün portföyümüz, üretim döngünüzün her aşamasında 
proseslerinizin geliştirilmesi için tasarlanmıştır.
http://http//ab.rockwellautomation.com/Circuit-and-Load-
Protection/Circuit-Breakers

Ürün Seçimi Araç Kutusu
Güçlü ürün seçimi ve sistem yapılandırma araçları yelpazemiz, 
ürünlerimizi seçmede ve uygulamada size yardımcı olur.
www.rockwellautomation.com/en/e-tools

Çeşitli formatlarda 
CAD çizimleri

Seçim kılavuzları ve 
teknik dokümantasyon

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE. ve Rockwell Software Rockwell Automation, Inc. ticari markalarıdır. Rockwell Automation'a ait olmayan ticari markalar ilgili şirketlerin malıdır.

Yayın 140G-BR001A-TR-P – Aralık 2013 Telif Hakkı © 2013 Rockwell Automation, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. ABD'de basılmıştır.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), dünyanın endüstriyel otomasyona adanmış en büyük şirketi, müşterilerini daha verimli 
ve dünyayı daha sürdürülebilir kılar. Tüm dünyada, amiral gemimiz Allen-Bradley® ve Rockwell Software® ürün markaları yenilik 
ve mükemmellik ile tanınmışlardır.

ROKAutomation'u Twitter üzerinden takip edin. Facebook ve LinkedIn'de bizimle iletişime geçin.

Seçim ve 
Uygulama Araçları
Rockwell Automation'un 
devre kesicileri/şalterleri, 
anlamanıza yardımcı olmak ve 
uygulamanızda kullanmanız için 
bir dizi araç sağlar. Bu araçlara 
online (çevrimiçi) veya lokal 
distribütörünüz aracılığıyla 
erişebilirsiniz.




