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 )MCCB 1P (راهنماي استفاده از کلید اتوماتیک تک پل :توجه

 نحوه صحیح عملکرد محصول مطمئن شوید.لطفا قبل از نصب محصول، دستورالعمل را به دقت مطالعه نمایید تا از 
 نصب، نگهداري و بازرسی کلید اتوماتیک بایستی توسط افراد با صالحیت که داراي دانش کافی در این زمینه میباشند انجام شود.

لرزش فراوان میباشد  جهت جلوگیري از عملکرد نامناسب محصول از نصب در محیط هایی که داراي گازهاي خورنده،رطوبت بیش ازحد، دماي باال و
 خودداري کنید.

 سانتیگراد +40تا  -5 الف) دماي محیط:
 %45تا  %85 ب) رطوبت محیط:

 متر 2000کمتراز ارتفاع از سطح دریا: ج)
 میشود.کلید اتوماتیک را در محدوده رنج جریان و ولتاژ نشان داده شده بر روي درپوش استفاده کنید در غیر این صورت باعث عملکرد نادرست 

 جهت جلوگیري از گرم شدن، پیچهاي ترمینال را مطابق با گشتاور مناسب سفت کنید.
 چنانچه چند کلید اتوماتیک کنار یکدیگر نصب میشوند از صفحات عایقی بین فازها استفاده کنید.

 چنانچه کلید در اثر بروز خطا قطع شد قبل از وصل، خطاي بوجود آمده را رفع کنید.
 شدن ضربه به کلید جلوگیري کنید.ز وارهنگام حمل ا

 

     

PUSH TO TRIP ON OFF FIX THE SCREW CIRCUIT BREAKER 

G F E D C B A ZTE0-1 

106 27 121 6 65 137 36 63-80-100A 

109 35 128 8 81 151 46 125-160A 

18KA/25KA/36KA at 240 V AC قدرت قطع 

IEC60947-2 استاندارد 

 

http://www.zavir.com/
tel:035-37272246-7


 

، هذار شکٌی بسیارعالی ٍ باکیفیت است Single Pole MCCB زاٍیر (ًام ٍ هذل کلیذ)سریْای 

. کِ  براساس تلفیقی از طراحی رٍز، ٌّر، ارگًََهی ٍ ابعاد هٌاسب تَلیذ هیگردًذ
 

 . هیباشٌذIS / IEC60947-2هطابق با آخریي استاًذارد  (ًام ٍ هذل کلیذ)هشخصات 

یک راُ حل ایوي ٍ آساى برای حفاظت از هذار الکتریکی فشار ضعیف ارائِ  (ًام ٍ هذل کلیذ  )

 ٍ MCCBباالی قطع ایي  ظرفیت. استAC ٍلت  240 هیذّذ کِ ایذُ آل برای اًَاع کاربردّا تا

 .عور الکتریکی ٍ هکاًیکی باال ًشاى دٌّذُ طراحی هستحکن آى است

 : برخی از ویژگیها

 آهپر در دٍ سایس بذ200ًِ تا 16از سایس : تٌَع  

  قذرت قطع(Icu :)12.5 ،18 ،25 ٍ 36کیلَ آهپر  

 Ics (جریاى قطع در حالت سرٍیس) :جریاى ًاهی قطع برای کلیِ سایسّا% 100 

  ثابت برای تریپ هغٌاطیسی ٍ حرارتی (تریپ)دارای قطع کٌٌذُ ی 

 دارای دکوِ فشاری تریپ برای اطویٌاى از سالن بَدى هکاًیسم عولکرد قطع 

CSE2 GSE1 CSEO CSE0 Electrical Characteristics 

B - 200AF B - 160AF A-150AF A-100AF [AF] Frame size 

60, 90, 120, 
160A 

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 
80, 100, 120, 125, 160 

16, 20, 25, 32, 40, 
50, 63, 80, 100, 
120, 125, 135A 

16, 20, 25, 32, 40, 
50, 63, 80, 100A 

[A] Rated current 440°C In 

1 1 1 1  No, of Poles 

240 240 240 240 [V] Rated operational voltage, Ue AC 

8 8 8 8 [kV] Rated impulse withstand voltage, Uimp 

750 750 750 750 [V] Rated insulation voltage, Ui 

B M L K K K1 K D  Rated ultimate short Circuit breaking capacity, Icu 

12.5 36 25 18 18 10 18 10 [kA] 220/240V AC 50/60Hz 

100% 
100
% 

100% 100% 100% 100% 100% 100%  Rated service breaking capacity, Ics (% Icu) 

  `       Trip Unit (Release) 

Fixed Fixed Fixed Fixed  Fixed Thermal Magnetic (FTM) 

<10msec <10msec <10msec <10msec  Opening time 

25000 25000 25000 25000 [operation] Mechan i cal life 

10000 10000 10000 10000 [operation] Electrical life @240V AC 

46x150x81.5 46x150x81.5 35x137.2x78.5 35x137.2x78.5 1 Pole Basic dimension, WxHxD (mm) 

0.69 0.69 0.44 0.44 1 Pole Weight (Kg.) 
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RCBO-2P RCCB-4P

RCBO-4P RCCB-2P



Residual Current Protective Devices

ر وی زا برق  ع  ی ا صن

صنعت     شتوانه تجربه طوالنی در  برق  		با پ

و بهره گیري از تکنولوژي و دانش فنی      

روز بــه عنوان اولین و بزرگترین تولیــد   

,   بار  زیر قطع قابل   فیوزهاي  کلید 	کننده 

) خطی( عمودي فیوزهاي پایه و فیوز کلید

کلیدهاي هوایی    ، 630 تا 		160		آمپراژ از

و اتوماتیک، کلید مینیاتوري، محافظ جان  

جان ترکیبی    حافظ   تأمین  هدف  با  و م

 افزایش ، کشور  برق صنعت  نیاز از بخشی 

 موقع به تحویل		، مشــتري رضــایتمندي

ــهرت در بازار داخلی و خارجی   کا  ال و شـ

ــنعت  این	اقدام به تولید نموده ، تا در      صـ

				.باشد نوآور و پیشگام

  بلوار خضرآباد 	یزد شهرك صنعتی   :آدرس

ــوم متري 24 خیابان   کاج  ــندوق  سـ   صـ

	73189165 پستی

7-37272246 :تلفن 35 98+

37272806 :فکس 35 98+

Email: zav i r@zavi r .com

فظ جان زاویرامشخصات فنی کلیدھای مح

زاویر ترکیبی فظ جانامشخصات فنی کلیدھای مح




