
SM6-36 

Orta Gerilim Dağıtım

Modüler hücre serisi





Elektrik dağıtım sistemleriniz için

Kapsamlı bir ürün serisi

SM6-36 serisi, tüm orta gerilim elektrik dağıtım gereksinimlerini karşılayacak şekilde 
koordine edilmiş ürünlerden oluşan eksiksiz bir seridir.  
Tüm seri elektriksel, mekanik ve haberleşme uyumluluğuyla birlikte çalışacak şekilde 
tasarlanmıştır.
SM6-36 serisinde elektrik tesisatı optimum hale getirilmiş ve performansı artırılmıştır: 
@ daha iyi servis sürekliliği,
@ personel ve ekipmanlar için daha yüksek güvenlik,
@ yeni hücre ilaveleri ile genişletilebilme olanağı,
@ etkin izleme ve kontrol.
Bu sayede, optimum, güvenli, yükseltilebilir ve uyumlu tesisatlar elde etmek için size 
gereken tüm avantajlara sahip olabilirsiniz.

Tasarım ve montajı kolaylaştıran araçlar

Schneider Electric sayesinde, yürürlükteki son standartlara uyum sağlarken, ürünler 
hakkında bilgi sahibi olmak ve bunların montajını yapmak için gereken tüm araçlara sahip 
olursunuz. Bu araçlar, kataloglar, broşürler, kullanım kılavuzları, eğitim seminerleri , vb., 
düzenli olarak güncellenir.

Mükemmel bir ortaklık için

Her bir elektrik tesisatı kendisine özgü olduğundan, evrensel bir çözüm yoktur.  
Ürün serisindeki kombinasyon çeşitliliği sayesinde teknik çözümleri her zaman ve tam 
anlamıyla kendi ihtiyaçlarınıza uygun hale getirebilirsiniz. Bir elektrik tesisatı tasarlarken, 
üretirken ve kullanırken, yaratıcılığınızı ve teknik bilgilerinizi en avantajlı şekilde 
vurgulayabilirsiniz. 

Schneider Electric, optimum, güvenli, 
yükseltilebilir ve uyumlu tesisatlar elde etmek 
için gücünü, teknik bilginizle ve yaratıcılığınızla 
birleştiriyor
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Sunum Bir dünya liderinin deneyimi
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0 Schneider Electric’in fabrika yap›m› haz›r hücre üretimindeki deneyimi 40 

y›ll›k bir bilgi birikimine ve 25 y›l› aflk›n süredir orta gerilim anahtarlama 
elemanlarında kullanılan SF6 teknolojisi tecrübesine dayanmaktad›r.

Bu tecrübe ile bugün optimum seviyede operatör ve iflletme güvenli€ini 
sa€layan 16 kA 1s iç ark dayan›ml› hücrelerin üretimi yap›lmaktad›r. 
Dünya çap›nda (kurulu 2.000.000 adetten fazla) SF6 gazl› orta gerilim 
ekipmanına sahip  bir dünya liderinin sunduğu ciddi bir avantajdır.
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1 Modüler SM6-36 serisi SF6 teknolojisine 30 yıl ömüre sahip anahtarlama 
elemanlar›ndan oluşur. Bu seri 36 kV’a kadar orta gerilim tesislerinin tüm 
ihtiyaçlar›na cevap verir. SM6-36 serisi hücrelerle modern ve kanıtlanmış 
bir teknolojinin tüm avantajlar›na sahip olabilirsiniz.

1975: yenilik

SF6 (sülfür hekzaflorid gazı) ilk defa bir OG / AG dağıtım merkezinin OG 
anahtarlama elemanı olan VM6 hücresinde kullanıldı.

1989: deneyim

Dünya çapında 300.000’den fazla VM6 hücresi satışı gerçekleşti.

1991: yenilik ve deneyim

SF6 gazlı hücrelerin ikinci jenerasyonu SM6 hücreleri sunuldu.

2010: liderlik

Schneider Electric’in Orta Gerilim dağıtımında rakipsiz lider konumunu 
kanıtlayan; dünya çapında 1.000.000’dan fazla SM6 hücresinin kurulumu 
gerçekleşti.
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Sunum SM6-36 serisinin avantajları
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2 Gelifltirilebilen tasar›m

SM6-36: çok yönlü seri
 b bugünün ihtiyaçlar›n› karşılayan ve sonradan oluşabilecek ihtiyaçlarınızı da 

karşılayabilen
 b mevcut tesisinizin yeni hücre ilaveleri ile geniflletilmesine uygun
 b tüm uygulamalara yönelik standart tipte hücreler
 b uluslararas› standartlara uygun tasar›m
 b haberleflmeye uygun opsiyonlar
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3 Kompakt yapı
SM6-36: optimize edilmiş tasarım

 b kompakt üniteler
 b tesis montaj› için minimum yer ihtiyac›
 b minimize edilmifl inflaat iflleri maliyeti
 b beton köşk içine montaj kolaylığı
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4 Bakım
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
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5 Kolay montaj
SM6-36: kolayca birleştirilebilen tasarım

 b küçük boyutlar
 b tek bir inflaat iflleri altyap› plan›
 b kablo ba€lant›s› adaptasyonlu çözümler
 b basitlefltirilmifl anabara tasar›m›
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6 Kolay ve güvenilir işletim
SM6-36: kalitesini ispatlamış 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 kablo ve bara bölmesinde iç ark dayanımı
 b kolayca anlafl›lan mimik diyagramlar
 b “anti-reflex” fonksiyonu
 b bölmelendirilmifl hücreler
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7 SM6-36: haberleşmeye uygun tasarım
SM6-36 serisi uzaktan kumanda sistemlerine entegre edilebilir. 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.
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8 SM6-36: Sepam koruma elemanları adapte 
edilebilen tasarım
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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Giriş Çevre koruması
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Demirli metal % 74

Demirsiz metal %8

Termik sertleştirme %15

Termoplastik %2
Sıvı 1%

Schneider Electric, uzun vadeli çevresel yaklaşıma 
sahiptir. 
Bu yaklaşımın bir parçası olarak, SM6-36 serisi ürünün 
geri dönüştürülebilirliği için önem taşıyan çevre dostu bir 
şekilde tasarlanmıştır.
İletkenlerde ve yalıtkanlarda kullanılan malzemeler 
kolayca ayrılabilir. 
SM6-36, ömrünün sonunda işlenebilir, geri dönüştürülebilir 
ve kullanım ömrü biten malzemeleri Avrupa’daki yasal 
düzenlemelere uyumlu olarak ve özellikle atmosfere 
herhangi bir gaz salınmadan ve kirli sıvılar sızmadan geri 
kazanılır.

SM6-36, RoHS yönergesine uygundur.  
RoHS, çeşitli elektrikli ve elektronik ekipmanların 
üretiminde altı tehlikeli maddenin kullanımını 
yasaklamaktadır.

Schneider Electric üretim tesislerinin benimsediği ve SM6-36’yı üreten yönetim 
sistemi, ISO 14001:2004 standardının gereksinimlerine uygun olarak 
değerlendirilmiştir.

ISO 14001

Schneider Electric’in çevre politikası
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Büyük bir avantaj
Schneider Electric, her birime fonksiyonel bir organizasyon dahil etmiştir. Bu 
organizasyonun amacı kalite kontrolünü yapmak ve standartlarla uyumu 
sağlamaktır.
Bunun için aşağıdaki prosedür izlenir:

 b tüm departmanlarda tek tip prosedür uygulanmaktadır

 b birçok müşteri ve tanınmış kuruluş tarafından kabul edilmektedir.

Bağımsız bir kuruluş olan AFAQ tarafından tanınmıştır:  
French Quality Assurance Association (FQAA) (Fransız Kalite Güvence Birliği)

SM6-36 tasarım ve üretim kalite sisteminin ISO 9001: 2000 kalite 
güvence modeline uygunluğu onaylanmıştır.

Ayrıca Türk Standartları Enstitü’sü tarafından TS EN ISO 9001:2000 
şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi’ne sahip olduğu 
onaylanmıştır.
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Kapsamlı ve sistematik kontroller
Üretim sırasında her bir SM6-36 hücresi, kalite ve afla€›daki özelliklere uygunlu€unun 
kontrol edilmesi amacıyla sistematik rutin testlere tabi tutulmaktad›r:

 b sızdırmazlık testi

 b doldurma basıncı testi

 b açma ve kapama hızı testi

 b anahtarlama momenti ölçümü

 b dielektrik testi

 b çizimlere ve planlara uyum.

Elde edilen sonuçlar, kalite kontrol departmanı tarafından her bir cihazın test 
sertifikasına kaydedilir.

Schneider Electric üretim tesislerinin benimsediği ve SM6-36’yı üreten yönetim 
sistemi, ISO 14001 standardının gereksinimlerine uygun olarak değerlendirilmiştir.
Ayr›ca Türk Standartlar› Enstitü’sü taraf›ndan TS EN ISO 14001-2004 flartlar›na 
uygun bir Çevre Yönetim Sistemi’ne sahip oldu€u onaylanm›flt›r.
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ISO 14001

Giriş Kalite Güvence
ISO 9001 onaylı kalite

ISO 9002
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(OG ölçüm)

IM IM CM DM2 QM QM IM

IM IM DM1-D GBC-A QM DM1-A

IM IM GIM QM

OG/AG trafo
merkezi

IM IM GAM2 QMQM DM1-A

YG/OG merkezi

(OG ölçüm)

SM6-36 sabit veya çekmeceli SF6 gazl› kesici, ay›r›c›, yük ay›r›c› fonksiyonlar›ndan 
oluflur:

 b yük ay›r›c›

 b SF1 kesici

 b ay›r›c›.

SM6-36 hücreler OG/AG transformatör merkezlerinin OG bölümünde ve OG tüketici 
veya da€›t›m merkezlerinde 36 kV’a kadar kullan›l›r.

Dağıtım tesisi örneği
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SM6-36 serisi Uygulama alanları
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OG/AG transformatör merkezi
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jeneratör
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Tanımlamalar
OG/AG dağıtım merkezlerinin OG bölümünde ve OG 
tüketici veya dağıtım merkezlerinde 36 kV’A kadar 
kullanılan SM6-36 hücre tipleri aşağıda belirtilmiştir.

 b IM, IMC yük ayırıcılı giriş ç ıkış
 b QM sigorta + yük ayırıcısı kombinasyonu
 b DM1-A, DM1-D ayırıcı + kesicili giriş çıkış
 b DM1-W ayırıcı + çekmeceli kesicili giriş çıkış
 b DM2 çift ayırıcılı + kesicili kuplaj
 b DM2-W çift ayırıcılı + çekmeceli kesicili kuplaj
 b CM gerilim ölçü
 b CMC akım ve gerilim ölçü
 b GBM bara yükselme
 b GAM, GAM2 kablo bağlantı
 b SM ayırıcılı giriş çıkış
 b GBC-A akım / gerilim ölçü ve bara yükselme
 b GBC-B akım / gerilim ölçü
 b GIM duvar geçifl

SM6-36 serisi Uygulama alanları

OTS: Otomatik Transfer Sistemi
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SM6-36 serisi Fonksiyonlar

Şebekeye bağlantı
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Yük ayırıcılı giriş-çıkış

IM (750 mm)

Akım trafolu yük ayırıcılı giriş-çıkış 

IMC (750 mm)

Yük ayırıcılı sağdan bara çıkışlı hücre 
IMB (750 mm)
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Ayırıcılı giriş-çıkış hücresi  
SM (750 mm)

SF6 kesicili koruma

Sigorta-yük ayırıcılı koruma

Sigorta-yük ayırıcı kombinasyonu 
QM (750 mm)

Kesicili giriş-çıkış hücresi 
DM1-A (1000 mm) 

Kesicili sağdan bara çıkışlı hücre 
DM1-D (1000 mm) 

Çekmeceli kesicili giriş-çıkış hücresi 
DM1-W (1000 mm) 
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SM6-36 serisi Fonksiyonlar

SF6 kesicili koruma
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Çift ayırıcılı kuplaj hücresi 
DM2 (1500 mm)

 

OG ölçü

Akım ve/veya gerilim ölçü 
+ bara yükselme hücresi  
GBC-A (750 mm)

Akım ve/veya gerilim ölçü 
hücresi 
GBC-B (750 mm) 

Gerilim ölçü hücresi  
CM (750 mm)

Akım ve gerilim ölçü hücresi  
CMC (1000 mm)

Diğer
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Bara yükselme hücresi 
GBM (750 mm)

Duvar geçiş hücresi 
GIM (250 mm) 

Kablo bağlantı hücresi  
GAM2 (750 mm)

Kablo bağlantı hücresi 
GAM (750 mm)

Çekmeceli çift ayırıcılı kuplaj hücresi 
DM2-W (1500 mm)
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Teknik özelliklerine ilave olarak SM6-36 
serisi hücreler iflletme ve personel güvenli€i 
ile birlikte kurulum ve iflletme kolayl›€› 
sa€lar.

SM6-36 hücreler bina içi tesisata uygun olarak (IP3X) tasarlanm›flt›r.

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 hücreler amaca uygun olarak 
ak›m ve gerilim transformatörleri, toroidal ak›m transformatörleri ve düflük güçlü 
ak›m transformatörleri ile donat›labilir. 

Standartlar
SM6-36, afla€›daki standartlara uygundur:

 b IEC 62271.1: yüksek gerilim panolar›yla ilgili maddeler,
 b IEC62271-200: 1-52 kV aras› nominal gerilimlerde alternatif ak›m için metal 

mahfazal› panolar,
 b IEC 62271-100: yüksek gerilim alternatif ak›m devre kesiciler,
 b IEC 62271-102: yüksek gerilim ay›r›c›lar ve topraklama ay›r›c›lar›,
 b IEC 62271-105: yüksek gerilim ay›r›c›-sigorta kombinasyonlar›
 b IEC 60265-1: 1-52 kV aras› yüksek gerilim anahtarlama elemanlar›,
 b IEC 60282-1: yüksek gerilim sigortalar›,
 b IEC 60255: ölçme rölesi ve koruma ünitesi (Sepam),
 b IEC 60044-1: ak›m transformatörleri,
 b IEC 60044-2: gerilim transformatörleri,
 b IEC 60044-8: elektronik ak›m transformatörleri.

Çalışma koşulları
 b Ortam hava sıcaklığı

1. 40 °C veya daha düşük
2. Ortalama 24 saat için 35 °C veya daha düşük
3. -5 °C veya daha yüksek

 b Yükseklik
1. 1000 m veya daha az
2. 1000 m’nin üzerinde bir değer katsayısı uygulanır, lütfen firmamıza danışınız.

 b Atmosfer
1. Toz, duman, aşındırıcı veya yanıcı gaz ve buhar veya tuz içermeyen ortam

 b Nem
1. 24 saatlik bir dönem için ortalama bağıl nem oranı ≤ %95
2. 1 aylık bir dönem için ortalama bağıl nem oranı ≤ %90
3. 24 saatlik bir dönem için ortalama buhar basıncı oranı ≤  2,2 kPa
4. 1 aylık bir dönem için ortalama buhar basıncı oranı ≤  1,8 kPa

Ani sıcaklık değişimleri ve yüksek nem oranında ürünün dayanımında bozulmalar 
meydana gelebilir, bu ve benzeri durumlarda lütfen bina içi tesisatı kılavuzunda yer 
alan yönergeleri izleyiniz.

Özel işletme koşulları için lütfen Müşteri Destek Merkezi’ni arayınız. 444 30 30.

Gösterim
SM6-36 hücreleri aşağıda belirtilen kodlar ile sınıflandırılmıştır:

 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.

SM6-36 serisi İşletme koşulları
P

E
57

22
1
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Afla€›da verilen de€erler 
-5°C, +40°C çal›flma ortam s›cakl›€› ve 
1000m ve alt›ndaki 
yükseklikler için geçerlidir.

Genel özellikler
Anma gerilimi Ur kV 36
Anma yalıtım düzeyi

50/60 Hz, 1 min faz-toprak ve 
fazlar arası

Ud  (kV rms) 70

ayırma aralığı Ud  (kV rms) 80
1.2/50 µs faz-toprak ve 

fazlar arası
Up  (kV tepe) 170

ayırma aralığı Up  (kV tepe) 195
Kesme kapasitesi

Anma akımı Ir A 630 1250
Hücre tipleri
IM, IMC, IMB Yük ak›m› A 630 –

Transformatör boflta ak›m› A 16
Yüksüz kablo ak›m› A 50

QM I1 kA 20 –
DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM2 Isc kA 20 25
K›sa süreli dayan›m ak›m› Ik/tk (kA /1 s) 16 b b

20 b b
25 – b

Kesme kapasitesi, k›sa süreli dayanma ak›m›n›n 2,5 kat›d›r.

Dayanım
Hücre tipleri Mekanik dayanım Elektriksel dayanım

SM Ay›r›c› IEC 62271-102 
1 000 açma-kapama

IM, IMC, IMB, CMC 
 

Yük ay›r›c› IEC 60265 
1 000 açma-kapama 
s›n›f M1

IEC 60265 
Ir ak›m›nda 100 açma-
kapama 
cos ø = 0.7, sınıf E3

QM Yük ay›r›c› - sigorta 
bilefli€i

IEC 60265 
1 000 açma-kapama 
s›n›f M1

IEC 60265 
Ir ak›m›nda 100 açma-
kapama  
cos ø = 0.7, sınıf E3
IEC 62271-105
63A sigortalar ile 800 A 
transfer ak›m›nda 3 kesme
cos ø = 0.2

DM1-A, DM1-D, 
DM1-W, DM2

Ayırıcı IEC 62271-102 
1 000 açma-kapama

SF kesici IEC 62271-100’e göre 
10 000 açma-kapama 
s›n›f M2

IEC 62271-100 
16 kA’de 40 kesme işlemi 
Ir anma ak›m›nda 10000 
açma-kapama
cos ø= 0,7, sınıf E2

SM6-36 serisi Genel özellikler
P

E
57

22
0

İç ark dayanımı
 b IAC A FL: 16 kA - 1s
 b IEC 62271-200

Koruma sınıfı 
 b IP3X 
 b Enerjili bölüm ile açık bölüm arası 

malzeme sınıfı: PI
 b Servis sürekliliği kaybı sınıfı: LSC2A

Sıcaklıklar
 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 

Destek Merkezi’ne dan›fl›n›z.   
444 30 30.
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Yük ayırıcılı hücre
1 Anahtarlama elemanı: Yük ayırıcısı ve topraklama 
ayırıcısı için SF6 gazı ile dolu yapı içerisindedir ve 
mühürlü basınç sistemine uygundur.
2 Baralar: Bütün baralar yatay olarak aynı seviyededir 
ve ek pano yerleştirilmesine olanak verir.

3 Bağlantı: Hücrenin ön kapağı çıkarılarak yük 
ayırıcısının ve topraklama ayırıcısının alt terminaline 
(IM hücreleri) veya sigortanın alt terminaline (QM 
hücreleri) bağlantı yapmak mümkündür. QM 
hücrelerinde sigortanın alt terminalinde ikinci bir 
topraklama ayırıcısı bulunur

4 İşletme mekanizması: Yük ayırıcısı ve topraklama 
ayırıcısının işletme mekanizmalarını ve hareketli 
kontakları ile doğrudan mekaniki irtibatlı olan konum 
göstergelerini içerir.

5 Alçak gerilim: Kompakt röleleri AG sigorta ve 
terminal bloğunu içerir.

Kesicili hücre
1 Anahtarlama eleman›: yük ay›r›c›s› ve topraklama 
ay›r›c›s› için 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› 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.

4 ‹flletme mekanizmas›: ay›r›c›, kesici ve topraklama 
ay›r›c›s›n›n iflletme mekanizmalar›n› içerir.

Kesici iflletme mekanizmas› motorlu yap›labilir.

5 Alçak gerilim: kompakt röle devreleri ve ters 
terminal bloklar›n› içerir. Daha fazla alan gerekti€inde, 
AG dolab› geniflletilmifl olarak yap›labilir.

D
E

58
55

5
D

E
58

55
6

SM6-36 serisi Tanım
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SM6-36 serisi Tanım

Anabara bölmesi
Hücreler 2 OG ve 2 AG bölmesinden 
oluflur. Bölmeler birbirinden metal veya 
epoksi malzeme ile ayr›lm›flt›r.

D
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D
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48

9

Üç izole bara birbirine paralel şekilde bağlanmıştır. Anma değerleri 630A - 1250A.

Kablo bağlantı bölmesi
Orta gerilim şebeke kabloları, hücre tipine göre:

 b ayırıcının bağlantı terminaline,
 b alt sigorta tutucunun bağlantı terminaline,
 b veya topraklama ayırıcısının bağlantı terminaline 

bağlanır.

Kabloların izin verilen maksimum kesitleri 
şöyledir:

 b giriş ve çıkış hücreleri için 240 mm2,
 b sigortalı transformatör koruma hüereleri için 95 

mm2’dir.

Hücre içerisine girilebilmesi için topraklama ayırıcısı 
kapatılmış olmalıdır. Hücre derinliğinin az olması 
sayesinde tüm fazlara bağlantılar kolaylıkla yapılır.

D
E
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55

9

E
32

18
6
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SM6-36 serisi Tanım

Anahtarlama elemanı

D
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55
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D
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İşletme mekanizması
Bu bölüm çeflitli iflletme fonksiyonlar›n› içerir.

 b yük ay›r›c›s› ve topraklama ay›r›c›s›
 b ay›r›c›(lar)
 b kesici

ve gerilim göstergeleri.
Yük ay›r›c›s›, topraklama ay›r›c›s› 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.
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Alçak gerilim dolabı
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.

D
E
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56

1

Yük ay›r›c›s›, ay›r›c› ve topraklama ay›r›c›s› 
bara ve kablo ba€lant› bölmesinden epoksi 
gövde ile tamamen ayr›lm›flt›r.
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SM6-36 serisi SF6 anahtarlama elemanı
D

E
58

56
2

1  Epoksi
2  Kapak
3  Mekanizma hareket aktarma mili
4  Sabit kontak
5  Hareketli kontak
6  Conta

Yük ayırıcısı ve topraklama ayarıcısı
Üç faza ait döner kontaklar 1 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 ay›r›c›s› 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.

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	kapalı	 Kontaklar	açık	 Kontaklar	topraklanmış
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SM6-36 serisinde yük ay›r›c›lar›, ay›r›c›lar, topraklama ay›r›c›lar› ve kesicilerde 
izolasyon ve kesme fonksiyonlar› SF6 (sülfür hekza florid) gaz› ile gerçeklefltirilir. 
Aktif k›s›mlar yal›tkan bir ortamda bulunurlar.
Bu hücre IEC 60056 ek EE’ye uygun olarak SF6 gaz› ile dolu olup “mühürlü bas›nç 
sistemi”ne uygundur.

SM6-36 ünitelerinin üstünlükleri:
 b uzun iflletme ömrü
 b aktif serbest  parçalarda bakıma gerek olmaması
 b iflletme güvenli€i
 b yüksek elektriksel dayan›m
 b anahtarlama afl›r› gerilimlerine neden olmamas›

P
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SF1 devre 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 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.
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Kontaklar	kapalı	 Ön	sıkıştırma		 Ark	periyodu	 Kontaklar	açık

D
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5
SM6-36 serisi SF6 gazlı kesici

1  Epoksi gövde
2  Alt	kapak
3  İşletme	mili
4  Ana	hareketli	kontak
5  Hareketli	ark	kontağı
6  Sabit	ark	kontağı
7  Gaz	dolum	noktası
8  Sıkıştırma	odası
9    Hareketli piston
10 Valfler
11 Gaz	üfleyici
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SM6-36 serisi Personel güvenliği
Güvenilir işletme mekanizması ile

Güvenilir işletme mekanizması
Güvenilir konum göstergeli yük ay›r›c›s›

 b Kontaklar yekpare yap›daki mekanizma hareket aktarma mili üzerinde sabit 
yap›dad›r. Dönen milin pozisyonu hücrenin ön yüzündeki mimik diyagramdan 
do€rudan izlenebilmektedir. (IEC 62271-102, ek A)
Kumanda

 b Kumanda kolu küçük bir kuvvet ile hareket ettirilebilir.  Ay›r›c›y› kapama veya 
topraklama iflleminden hemen sonra tekrar açma ifllemi yap›lmak istenirse, bunu 
engelleyen anti-reflex özelli€ine göre tasarlanm›flt›r.

Kolay ve operatörün gücünden ba€›ms›z 
anahtarlama

 b ‹flletme mekanizmas› bir bütün olarak iflletme mekanizmas› bölmesine 
yerlefltirilmifltir.

 b Kumanda kolu operatörün gücünden ba€›ms›z küçük bir kuvvet ile hareket 
ettirilebilir.

 b Açma kapama ifllemleri kumanda kolu ile veya istenirse buton veya açt›rma 
üniteleri ile yap›labilir.

 b Yük ay›r›c›lar› ve topraklama ay›r›c›lar›n›n konumlar› hücre ön yüzündeki mimik 
diyagram üzerinden görülebilir.

P
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SM6-36 serisi Personel güvenliği
Güvenilir işletme mekanizması ile

Kapama
Operatörün gücünden ba€›ms›z olarak h›zl› hareket eden kumanda mekanizmas› 
üzerinden, kapama ifllemi gerçeklefltirilir. Anahtarlama ifllemlerinden fark›, ay›r›c›da 
birikmifl enerji yoktur.
Yük ay›r›c›-sigorta bilefliklerinde, iflletme mekanizmas› yaylar› kontaklar kapal› iken 
kuruludur.

Açma
Ay›r›c›y› açmak için, ayn› kumanda mekanizmas› üzerinden kapama iflleminin tersi 
yap›l›r.
Kesiciler ve ay›r›c›-sigorta kombinasyonlar›nda açma ifllemi

 b açma butonu üzerinden veya
 b ar›za ile gerçekleflir.

Topraklama
Özel mil üzerinden topraklama ay›r›c›s› kontaklar› aç›l›r veya kapat›l›r. Milin 
önündeki kapak ay›r›c› aç›kken geri kayar, ay›r›c› kapal› konumda iken, milin önünde 
kilitli kal›r.

Gerilim göstergesi
Orta gerilim kablolar›nda gerilim olup olmad›€›, kablo bafll›klar› üzerindeki kapasitif 
gerilim bölücülere ba€l› neon lambalar› ile görülebilir.

Mühürlü basınç sistemi
Ayırıcı ve topraklama ayırıcısı, epoksi muhafazanın içinde SF6 gaz ortamındadır.

Ayırıcı-topraklama	ayırıcısı
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SM6-36 serisi Personel güvenliği
İç ark koruma özelliği ile

IEC 62271-200 standard› A ekinde iç ark 
dayan›kl›l›k test metodu tüm detaylar›yla 
tan›mlanmaktad›r. Bu testin amac› hücrenin 
etraf›nda bulunan operatörün, bir iç ark 
ar›zas› meydana gelmesi halinde, iç ark 
ar›zas›n›n olumsuz etkilerinden zarar 
görmemesidir.
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SM6-36 iç ark dayan›ml› hücreler 
(IEC 62271-200 standard› A ekine göre)
‹ç ark dayan›m s›n›f›: IAC A FL: 16 kA 1 s
SM6-36 hücre iç ark dayan›m› IEC 62271-200 standard› A ekinde tan›mland›€› 
flekilde, iç koruma s›n›f› IAC A FL’dir. Standartta öngörüldü€ü gibi her iki orta gerilim 
bölmesinde (bara bölmesi ve kablo ba€lant› bölmesi) iç ark dayan›m testi baflar› ile 
yap›lm›flt›r.
Bir iç ark hatas› karfl›s›nda, SM6-36 hücrenin önünde veya yanlar›nda durmakta 
olan bir operatörün, sözkonusu ark›n etkilerinden dolay›, bir risk alt›nda olmad›€›n› 
gösterir.

3 yandan iç ark korumal› yap›
SM6-36 hücreler arkadan duvarla aras›nda 100mm kalacak flekilde tesis 
edildi€inden, hücrelerin arkas›na girmek imkans›zd›r. Di€er 3 taraftan (önden ve 
yanlardan) iç ark korumal› özelli€e sahiptir.
Personel güvenli€ini art›rmak amac›yla iç ark hatalar›na karfl› korumaya yönelik yap› 
gelifltirilmifltir.

 b Gaz tahliye sistemi: ‹ç ark hatas› olufltu€unda, gaz bas›nc› ani olarak 
artaca€›ndan, bas›nç fazlas›n›n hücrenin arkas›ndan ve alt›ndan tahliye edilmesi 
sistemi,

 b Personelin zarar görmeyece€i yönde hücre d›fl›na tahliye,
 b Yanmayan ve yüksek ›s›ya dayan›kl› malzemelerin seçimi,
 b Güçlendirilmifl paneller.

SM6-36 iflletmelerde güvenli€i art›rmak üzere tasarlanm›flt›r:
 b tasar›m
 v bölmeli yap›ya sahip metal muhafaza
 b teknik kontrol
 v elektrik devrelerinin elektroteknik modelleme ile kontrolü
 v CAD/CAM sistemleri ile mekanik k›s›mlar›n modelleme ve üretimi
 b güvenilir malzeme kullan›m›
 v malzeme seçimi
 v kapama kapasitesine sahip topraklama ay›r›c›s›
 b iflletme güvenli€ini art›ran devreler
 v ön tarafta gerilim göstergesi
 v güvenilir kilitlemeler
 v asma kilit veya anahtarl› kilit seçenekleri

Duvara	do€ru	gaz	tahliye	sistemi	olan	SM6-36;	3	yandan	iç	ark	
korumal›d›r.
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SM6-36 serisi Hücre seçimi 
Şebekeye bağlantı

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

IMB (750 mm) 
Yük ay›r›c›l› girifl-ç›k›fl hücresi
(sa€dan ç›k›fll›)
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Elektriksel karakteristikler
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Temel donan›m:
 b yük ay›r›c› ve topraklama ay›r›c›s›
 b 3 faz izole baralar
 b CIT iflletme mekanizmas›
 b gerilim göstergeleri
 b 150 W ›s›t›c›

 b OG kablo ba€lant› terminali  b 3 faz izole baralar (sa€a ç›k›fl için)

 b 3 ak›m transformatörü

Seçenekler:
 b CI2 iflletme mekanizmas›
 v 630A veya 1250A izole baralar

 v geniflletilmifl AG bölmesi

‹ste€e ba€l› yard›mc› donan›m:
 b iflletme mekanizmas› için motor
 b yard›mc› kontaklar
 b anahtarl› kilitlemeler
 b açma-kapama bobinleri (CI2 mekanizmas› için)
 b üstten kablo girifli

 b Easergy Flair ar›za ak›m› gösterge cihaz›
 b Easergy Amp 21D ampermetre

 b parafudr
 b alttan çift kablo girifli

Ir = 400 - 630 A 
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Ir = 400 - 630 A 
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SM6-36 serisi Hücre seçimi
Şebekeye bağlantı

SM (750 mm) 
Ay›r›c›l› girifl-ç›k›fl hücresi
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Elektriksel karakteristikler
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Temel donan›m:
 b ay›r›c› ve topraklama ay›r›c›s›
 b 3 faz izole baralar
 b CS iflletme mekanizmas›
 b 150W ›s›t›c›
 b OG kablo bağlantı terminali
 b gerilim göstergeleri

Seçenekler:
 b 630A veya 1250A baralar

‹ste€e ba€l› yard›mc› donan›m:
 b yardımcı kontaklar
 b anahtarlı kilitlemeler
 b Easergy Flair ar›za ak›m› gösterge cihaz›
 b üstten kablo girifli
 b alttan çift kablo girifli
 b parafudr

Ir = 400 - 630 - 1250 A 
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SM6-36 serisi Hücre seçimi
Transformatör koruma

QM (750 mm) 
Sigorta yük ay›r›c›s› 
kombinasyonu
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Elektriksel karakteristikler
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Temel donan›m:
 b yük ay›r›c›s› ve topraklama ay›r›c›s›
 b 3 faz izole baralar
 b gerilim göstergeleri
 b 3 OG sigorta
 b atan sigortalar için mekanik gösterge
 b CI2 iflletme mekanizmas›
 b 150W ›s›t›c›
 b OG kablo ba€lant› terminali
 b sigortan›n alt terminalinde ikinci topraklama 

ay›r›c›s›

Seçenekler:
 b 630A veya 1250A izole baralar
 b geniflletilmifl AG bölmesi

‹ste€e ba€l› yardımcı donanım:
 b iflletme mekanizmas› için motor
 b yard›mc› kontaklar
 b anahtarl› kilitlemeler
 b sigorta att› yard›mc› konta€›
 b üstten kablo girifli
 b 3 adet vurucu pimli sigorta
 b açma ve kapama bobini (CI2 mekanizmas› için)
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kV

Ur

Ir = 
63 A 



23

SM6-36 serisi Hücre seçimi
SF6 kesicili koruma

DM1-A (1000 mm) 
Kesicili giriş-çıkış hücresi

DM1-D (1000 mm) 
Kesicili sağdan bara çıkışlı hücre

D
E

58
58

2

D
E

58
58

3

Elektriksel karakteristikler

D
E

58
57

1

Temel donan›m:
 b SF1 kesici
 b ay›r›c› ve topraklama ay›r›c›s›
 b 3 faz izole baralar
 b kesici iflletme mekanizmas› RI
 b ay›r›c› iflletme mekanizmas› CS
 b gerilim göstergeleri
 b 3 adet ak›m transformatörü
 b kesici üzerinde yard›mc› kontaklar
 b 150W ›s›t›c›
 b Sepam dijital röle

 b OG kablo ba€lant› terminali
 b OG kablo girifl bölümünde topraklama ay›r›c›s›

 b 3 faz izole baralar (sağdan çıkış için)

Seçenekler
 b 630A veya 1250A izole baralar

 b mesnet tipi veya toroidal ak›m tr. veya LPCT düflük 
güçlü ak›m tr.

 b 3 adet gerilim transformatörü (lütfen dan›fl›n›z)

‹ste€e ba€l› yard›mc› donan›m:
 b hücre için:
 v üstten kablo girifli
 v anahtarl› kilitlemeler
 v alttan çift kablo girifli (DM1-A için)
 v parafudr (DM1-A için)
 b kesici için
 v düşük gerilim açtırma bobini
 b ayırıcı için
 v yardımcı kontaklar

Ir = 400 - 630 - 1250 A 

25

20

16

12.5

7.2 12 17.5 24 36

Ir = 630 - 1250 A 

Ir = 
1250 A 

kA Ik/1s & Isc

kV

Ur
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SM6-36 serisi Hücre seçimi
SF6 kesicili koruma

DM1-W (1000 mm) 
Çekmeceli kesicili girifl ç›k›fl

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

D
E

58
58

2

D
E

58
58

6

Elektriksel karakteristikler

D
E

58
57

1

Temel donan›m:

 b SF1 çekmeceli kesici  b SF1 kesici

 b ay›r›c› ve topraklama ay›r›c›s›
 b 3 faz izole baralar
 b kesici iflletme mekanizmas› RI
 b ay›r›c› iflletme mekanizmas› CS
 b gerilim göstergeleri
 b 3 adet ak›m transformatörü
 b kesici üzerinde yard›mc› kontaklar
 b 150W ›s›t›c›
 b Sepam dijital röle

 b OG kablo ba€lant› terminali
 b OG kablo girifl bölümünde topraklama ay›r›c›s›

 b 2 set ayırıcı ve topraklama ayırıcısı

Seçenekler

 b 630A veya 1250A izole baralar

 b mesnet tipi veya toroidal ak›m tr. veya LPCT 
düflük güçlü ak›m tr.

 b 3 adet gerilim transformatörü lütfen dan›fl›n›z.

‹ste€e ba€l› yard›mc› donan›m:
 b hücre için:
 v üstten kablo girifli
 v anahtarl› kilitlemeler
 v parafudr (DM1-W için)
 b kesici için
 v düşük gerilim açtırma bobini
 b ayırıcı için
 v yardımcı kontaklar

Ir = 400 - 630 - 1250 A 

25

20

16

12.5

7.2 12 17.5 24 36

Ir = 630 - 1250 A 

Ir = 
1250 A 

kA Ik/1s & Isc

kV

Ur

DM2-W (1500 mm) 
Çekmeceli çift ay›r›c›l› 
kesicili kuplaj

25

20

16

12.5

36

Ir = 
630 - 1250 A 

Ir = 1250 A 

kA Ik/1s & Isc

kV

Ur

 b SF1 çekmeceli kesici
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SM6-36 serisi Hücre seçimi
OG ölçü

CM (750 mm) 
Gerilim ölçü

CMC (750 mm) 
Ak›m ve gerilim ölçü
(sa€dan veya soldan ç›k›fll›)

D
E

58
58

8

Elektriksel karakteristikler

D
E

58
57

2

Temel donan›m:
 b ay›r›c› ve topraklama ay›r›c›s›
 b 3 faz izole baralar
 b CS iflletme mekanizmas›
 b AG ay›r›c›
 b AG sigorta
 b geniflletilmifl AG bölmesi
 b 3 adet 2.5A OG sigortas›
 b 150W ›s›tma eleman›
 b 3 adet (faz-toprak) gerilim 

transformatörü

 b yük ay›r›c›s› ve topraklama ay›r›c›s›
 b CIT iflletme mekanizmas›
 b 630A 3 faz izole baralar
 b geniflletilmifl AG bölmesi
 b  AG ay›r›c›
 b AG sigorta
 b 150W ›s›tma eleman›
 b 3 adet 2.5A OG sigortas›
 b 3 adet (faz-toprak) gerilim 

transformatörü
 b 3 adet ak›m transformatörü

Seçenekler:
 b 630A veya 1250A izole baralar
 b 3 adet faz-toprak güç sarg›l› gerilim 

transformatörü

‹ste€e ba€l› yard›mc› donanım:
 b yard›mc› kontaklar (ay›r›c› için)  b anahtarl› kilitlemeler

 b sayaç

25

20

16

12.5

7.2 12 17.5 24 36

Ir = 50 A 

kA Ik/1s

kV

Ur Ir = 400 - 630 A 

25

20

16

12.5

7.2 12 17.5 24 36

Ir = 630 A 

kA Ik/1s

kV

Ur
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SM6-36 serisi Hücre seçimi
OG ölçü

GBC-A (750 mm) 
Ak›m ve/veya gerilim ölçü + bara yükselme

GBC-B (750 mm) 
Ak›m ve/veya gerilim ölçü

D
E

58
59

0

D
E

58
59

2

Elektriksel karakteristikler

D
E

58
57

1

Temel donan›m:
 b 3 adet ak›m transformatörü
 b ba€lant› baralar› (sa€dan ç›k›fl için)
 b 3 faz izole baralar
 b 150W ›s›t›c›

‹ste€e ba€l› yard›mc› donan›m:
 b geniflletilmifl AG dolab›
 b 3 adet gerilim transformatörü

 b üstten kablo girifli

Ir = 400 - 630 - 1250 A 

25

20

16

12.5

7.2 12 17.5 24 36

Ir = 630 - 1250 A 

Ir = 
1250 A 

kA Ik/1s

kV

Ur
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SM6-36 serisi Hücre seçimi
Özel uygulamalar için fonksiyonlar

GBM (750 mm) 
Bara yükseltme (sa€dan 
veya soldan ç›k›fll›)

GAM (750 mm) 
Girifl kablo ba€lant› hücresi
(topraklama ay›r›c›l›)

GAM2 (750 mm) 
Girifl kablo ba€lant› hücresi

GIM (250 mm) 
Duvar geçifl hücresi

D
E

58
59

3

D
E

58
59

4

D
E

58
59

5

D
E

58
58

9

Elektriksel karakteristikler

D
E

58
57

1

Temel donan›m:
 b 3 faz izole baralar

 b 150W ›s›t›c›

 b ba€lant› baralar› 
(sa€dan veya soldan 
ç›k›fll›)

 b gerilim göstergeleri
 b OG kablo ba€lant› terminali

 b topraklama ay›r›c›s›

‹ste€e ba€l› yard›mc› donan›m
 b üstten kablo girifli

 b alttan çift kablo girifli

 b parafudr

Seçenekler:
 b 630A veya 1250A izole baralar

Ir = 400 - 630 - 1250 A 

25

20

16

12.5

7.2 12 17.5 24 36

Ir = 630 - 1250 A 

Ir = 
1250 A 

kA Ik/1s

kV

Ur Ir = 400 - 630 A 

25

20

16

12.5

7.2 12 17.5 24 36

Ir = 630 A 
Ir = 

630 - 
1250 A 

Ir = 
1250 A 

kA Ik/1s

kV

Ur
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SM6-36 serisi İşletme mekanizmaları

‹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.
Kilitlemeler için sayfa 41 ve 43’deki ilgili 
bölüme bak›n›z.

Hücreler İşletme mekanizma üniteleri

Yük ay›r›c›s›
/ Ayırıcı

Kesici (SF1)

CIT CI2 CS RI

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

b Standart
v İsteğe bağlı

Çift fonksiyonlu işletme mekanizması    
CIT

 b yük ay›r›c›s›

 v ba€›ms›z açma-kapama ifllemi (motor veya kumanda kolu ile)

 b topraklama ay›r›c›s›

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

 v yük ay›r›c›s› (2NA + 2NK)

 v yük ay›r›c›s› (2NA + 3NK) ve topraklama ay›r›c›s› (1NA + 1NK)

 v motor seçilmiflse yük ay›r›c›s› (1NK) ve topraklama ay›r›c›s› (1NA + 1NK)

 b motor seçene€i

61
02

9N

İşletme mekanizması tipleri CIT CI2 CS1
Uygulama alanı Yük ayırıcısı

Sigortalı yük ayırıcısı
Yük ayırıcısı
Sigortalı yük ayırıcısı

Ayırıcı

Ana devre anahtarlaması Kapama Açma Kurma 
mekanizması

Kapama Açma Kapama Açma

Manuel işletim Levye Levye Levye Levye Levye Levye Levye
Elektriksel işletim (opsiyonel) Motor Motor Motor Bobin Bobin N/A N/A
İşletim hızı 1 - 2 s 1 - 2 s 4 - 7 s 55 ms 35 ms N/A N/A
Şebeke uzaktan kontrol Şebeke uzaktan kontrol 

yönetimi
Şebeke uzaktan kontrol yönetimi, hızlı 
konfigürasyon

N/A

Topraklama ayırıcısı Kapama Açma N/A Kapama Açma Kapama Açma



29

SM6-36 serisi İşletme mekanizmaları
61

03
2N

61
03

1N

Çift fonksiyonlu işletme mekanizması    
CI2

 b yük ay›r›c›s›
 v ba€›ms›z iki etapta kapama ifllemi

- motor veya kumanda kolu ile iflletme mekanizmas›n›n kurulmas›
- biriktirilen enerjinin kapama butonu (I) veya kapama bobiniyle kapama 
 iflleminin yap›lmas›

 v açt›rma butonu (O) veya açt›rma bobiniyle ba€›ms›z açma ifllemi
 b topraklama ay›r›c›s›
 v kumanda kolu ile ba€›ms›z açma ve kapama ifllemi için gerekli enerji s›k›flt›r›lm›fl 

yay›n boflalt›lmas› ile sa€lan›r.
 v QM tipi hücrelerde kablo girifl bölmesi topraklama ay›r›c›s›nda kumanda kolu ile 

ba€›ml› açma ifllemi
 b yard›mc› kontaklar
 b yük ay›r›c›s› (2NA + 2NK)
 b yük ay›r›c›s› (2NA + 3NK) ve topraklama ay›r›c›s› (1NA + 1NK)
 b 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 işletme mekanizması    
CS

 b ay›r›c› ve topraklama ay›r›c›s›
 v kumanda kolu ile ba€›ml› açma kapama ifllemleri
 b yard›mc› kontaklar
 v ay›r›c› (2NA + 2NK) DM1-A, DM1-D, DM2 hücreleri için
 v ay›r›c› (2NA + 1NK) CM ve CM2 hücreleri için
 v ay›r›c› (2NA + 3NK) ve topraklama ay›r›c›s› (1NA + 1NK) 
 v DM1-A, DM1-D ve DM2 hücreleri için
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SM6-36 serisi İşletme mekanizmaları

RI kesici işletme mekanizması
 b kesici fonksiyonu

 v iki etapta ba€›ms›z kapama ifllemi

‹lk etapta motor veya kumanda kolu ile iflletme mekanizmas›n›n kurulmas›, daha 
sonra biriktirilen enerjinin kapama butonu (I) veya kapama bobini kullan›larak 
serbest b›rak›lmas›.

 v açt›rma butonu (O) veya açt›rma bobini ile ba€›ms›z açma ifllemi

 b yard›mc› kontaklar

 v kesici (4NA + 4NK)

 v mekanizma kuruldu (1NK)

 v mekanik ifllem say›c›s›

 b açt›rma bobinleri

 v açma

 v düflük gerilim

 v mitop (düflük enerji)

 b kapama bobini

 v açma

 b motor seçene€i

 

P
E

57
16

3
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SM6-36 serisi Yardımcı donanım seçimi

Yük ayırıcısı / ayırıcı için motor ve bobin opsiyonları
CIT ve CI2 mekanizmalarına motor takılabilir. İşletme mekanizması değişmeden 
sahada motor montajı mümkündür.

Un DC AC (50 Hz)*
Güç devresi (V) 24  48  110  125  220 120  230 

Motor opsiyonu
(W)  200
(VA)  200
(s) < 5 < 5

Açma bobini
Shunt trip (W)  200  250  300  300  300

(VA)  400  600

Kapama bobini
Shunt trip (W)  30

(VA)  60

*	farklı	referanslar	için	lütfen	Müşteri	Destek	Merkezi’ni	arayınız.	444	30	30.

Kesici için motor ve bobin opsiyonları

Un DC AC 
Güç devresi (V) 24 48 110 125  120 - 230 (50 Hz )*

Motor opsiyonu
(W) 300
(VA) 700
(s) < 15 < 15

Kapama bobinleri
Mitop (düşük enerji) (W)  3
Açma (W)  85

(VA)                  180
Düşük gerilim

açma (W)  160
(VA)  280  550

tutma  (W)  10
(VA)  50  40

Kapama bobini
 (W)  85

(VA)   180

*	farklı	referanslar	için	lütfen	Müşteri	Destek	Merkezi’ni	arayınız.	444	30	30.

Açma bobinlerinin farklı kombinasyonları

SF1
Mitop (düşük enerji) b b b

Açma b b b

Düşük gerilim b b        b

61
03

6N
P

E
57

16
4
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SM6-36 serisi Kontrol/İzleme ve koruma 
fonksiyonları

10 serisi 20 serisi 40 serisi 80 serisi

M

 Korumalar
Akım b b b b b b b b b b b b b b
Gerilim b b b b b b b b b b b b b
Frekans b b b b b b b b b b b b b
Özellikler Faz aşırı akım ve toprak 

hata koruma
Kesici 
hatası

Frekans 
değişim oranı 
koruması

Yönlü toprak 
hatası

Yönlü toprak 
hatası ve faz 
aşırı akımı

Yönlü toprak 
hatası

Yönlü toprak 
hatası ve faz 
aşırı akımı

Frekans 
değişim oranı 
koruması

Trafo, 
trafo-makina 
diferansiyeli 
koruması

Makina 
diferansiyeli

Gerilim frekans koruması 
(2 set bara)

Dengesiz kapasitör bank 
koruması

 Uygulamalar
Hat 10A, 10B S20 S24 S40 S41, S43 S42 S80 S81 S82 S84
Bara B21 B22 B80 B83
Trafo 10A, 10B T20 T24 T40 T42 T81 T82 T87
Motor M20 M41 M81 M88 M87
Jeneratör G40 G82 G88 G87
Kapasitör C86

 Özellikler
Lojik giriş 4 0 - 10 0 - 10 0 - 10 0 - 42 0 - 42 0 - 42 0 - 42

Lojik çıkış 7 4 - 8 4 - 8 4 - 8 5 - 23 5 - 23 5 - 23 5 - 23

Sıcaklık sensörü 0 - 8 0 - 8 0 - 16 0 - 16 0 - 16 0 - 16 0 - 16

Kanal Akım 3 I + Io 3 I + Io 3 I + Io 3 I + 2 x Io 2 x 3 I + 2 x Io 3 I + Io 2 x 3 I + 2 x Io

Gerilim 3V + Vo 3V, 2U + Vo 3V + Vo 3V + Vo 2 x 3V + 2 x Vo 3V + Vo

LPCT (1) b b b b b b
Haberleşme portu 1 1 - 2 1 - 2 1 - 2 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4

IEC61850 protokolü b b b b b b b
Kontrol Matrix (2) b b b b b b b

Logic equation editor b b b b b
Logipam (3) b b b b

Diğer Ayarlanabilir hafıza 
kartuşu

b b b b

Yedek pil Lityum pil 48 saat Lityum pil Lityum pil Lityum pil Lityum pil

(1)	LPCT:	IEC	60044-8	uyumlu	düşük	güçlü	akım	transformatörü.
(2)	Kontrol	-	matrix:	Koruma	-	Kontrol	-	İzleme	fonksiyonları	ile	ilgili	basit	işlemler	için.
(3)	Logipam	ladder	language:	Sepam	80	serisinin	tüm	fonksiyonlarının	kullanımı	için.

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 4 seriyi içerir: 
b Sepam 10 serisi,  
b Sepam 20 serisi,  
b Sepam 40 serisi, 
b Sepam 80 serisi. 

Sepam dijital koruma rölesi

Uygulamanıza uyarlanmış çözümlerden oluşan bir seri
 b trafo merkezi korumas› (girifller, beslemeler, baralar),
 b transformatör korumas›, 
 b motor ve jeneratör korumas›.

Uygulamanız için gerekli tüm fonksiyonları barındıran 
kapsamlı 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.
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SM6-36 serisi Kontrol/İzleme ve koruma 
fonksiyonları

10 serisi 20 serisi 40 serisi 80 serisi

M

 Korumalar
Akım b b b b b b b b b b b b b b
Gerilim b b b b b b b b b b b b b
Frekans b b b b b b b b b b b b b
Özellikler Faz aşırı akım ve toprak 

hata koruma
Kesici 
hatası

Frekans 
değişim oranı 
koruması

Yönlü toprak 
hatası

Yönlü toprak 
hatası ve faz 
aşırı akımı

Yönlü toprak 
hatası

Yönlü toprak 
hatası ve faz 
aşırı akımı

Frekans 
değişim oranı 
koruması

Trafo, 
trafo-makina 
diferansiyeli 
koruması

Makina 
diferansiyeli

Gerilim frekans koruması 
(2 set bara)

Dengesiz kapasitör bank 
koruması

 Uygulamalar
Hat 10A, 10B S20 S24 S40 S41, S43 S42 S80 S81 S82 S84
Bara B21 B22 B80 B83
Trafo 10A, 10B T20 T24 T40 T42 T81 T82 T87
Motor M20 M41 M81 M88 M87
Jeneratör G40 G82 G88 G87
Kapasitör C86

 Özellikler
Lojik giriş 4 0 - 10 0 - 10 0 - 10 0 - 42 0 - 42 0 - 42 0 - 42

Lojik çıkış 7 4 - 8 4 - 8 4 - 8 5 - 23 5 - 23 5 - 23 5 - 23

Sıcaklık sensörü 0 - 8 0 - 8 0 - 16 0 - 16 0 - 16 0 - 16 0 - 16

Kanal Akım 3 I + Io 3 I + Io 3 I + Io 3 I + 2 x Io 2 x 3 I + 2 x Io 3 I + Io 2 x 3 I + 2 x Io

Gerilim 3V + Vo 3V, 2U + Vo 3V + Vo 3V + Vo 2 x 3V + 2 x Vo 3V + Vo

LPCT (1) b b b b b b
Haberleşme portu 1 1 - 2 1 - 2 1 - 2 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4

IEC61850 protokolü b b b b b b b
Kontrol Matrix (2) b b b b b b b

Logic equation editor b b b b b
Logipam (3) b b b b

Diğer Ayarlanabilir hafıza 
kartuşu

b b b b

Yedek pil Lityum pil 48 saat Lityum pil Lityum pil Lityum pil Lityum pil

(1)	LPCT:	IEC	60044-8	uyumlu	düşük	güçlü	akım	transformatörü.
(2)	Kontrol	-	matrix:	Koruma	-	Kontrol	-	İzleme	fonksiyonları	ile	ilgili	basit	işlemler	için.
(3)	Logipam	ladder	language:	Sepam	80	serisinin	tüm	fonksiyonlarının	kullanımı	için.

Sadelik
Kolay kurulum

 b tüm Sepam üniteleri için ayn›, kolay montaj.
Devreye alma

 b basit parametre ayarlar›yla yürütülen önceden tan›ml› fonksiyonlar, 
 b kolay yaz›l›m.

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,
 b Türkçe menü

Esneklik ve model yükseltme özelliği
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.
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SM6-36 serisi Düşük güçlü akım 
transformatörleri

Düflük Güçlü Ak›m Transformatörü (LPCT)

TLP130 ve TLP190, IEC 60044-8 standard›na uygun gerilim ç›k›fll› ak›m 
alg›lay›c›lar›d›r.

DM1-A, DM1-W hücrelerinde kullan›l›r
Toroidal yap›da olan TLP130 ve TLP190 düflük güçlü ak›m transformatörleri, 5 ila 
1250A aras›ndaki primer ak›m›n›, 100A / 22,5mV oran› ile ölçmek üzere 
tasarlanm›flt›r. SM6-36 içinde kullan›lan TLP130, 630A primer ak›m›na kadar, 
TLP190 ise 1250A’e kadar kullan›lmaktad›r. ‹zole kablo üzerine tesis edildiklerinden 
de€iflik anma gerilimlerinde kullan›labilirler.

TLP 130 TLP 190
Minimum primer ak›m› 5 A 5 A

Anma primer ak›m› 1250 A 2500 A

Sekonder ç›k›fl 22.5 mV @ 100 A 22.5 mV @ 100 A

Ölçme hassasiyet s›n›f› 0.5 0.5

Koruma hassasiyet s›n›f› 5P 5P

Do€ruluk s›n›r faktörü 250 400

Anma k›sa süreli termik ak›m 25 kA 1 s 40 kA 1 s

En yüksek gerilim (Um) 0.72 kV 0.72 kV

Anma güç frekans› dayanma gerilimi 3 kV 3 kV

LPCT avantajlar›
Genifl primer ak›m aral›€›nda kullan›lan küçük boyutlu ve daha güvenli çözümdür.

 b Gerilim alt›nda olmad›klar›ndan, izolasyon hatas› riski yoktur.
 b Primer devreye direk ba€lanmad›klar›ndan (izole kablo üzerine ba€l›d›r) k›sa 

devre dinamik ve termik zorlanmalardan etkilenmez.
 b Sekonder devrede yap›lan çal›flmalarda daha güvenlidir. LPCT’nin sekonder 

ç›k›fl› AG ç›k›fl›d›r.
 b kolay monte edilebilir, hücre içinde az yer kaplar. Mesnet tipi ak›m trafolar› primer 

ak›m büyüklü€üne göre de€iflip ak›m artt›kça büyürken, LPCT boyutu primer ak›ma 
göre de€iflmez ve küçük boyutludur.
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Transformatör	TLP	130
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SM6-36 serisi Düşük güçlü akım 
transformatörleri

TLP130 ve TLP190 akım transformatörleri ve Sepam 
serisi koruma üniteleri 
Sepam serisi koruma üniteleri, TLP130 ve TLP190 koruma sisteminin beynidir.

 b TLP130 ve TLP190 akım transformatörleri tarafından ölçülen faz akım 
değerlerinin elde edilmesi

 b ölçümlerin koruma fonksiyonlarında kullanılması
 b arıza algılamalarında kesme elamanının açtırılması

Avantajlar
 b Kolay montaj ve devreye alma
 v TLP130 ve TLP190 doğrudan Sepam’a bağlanır
 v sekonder akım sürerek koruma sistemini test eden yardımcı donanım mevcuttur
 b Optimizasyon
 v 5A’den itibaren faz akımlarının ölçümü
 v Sepam tarafından akım transformatörlerinin izlenmesi (faz yokluğunun 

algılanması)
 v Schneider Electric OG ekipmanlar› içinde doğal uyum
 b Sepam
 v Basit, modüler, performansı yüksek, çok yönlü koruma ve kontrol ünitesi.

LPCT kullanım aralığı
 b LPCT ölçme ve koruma fonksiyonları doğruluğunu kısa devre akımına kadar 

garanti eder
 v 5A...1250A arası, ölçme doğruluk sınıfı 0,5
 v 1250A...50kA arası, koruma doğruluk sınıfı 5P

Bağlantılar
Yapılandırılabilir parametreler:

 TLP130 ve TLP190 akım transformatörleri 
 doğrudan Sepam üzerine takılı CCA670 ünitesine 
 bağlanabilmesi için RJ45 bağlantılı, 5 m ekranlı kablosu ile 
 birlikte

 Sepam serisi bağlantı ünitesi,

 CCA670 bağlantı ünitesi,
 TLP130  ve TLP190 akım transformatörleri tarafından 
 iletilen gerilimi dönüştüren, anma akım set ayar mikro 
 anahtarlarını (9-pin SUB D) içeren arabirim

 ACE917 test arabirimi
 TLP130 koruma sistemini test için kullanılan standart  
 sürücü arabirim

 Standart 1A sürücü

Standart 
uygulamalar

Sepam 20 serisi

Kompleks 
uygulamalar

Sepam 80 serisi

Genel 
uygulamalar

Sepam 40 serisi

Hata oranı

A 

5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50

Koruma sınıfı 5P

Ölçme sınıfı 0.5

1.25
1.00
0.75
0.50
0.25

5 20 100 1000 1250 2000 3000 31500 40000 50000
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SM6-36 serisi Transformatör koruması
Sigorta seçimi

SM6-36 QM hücreleri için sigorta değerleri aşağıdaki kriterlere bağlıdır:
 b işletme gerilimi
 b transformatör anma değerleri
 b sigorta teknolojisi (üretici) 

QM hücrelerinde IEC 60282-1’e ve boyutsal olarak da DIN 43-625’e uygun olarak 
vurma pimli Fusarc CF sigortalar kullanılır..

Örnek: 400 kVA 33 kV transformatörü korumak için Fusarc CF 20A sigorta seçilir. 

Sigorta boyutları
Fusarc CF (DIN standartları)

Anma gerilimi Anma akımı L Ø Ağırlık
(kV) (A) (mm) (mm) (kg)

36 10 - 16 537 50.5 1.8

25 537 57 2.6

31.5 - 40 537 78.5 4.7

50 - 63 537 86 6.4

Sigorta seçim tablosu (1)

Transformatör ve sigorta karakteristikleri üreticilere ve standartlara göre de€iflebildi€inden 
sigorta seçimi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.

P
E

57
16

1
D

E
58

61
2 ø 6ø 45 Ø

33
L 23

33

Us (kV)

30 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

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

Un(kV) 160 250 400 500 630 800 1000 1250 1600
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SE: Schneider Electric.
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SM6-36 serisi Arıza akımı gösterge cihazları

Easergy Flair, yeraltı şebekeleri hata akımı 
göstergelerinden oluşan kapsamlı bir 
seridir.

Easergy OG yeraltı şebekeleri hata akımı geçiş göstergeleri,  yalıtımlı, direnç 
üzerinden ve doğrudan topraklamalı olmak üzere tüm nötr topraklama sistemlerinde 
kullanılabilen ürünlerden oluşan bir seridir.

 b Easergy Flair-22D, LCD ekrana sahip kendinden enerjili sistemler olup OG hücre 
montajlarına uygun DIN boyutlarındadır. 

 b Easergy Flair 279 ve 219, OG hücre trafoları veya AG bölmeleri için duvara monte 
edilen bir muhafazaya ve yedeklenebilen bir harici güç kaynağına sahiptir.

 b Easergy Flair 200C (haberleşmeye uygun), Flair 279 ve 219 ile aynı muhafazayı 
kullanır ancak daha gelişmiş ölçüm özelliklerine ve uzak mesafeli haberleşme 
özelliklerine (radyo, GSM, RTC, vb.) sahiptir.
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Easergy Flair 22D 279 - 219 200C
Kullanım

Yeraltı OG şebekeleri, açık devre, yalıtımlı, direnç üzerinden ve 
doğrudan nötr topraklamalı sistemler.

Montaj
Pano kapa€›na 
montaj

Duvara montaj Duvara montaj

Güç kaynağı
Pil Pil 230 Vac

Hata tespiti
3 serinin tümü için faz-faz ve faz-toprak

Gösterge
LCD ekran Gösterge ışığı Gösterge ışığı 

(isteğe bağlı)
Ölçüm

Akım, frekans Akım, gerilim, güç
Haberleşme

Kuru kontaklı 
SCADA arayüzü

Kuru kontaklı 
SCADA arayüzü

Uzun mesafe
(radyo, PSTN, GSM, 
vb.)

Easergy Flair 22D
SM6-36, yük ayırıcılı giriş hücrelerine Flair 22D monte edilebilir.

b Yüksek performanslı göstergeler
 v faz-faz ve faz-toprak hatası göstergesi,
 v hatalı faz göstergesi,
 v tüm nötr topraklama sistemlerinde kullanılabilir,
 v YG/OG trafo koruma cihazlarıyla uyumludur.

b Anlaşılır ve kapsamlı ekran
 v toprak hatası için hatalı fazın gösterimi,
 v ayarların gösterimi,
 v tepe ortalama ve frekans ölçümü dahil yük akımı gösterimi..

b Bakım gerektirmez.
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SM6-36 serisi Ampermetre

b Yardımcı besleme gerilimi gerektirmez.

b DIN formatında küçük boyut.

b Arıza akımı gösterge cihazlarında 
kullanılan akım trafoları ile çalıştığından 
maliyet avantajı sağlar.

b Faz yük akımı ve maksimum akımlarını 
gösteren performansa sahiptir.
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Easergy Amp 21D ampermetre OG da€›t›m sistemindeki yük ak›m›n› gösterir. 
Da€›t›m sisteminde yük kontrolü uygulamalar›na uygundur.

Fonksiyonlar
 b  3 faz ak›m›n› gösterir: I1 , I2 , I3 

Aral›k: 3 A - 800 A

 b  3 faz maks. ak›m›n› gösterir: I1 , I2 , I3 
Aral›k: 3 - 800 A.

Ekran bilgileri
 b Yük ak›mlar›n› sürekli gösterir
 v s›rayla L1, L2, L3 ak›mlar›n› gösterir

 b Maksimetre
 v üzerindeki butona bas›larak maksimetre ekran›na girilir
 v s›rayla M1, M2 ve M3 ak›mlar›n› gösterir 
 v iki butona birlikte bas›larak tüm maksimetreler resetlenir.

Teknik özellikler
Uygulama

Frekans 50 Hz ve 60 Hz

Yük ak›m› Minimum ak›m > 3 A

Ölçü
Seri Faz ak›m› 3 - 800 A 

Do€ruluk (I < 630 A) ± 5%, ± 2 A

Maksimetrenin resetlenmesi Cihaz üzerinden manuel Evet

Besleme gerilimi
Ak›m sensörlerinden I yük > 3 A

Pil Hay›r

Yard›mc› besleme Hay›r

Ekran
Ekran 4 dijitli LCD

Faz ak›m› Evet (1A hassasiyet)

Faz bafl›na maksimetre Evet

Sensörler
Faz ak›m trafolar› 3 kelepçe toroid tipi ak›m trafosu

Karakteristikler
Dielektrik IEC 60255-5

Elektromanyetik IEC 61000-4-4 (seviye 4)
IEC 61000-4-12

‹zolasyon 10 kV
Darbe gerilimi 20 kV

Ortam s›cakl›€› Çal›flma ortam s›cakl›€›
Stok ortam s›cakl›€›
Tuzlu sis

– 25°C -  + 70°C
– 40°C -  + 85°C
200 saat

Mekanik IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-29

Titreflim 10 - 500 Hz: 2 g
Koruma IP23

Montaj
Küçük boyut

 b DIN format : 93 x 45 mm
 b Sac kapa€a monte
 b Klemens bağlantıları

Ak›m sensörleri
 b OG kablolar›na tak›lan kelepçe      

toroid tipi ak›m trafosu  
(MF1).

AMPS

MAX

Easergy

A T/R
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SM6-36 serisi Uzaktan kontrol ünitesi

Easergy T200 I, sekonder dağıtım sistemlerinde bir veya iki OG ay›r›c›s›n›n uzaktan 
kontrol edilmesine olanak sağlayan basitleştirilmiş bir OG kontrol ünitesidir.

Easergy T200 I, çok fonksiyonlu bir “tak ve kullan” tipi arayüz olup, OG merkezlerinin 
uzaktan izlenmesi ve kontrol edilmesi için gereken tüm fonksiyonları 
barındırmaktadır:

 b çeşitli veri türlerinin alınması: ay›r›c› konumu, ar›za ak›m› izleme, akım değerleri, vb.
 b açma ve kapatma komutlarının ay›r›c›lara aktarılması
 b kontrol merkeziyle haberleflme.

Orta Gerilim uygulamalarına özel fonksiyonel ünite
Easergy T200 I, bir veya iki ay›r›c›n›n uzaktan kumandası için OG hücrelerinin 
bulunduğu odaya monte edilir.
Easergy, iki ay›r›c› arasında kaynak aktarımı anahtarlanma uygulamasını etkili bir 
şekilde gerçekleştirir.
Elektrik kontrollerinin yönetimi (yerel/uzak anahtarı) ve pano durum bilgilerinin 
gösterimi için yerel olarak kullanılan basit bir panele sahiptir.
Bir hata akımı detektörü (aşırı akım ve sıfır sıralı akım) içermektedir ve algılama 
eşikleri (eşik ve hata süresi) kanal kanal yapılandırılabilmektedir.

“Tak ve kullan” özellikli ve güvenli
Bir OG merkezine duvara monte edilen bu ünite üzerindeki fiş-priz sistemi ile aktarım 
sistemine bağlanmaya hazırdır.
Akım transformatörleri kolay montaj için bölünmüş çekirdekli tiptir.

Tüm SCADA uzaktan kumanda sistemleriyle uyumlu
Easergy T200 I, aşağıdaki standart protokolleri sağlamaktadır:
Modbus, DPN3.0 seviye 2 ve IEC 870-5-101.
İletim sistemi standartları şunlardır: RS232, RS485, PSTN, FSK.
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Kontrol	komutu Yerel bilgi Güç	ünitesi Parçalı	çekirdekli	CT’ler. Yedek	güç	kaynağı
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SM6-36 serisi Şebeke uzaktan kontrol ve 
izleme 

Çalışma devamlılığı, genel uzaktan kontrol hizmeti 
ile sağlanır.
Schneider Electric aşağıdakileri içeren eksiksiz bir çözüm sunar:

 b Easergy T200 I uzaktan kontrol arabirimi,
 b SM6-36 panosu, uzaktan kontrol için uyarlanır.
 b Easergy L500 SCADA sistemi. 

SM6-36 serisi, hazır olmanın ötesinde
SM6-36 panosu, aşağıdakiler gibi seçenekler sayesinde uzaktan kontrol ortamına 
son derece başarılı bir şekilde uyarlanmıştır:

 b AG kontrol kabini ve T200 I,
 b motorlu işletim mekanizması,
 b yardımcı donanım hatası ve konum göstergesi kontakları,
 b hata algılama için akım sensörleri.

Easergy L500, SAIDI * değerini derhal yükseltecek 
düşük maliyetli bir çözüm
*	SAIDI:	ortalama	sistem	kesinti	süresi	endeksi

Easergy L500, OG şebekeleri gerçek zamanlı olarak çalıştırmak için gereken 
tüm fonksiyonları sağlayan bir SCADA’dır

 b OG şebekelerin izlenmesi ve kontrolü için Easergy serisi ürünlerle önceden 
konfigüre edilmiştir:

 v T200 I veya Flair 200C ile donatılmış OG/AG istasyonları
 v T200 P ile donatılmış hava hattı yük ayırıcısı
 v Flite 116/G200 ile donatılmış havai hat
 b Çok çeşitli iletim yöntemleri için destek: Kablosuz, GSM, GPRS, PSTN, LL, FO.

Avantajlar
 b Basit uygulama:
 v sadece 20 OG/AG birimi için bir ila iki hafta
 v birkaç gün içinde konfigürasyon, eğitim ve kullanım
 b Operasyon yöneticileri tarafından basit ve hızlı geliştirmeler
 b Yatırımdan kısa vadede geri dönüş 
 b Servis kalitesinde ve operasyonlarda hızlı gelişme.

Şebeke kontrol merkezi

YG/OG

Haberleşme şebekesi

IM, DM1,
IM, DM1

IM, DM1, IM IM, IM,
QM, QM

IM, IM,
QM, IMIM, DM1, IM

Easergy T200I

Easergy T200I

Easergy T200I

IM, DM1, IM

OG ring

D
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Haberleflme:	radyo,	
PSTN,	GSM/GPRS,	
ethernet

Easergy L500Mevcut SCADA

P
E
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L500	şebeke	izleme	ekranı



41

SM6-36 serisi Kilitlemeler

Fonksiyonel kilitlemeler
 b yük ay›r›c›s› ancak topraklama ay›r›c›s› aç›k ve 

hücre kapa€› kapal› ise kapat›labilir.
 b topraklama ay›r›c›s› ancak yük ay›r›c›s› aç›k ise 

kapat›labilir.
 b hücre kapa€› ancak topraklama ay›r›c›s› kapal› ise 

aç›labilir.
 b hücre kapa€› aç›ld›€›nda yük ay›r›c›s› aç›k konumda 

kilitlenir. Topraklama ay›r›c›lar›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 ay›r›c›s› (veya ay›r›c›lar›) ancak ay›r›c› 

veya ay›r›c›lar aç›k ise kapat›labilir.
 b Hücre kapa€› ancak flu durumda aç›labilir:
 v kesici aç›k konumda kilitlenmifl ise
 v ay›r›c› veya ay›r›c›lar aç›k ise
 v topraklama ay›r›c›s› veya ay›r›c›lar› kapatılmış ise.

Not: kesici ile yapılacak yüksüz durumdaki işlemlerde 
ayırıcı veya ayırıcıları kilitlemek mümkündür.

‹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 Kilitler

A1 A3 A4 C1 C4 P1 P2 P3 P5 K1

IM, IMC, IMB b b b b b

QM, DM1-A, DM1-D b b b

SM b b b
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3 A1 tipi

O

O
Anahtarl› tip kilitler
Çıkış hücreleri
Amaç:

 b AG ana kesicisi “aç›k” veya “ayr›lm›fl” konumda kilitlenmedikçe transformatör 
hücresinde topraklama ay›r›c›s›n›n kapat›lmas›n› önlemek için.
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4 C1 tipi

S

S

 b Topraklama ay›r›c›s› “kapal›” konumda kilitlenmedikçe transformatöre 
ulafl›lmas›n› önlemek için.
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5 C4 tipi 

S

S
O

O

 b AG ana kesicisi “aç›k” veya “ayr›lm›fl” konumda kilitlenmedikçe transformatör 
hücresinde topraklama ay›r›c›s›n›n kapat›lmas›n› önlemek için.

 b Topraklama ay›r›c›s› “kapal›” konumda kilitlenmedikçe transformatöre 
ulafl›lmas›n› önlemek için.
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N Anahtar konumlar›:

anahtar yok anahtar serbest anahtar hapis hücre veya kapı
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SM6-36 serisi Kilitlemeler
D

E
58

61
6 A3 tipi

O

O

Amaç:
 b giriş hattı tarafından yük ayırıcısı açık konumda kilitlenmedikçe, yük tarafındaki 

hücrenin topraklama ayırıcısının kapatılmasını önlemek için.

D
E

58
61

7 A4 tipi  b iki yük ayırıcısının aynı anda kapanmasını önlemek için

D
E

58
61

8 K1 tipi
O

O

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 ay›r›c›s›n›n kapat›lmas›n› önlemek için.

Anahtar konumlar›:
anahtar yok anahtar serbest anahtar hapis hücre veya kapı
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SM6-36 serisi Kilitlemeler
D

E
58

62
0 P1 tipi

X

O

O

X

 b bir üniteye ait topraklama ayırıcısının diğer bir üniteye ait yük ayırıcısının açık 
durumda kilitlenmeden kapanmasını önlemek için.

D
E

58
62

1 P2 tipi
X

X

OO

 b ay›r›c› ve yük ayırıcısı «AÇIK» konumda kilitlenmedikçe, topraklama ayırıcılarının 
gerilim üzerine kapatılamaması için.

D
E

58
62

2 P3 tipi

O X 

OA X

 b yük ayırıcısı ile yüksüz manevra yapılabilmesi için

D
E

58
62

3 P5 tipi

P

P

 b yük ayırıcısı «AÇIK» konumda kilitlenmedikçe geniş kablo bağlantı hücresinin 
topraklama ayırıcısının kapatılamaması için.

M
T

20
24

0E
N Anahtar konumları:

anahtar yok anahtar serbest anahtar hapis hücre veya kapı
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SM6-36 serisi Bağlantılar
Kuru tip kablolar ile bağlantılar

Kuru tip kablolar ile ba€lant›lar
b Kuru tip kablolar k›sa, basit yap›da kablo bafll›klar› ile ba€lan›r.
bak›r veya AI tek damarl› tipi alan düzenleyici

b 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
b Bütün ünitelerde
Kablo kanal›ndan

Yandaki tablo genel olarak kullan›lan kablolarda kanal derinli€i P ölçüleri verilmifltir.

Kablo kanalı detayları
Sağdan veya soldan kablo giriş çıkışı Arkadan kanal ile giriş veya çıkış Önden kanal ile giriş veya çıkış

D
E

58
62

5

D
E

58
62

6

D
E

58
62

7

Tek damarlı 
kablolar

Hücreler 630 A 

Kablo 
kesiti

(mm2)

Bükülme 
çap›

(mm)

IM, IMC, QM, CM, CM2, 
DM1-A, DM1-W, GAM, 
GAM2, SM

Derinlik P (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
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SM6-36 serisi Tesisat

Kablo bağlantı yükseklikleri
IM, SM QM DM1-A, DM1-W GAM2

D
E

58
62

8

D
E

58
62

9

D
E

58
63

0

565 (DM1-A)
465 (DM1-W)

350

350
700

D
E

58
63

1

Tesis edilecek zeminin haz›rlanmas›
Hücreler kablo kesitine ba€l› olarak, kablo kanal› ile düzgün beton zemin üzerine 
tesis edilebilir. ‹nflaat iflleri bütün hücreler için ayn›d›r.

Boyutlar ve ağırlıklar
Hücre tipi Yükseklik Genifllik Derinlik (1) A€›rl›k

(mm) (mm) (mm) (kg)
IM, SM 2250 750 1400 (3) 310
IMB, IMC 2250 750 1400 (2) 420
QM 2250 750 1400 (3) 330
DM1-A 2250 1000 1400 (2) 600
DM1-D 2250 1000 1400 (2) 560
DM1-W 2250 1000 1400 (2) 660
GIM 2250 250 1400 90
DM2 2250 1500 1400 (2) 900
DM2-W 2250 1500 1400 (2) 920
CM 2250 750 1400 (2) 460
CMC 2250 1000 1400 (2) 590
GBC-A, GBC-B 2250 750 1400 (3) 420
GBM 2250 750 1400 (3) 260
GAM2 2250 750 1400 (3) 250
GAM 2250 750 1400 (3) 295

Hücrelerin ba€lanmas›
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:
 v M8 somun ve civatalar
 v 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.

Hücreler A (mm) B (mm)
IM, IMC, IMB, QM, SM, CM 
GBC-A, GBC-B, GBM, GAM2, GAM

750 650

DM1-A, DM1-D, DM1-W 1000 900
DM2, DM2-W  1500 1400
GIM 250 150

D
E

58
63

2

(1)	Derinlik	ölçüleri	taban	oturma	yüzeyi	için	verilmiştir.
(2)	Bu	hücrelerde	genişletilmiş	AG	dolabı	ile	birlikte	derinlik	
ölçüsü	1615	mm’dir.
(3)	Bu	hücrelerde	standart	AG	dolabı	ile	birlikte	derinlik	ölçüsü	
1500	mm’dir.

15 15

50

740 840

12.3 x 12.3

a

b
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SM6-36 serisi Tesisat

Boyutlar
IM, IMB, IMC, SM, QM
GBM, GAM, GAM2, GBC-A, GBC-B 

CM DM1-A, DM1-D, DM2, DM2-W, DM1-W

D
E

58
63

3

1400 32

2250

100

D
E

58
63

5

1400 32

2250

215

D
E

58
63

4
1400

2250

215

230

Kablo konumları
IM, SM GAM2 QM DM1-A

D
E

58
63

9

375 330375375

750 750 750 1000
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SM6-36 serisi Tesisat

Bina içi yerleflim
Üstten görünüş Üstten görünüş

D
E

58
63

6

100

100

100

100

1770 min.

5200 min.
D

E
58

63
7

100

100 1715 min.

3430 min.

Yandan görünüş

Minimum	mesafeler	(mm)
Hücre	ile	duvar	arasında	kalacak	boşluklar	üst	ve	yan	kapama	sacları	ile	kapatılmalıdır.	
(1)	Üstten	giriş	seçeneği	kullanıldığında	2730	mm	olmalıdır.
(2)	Üstten	giriş	seçeneği	kullanıldığında	2830	mm	olmalıdır.

2650 min.(2)

100

2550 min.(1)
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SM6-36 serisi Servisler

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

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.

Modernizasyon Dizayn

‹flletim Uygulama
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SM6-36 serisi Servisler

Schneider Electric Servis tesisat›n›z›n tüm kullan›m 
ömrü boyunca yan›n›zda 
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.
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Bina uygulamaları
Hastaneler

 b İstanbul Göz Hastanesi
 b Medipol Hastanesi
 b Acıbadem Hastaneleri
 b Dünya Göz Hastanesi
 b Antalya MedicalPark
 b Memorial Hastanesi
 b Bilkent Atatürk Hastanesi
 b Düzce SSK Hastanesi
 b Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
 b Başkent Üniversitesi Hastaneleri

Otel ve tatil köyleri
 b Divan Butik Otel, İstanbul
 b Zeytinburnu Novotel/Ibisotel İstanbul
 b Akaretler Sıraevleri, İstanbul
 b Kaya Ramada Plaza, İstanbul
 b Rixos Otel, Bodrum
 b Belizya Otel, Bodrum
 b Limak Lara Oteli, Antalya
 b Cornella Golf Otel, Antalya
 b The Marmara Otel, Antalya

Üniversiteler
 b Bilgi Üniversitesi, İstanbul
 b Işık Üniversitesi, Şile Kampüsü, İstanbul
 b Kültür Üniversitesi, İstanbul
 b Tübitak - Bilten ODTÜ, Ankara
 b 9 Eylül Üniversitesi, İzmir
 b Muğla Üniversitesi, Muğla
 b Pamukkale Üniversitesi, Denizli
 b Akdeniz Üniversitesi, Antalya
 b Özyeğin Üniversitesi
 b 19 Mayıs Üniversitesi
 b İzzet Baysal Üniversitesi

Ticari binalar
 b İstanbul Anadolu Yakası Adalet Sarayı
 b Galatasaray TT Arena
 b 212 AVM
 b Zorlu Center
 b CarrefourSA
 b Vodafone MTX
 b Fenerbahçe Ülker Arena
 b Ikea
 b Akbatı AVM ve Rezidans
 b Türkiye İş Bankası
 b Palladium AVM

Endüstri ve altyapı
OSB

 b ATAER OSB
 b Bursa Nilüfer OSB
 b Denizli OSB
 b Eskişehir OSB
 b Gaziantep OSB
 b Aliağa OSB, İzmir
 b Kayseri OSB
 b Manisa OSB
 b Sincan OSB
 b Uşak OSB

Kojenerasyon
 b Saray Örme Fabrikası, Kojenerasyon Tesisleri
 b Meltem Enerji Elektrik Üretim A. Ş.
 b Koç Üniversitesi Kojenerasyon Tesisleri
 b Can Tekstil Kojenerasyon Tesisleri
 b Mutlu Makarna Kojenerasyon Tesisleri
 b Akenerji Bozüyük Kojenerasyon Tesisleri
 b Akenerji Çerkezköy Kojenerasyon Santrali
 b Swiss Otel Kojenerasyon Tesisleri
 b Colins Jeans Fabrikası Kojenerasyon Tesisleri
 b Kombassan Konya Kojenerasyon Tesisleri

SM6-36 serisi Referanslar
SM6, tüm elektrik dağıtım 
uygulamalarınıza uygun bir ürün

Su
 b Silopi Soğutma Suyu Tesisleri
 b ASKİ Kırşehir Atık Su Arıtma Tesisleri
 b Ataköy Atık Su Arıtma Tesisleri
 b Batman İçme Suyu Pompa İstasyonu
 b Tarsus Su Arıtma Tesisi
 b Adana Batı Atık Su Arıtma Tesisleri
 b Antalya Arıtma Tesisleri
 b ASKİ Doğu Arıtma Tesisleri
 b Siirt İçmesuyu Arıtma Tesisi
 b Isparta Tokmacık Pompa İstasyonu

Hidro Elektrik Santralleri (HES)
 b Akfen HES Projeleri
 b Çarşamba HES
 b Değirmen HES
 b Erenköy HES
 b Kayaköprü 1-2 HES
 b Kocak HES
 b Pınar HES
 b Suşehri HES
 b Vizara HES
 b Yavuz HES

Rüzgar Elektrik Santralleri (RES)
 b Akhisar RES
 b Aliağa RES
 b Ayres RES
 b Bozkaya RES
 b Gares
 b Havran RES
 b Killik RES
 b Kores RES
 b Metristepe RES
 b Yuntdağ RES
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Ek Fusarc CF sigortaları
Sigorta sınırlama eğrileri

Zaman - akım eğrisi 3.6 - 7.2 - 12 - 17.5 - 24 - 36 kV
Zaman (s)

10
2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 86

100001000100

0.01

2

4

6
8

2

4

6
8

2

4

6

0.1

10

1

8

8
6

100

4

2

1000
8
6

4

2

10
 A

6.
3 

A

16
 A

20
 A

25
 A

31
.5

 A

50
 A

63
 A

80
 A

10
0 

A

16
0 

A

20
0 

A

25
0 

A

4 
A

12
5 

A

40
 A

Akım (A)

Sınırlama eğrisi  3.6 - 7.2 - 12 - 17.5 - 24 - 36 kV
Sınırlandırılmış kesme akımının tepe değeri (kA tepe)

0.1
2

100

2

4

1

10

101

0.1

6

8

2

4

6

8

100

2

4

8

6

4 6 86 8 2 4 6 8 2 4 6 8

50 A

250 A

200 A
160 A
125 A

4 A

100 A

63 A
80 A

40 A

16 A
20 A

6.3 A

25 A

10 A

31.5 A

Is 
= 

 Ik
 2

Ia
 =

 1
.8
 Ik

 2

Yandaki	diagram	sigorta	kullanılmaması	durumunda	oluşan	
sınırlandırılmış	kesme	akımının	tepe	değerini,	RMS	akım	
değerinin	bir	fonksiyonu	olarak	göstermektedir.

D
E

53
61

8
D

E
53

61
9

Tahmini kesme akımının RMS değeri (kA)
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