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IoT; cihazların, makinaların ve nesnelerin otomatize bir şekilde birbirlerine veri ilettiği bir iletişim 
sistemleri topluluğudur. IoT teknolojileri, dağıtım sisteminizdeki varlıkların ağa bağlanmasına olanak 
verir. Böylece sisteminizden gerçek zamanlı veri toplayabilir ve bu verilere dayanarak gücü ve enerji 
tüketimini etkin şekilde yönetebilirsiniz. 

EcoStruxure™ Power, IoT çağında güvenli, her zaman çalışır durumda ve enerji verimliliği yüksek 
elektrik dağıtım sistemleri kurmak için ihtiyacınız olan güvenilir platformu sunar. Masterpact™ MTZ 
açık tip güç şalterleri EcoStruxure™ platformunun tam kalbinde yer alır. Farklı proje uygulamalarında 
kullanılabilirliği sağlayan akım ve kesme kapasitesi seçeneklerini, Schneider Electric markalı 
ürünlerin kanıtlanmış dayanıklılığını, ve bağlanabilirlik özelliklerini içinde barındıran bu kusursuz 
ve geleceğe hazır güç şalteri ailesi, zamandan tasarruf  etmenize, verimliliği artırmanıza ve enerji 
tüketimini iyileştirmenize olanak tanır.  

Masterpact™ açık tip güç şalterleri 1987’den beri dünyanın her yerinde, 3 milyondan fazla satarak 
bir efsane haline geldi. 30 yıllık Masterpact™ efsanesi, yarının akıllı, güvenilir ve sürdürülebilir güç 
dağıtım sistemlerini bugünden kurabilmeniz için benzersiz yeniliklerle donatılmış Masterpact™ MTZ 
ailesi ile devam ediyor. 

IoT ile güç dağıtımına 
inovasyonu getiriyoruz

1 BM Raporu: Dünyada Şehirleşmenin Geleceği, 2014 
2 BM Raporu: Küresel Endüstriyel Enerji Verimliliği Karşılaştırmaları, 2010 
3 Cisco Araştırma Yazısı: Nesnelerin İnterneti: Yeni İnternet Evrimi Her Şeyi Nasıl Değiştiriyor, 2011

Binalar, endüstriyel tesisler ve enerji 

2020 YILINDA AKILLI 
VE BAĞLANTILI 
CİHAZ SAYISI

350 
MİLYAR

DÜNYA GENELİNDE 
BİNALAR TARAFINDAN 
TÜKETİLEN ENERJİ 
MİKTARI

1

%40

DÜNYA GENELİNDE 
BINALAR İÇİN 
BEKLENEN “ÇALIŞIR 
DURUMDA OLMA” 
YÜZDESİ 

%100

2050 İTİBARİYLE 
ENDÜSTRİYEL 
TESİSLERİN GLOBAL 
ENERJİ TALEBİNDEKİ 
ARTIŞ2 

%50+



Yatırımcıların 
Beklentileri

• Kısa ve güvenilir teslim süreleri  

• Esnek ve genişletmeye imkan sağlayan yatırımlar  

• Binaya değer katan enerji verimlilik sınıflandırması  

• Binalar için geçerli yasa ve yönetmeliklere uyum

Kiracıların 
Beklentileri 

• Kesintisiz güç  

• Enerji harcamalarının optimizasyonu  

• Bakım maliyetlerinin kontrolü  

• Bina sakinlerinin konforu 

Tesis Yöneticilerinin 
Beklentileri 

• Yüksek kaliteli hizmet sağlamak  

• Elektrik sistemini verimli tutmak 

• Bina sistemlerine bağlanabilmek ve uzaktan 
kontrol edilmek  

• Kesinti durumunda gücü hızlı bir şekilde  
tekrar sağlayabilmek 

Güç dağıtım sisteminizi daha güvenilir, verimli ve 
sürdürülebilir hale getirin. 
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Masterpact™ MTZ’in üstün özellikleri sayesinde ARTIK GELECEĞE HAZIRSINIZ.

Masterpact™ MTZ uygulaması ücretsiz olarak 
App Store™ ve Google Play™

mağazalarında.

Masterpact™ MTZ güç şalterleri, akıllı bağlanabilirlik ve uzaktan izlenebilme özelliği ve şalterinizin 
kişiselleştirilmesini sağlayan dijital modüller sayesinde, sizi güç dağıtımının geleceğine hazırlar. 

• Hazır mimariler ile kolay kurulum 

• Bina ve enerji yönetim sistemleri ile sorunsuz 
   entegrasyon 

• ANSI, UL ve IEC standartlarına uygun olarak 
   tasarlanmış ve test edilmiştir

•  Masterpact™ NT/NW’dan Masterpact™ MTZ’ye geçişte 
   minimum revizyon ihtiyacı, dolayısıyla düşük geçiş maliyeti

• Ücretsiz Masterpact™ MTZ mobil 
   uygulaması ile kolay işletim ve bakım

• Class 1 hassasiyette enerji ölçümü  

•  Dijital modüllerle kolayca ihtiyaçlarınıza 
   uygun hale getirilebilir  

• Micrologic™ X kontrol ünitesi  

Masterpact serisinin efsanevi performans ve 
güvenilirliğini temel aldık.

HAZIRSINIZ...
ARTIK

630 A’den 6300 A’e kadar akım gerektiren uygulamalarda. 
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Bağlı olun, bağlı kalın, kesintileri önleyin.  
Masterpact™ MTZ uygulaması ve EcoStruxure™ 
yazılımları enerji ölçüm verilerini, şalterinizin 
kontrolünü ve daha fazlasını akıllı telefonunuza 
getiriyor. İhtiyacınız olan kontrol 7/24 elinizin altında.

 Güvenilir kablosuz bağlantı Güç kesintilerinin hızlı giderilmesi 
• Temassız, kablosuz ve güvenli Bluetooth ve NFC 
 bağlantılarını kullanarak akıllı telefonunuz ile  
 şalterinize bağlanın 

• Parola korumalı bağlantı ile şaltere erişimi kısıtlayın 

• Kritik verilere ve güç ölçümü bilgilerine göz atın 

• Verileri izleyerek kesintileri önleyin 

• Ayarları inceleyin ve değiştirin: yük seviyeleri,  
 uyarılar ve alarmlar, koruma ayarları 

• Koruma ayarlarını değiştirmeden önce, eski ve  
 yeni parametreleri karşılaştırın

• Şalterin açması durumunda, akıllı telefonunuzu kullanarak, 
 ark oluşumu tehlikesine maruz kalmadan tekrar devreye alın  

• Şalterde enerji olmasa bile, akıllı telefonunuzun NFC 
 özelliğini kullanarak, açma öncesi kaydedilen temel verilere 
 ulaşın ve şalterin açma nedenini hızlıca tespit edin 

• Dijital modüllerin yardımıyla, şalteri hızlı ve kolay bir 
 şekilde yeniden devreye alın   

  O Yeniden devreye alma asistanı 
  O Masterpact™ operasyon asistanı 

... BAĞLANMAYA

HAZIR
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• 3. şahıs kuruluşlarca belgelendirilmiş Class 1 
 hassasiyette enerji ölçebilen ilk açık tip güç şalteri  
 (IEC 61557-12) 

• Enerji ölçüm yetkinliğini sisteminize eklemenin  
 basit ve zamandan tasarruf  sağlayan yöntemi 

• Binanızın anlık ve kapsamlı enerji tüketimi 
 görünümleri her zaman elinizin altında.

• Güç tüketim verilerine anında erişim – yazılımı  
 beklemeye veya analiz programları çalıştırmaya 
 gerek yok.
 

• Enerji kullanım analizlerini, trendleri ve enerji  
 maliyetlerinin dağılımını kolayca görüntüleyin.

• Uluslararası enerji verimliliği düzenlemeleri ile 
 uyumludur: ISO 50001 ve IEC 60364-8 

Class 1 hassasiyette enerji ölçüm özelliği ile 
Masterpact™ MTZ, sektörde ilk olma ayrıcalığına 
sahip. Şalterinizin sunduğu hassas ölçümlerle 
verimliliği sağlamak elinizde.   

Aktif  güç ve enerji yönetimi için Class 1 seviyesinde hassasiyet. 

In 1600 A
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MICROLOGIC

...HASSAS ÖLÇÜME
HAZIR
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Micrologic X kontrol ünitesini istediğiniz zaman 
ihtiyacınıza uygun hale getirin. Dijital modüllerle 
sisteminizi size özel olarak tasarlamak ve 
yükseltmek çok kolay.

•  Gelişmiş fonksiyonlara ihtiyaç duyduğunuzda  
   ek dijital modüller yükleyebilirsiniz. 

•  Bu modülleri kullanarak enerji, güç kalitesi ve  
 güç kesintisini daha etkin yönetebilirsiniz.

•  İhtiyacınız olduğu anda güncelleme yapabilirsiniz: 
 Konfigürasyon, devreya alma veya kullanım 
 sırasında, veya sizin istediğiniz 
 herhangi bir zamanda.

Dijital modül seçenekleri
•  Ark oluşumunda ani açtırma (ERMS), toprak 

hatası alarmı, düşük/aşırı gerilim koruması, ters 
aktif  güç koruması 

•  Faz başına enerji, harmonik analizi

•  Yeniden devreye alma asistanı, Masterpact 
operasyon asistanı, dalga formu görüntüleme, 
eski Modbus veri dizini

• Yükleme işlemini, güç kesintisine yol açmadan,
   USB kablo ve Ecoreach™ yazılımını kullanarak 
   yapabilirsiniz. 

•  Dijital modülleri Schneider Electric GoDigital 
web mağazasından 7/24 satın alabilirsiniz: 
godigital.schneider-electric.com 

GoDigital

İstediğiniz zaman özelleştirme için opsiyonel 
dijital modüller.

...YÜKSELTİLMEYE
HAZIR

Koruma Ölçüm Bakım ve 
arıza teşhisi
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ANSI 51N/51G - Toprak Hatası Alarmı: Toprak hatası dijital modülü, faz-toprak koruma değerlerine giderek 
yaklaşım eğilimi gösteren rezistif kaynaklı toprak hatalarının erken teşhisine olanak tanır. Alarmlar, sistemi 
hatalardan temizlemek üzere bakım personelini doğru zamanda uygun çözümle hareket etmek konusunda 
yönlendirir.

ERMS - Ark Oluşumunda Ani Açtırma: ERMS fonksiyonu, ark kıvılcımlarının etkilerine karşı enerji altındaki 
kuruluma yakın veya civarında çalışan personeli korumaya yönelik yürürlükte olan yönetmeliklere uyumludur. 
Micrologic X ünitesinin arka mavi ışıklandırması sayesinde ERMS fonksyonunun devrede olma durumu uzaktan 
gözlemlenebilir. ERMS akıllı telefon ile devreye alınabilir, devreden çıkarılabilir. 

ANSI 32P - Ters Aktif Güç Koruması: Bu fonksiyon, harici şebeke ve jeneratör uygulamalarını veya birkaç 
jeneratörün paralel senkron çalışmasını izlemek üzere gerekli verileri sağlar. Jeneratör, yol vericiyi etkileyecek 
şekilde senkron motor olarak çalışmaya başladığı anda en kısa sürede açtırma sağlar. Ayrıca elektrik 
dağıtımının farklı noktaları arasındaki aktif güç transferini izlemeye olanak tanır.

ANSI 27/59 - Düşük/Aşırı Gerilim Koruması: Bu fonksiyon jeneratör koruması sağlar. Faz-faz ya da faz-nötr 
gerilimlerinin devamlı olarak izlenmesi, anormal veya kritik koşulların oluşması durumunda, sistemi korumak için 
gerekli önlemlerin alınmasına olanak tanır. Örnek; yük atma, yük transferi ve acil jeneratör devreye alma. 

Faz Başına Enerji: Alçak gerilim sistemlerinde büyük oranda dengesiz yüklerin olduğu, farklı kullanım 
alanlarının mevcut olduğu veya her fazdan ayrı beslenen farklı kullanıcıların olduğu durumlarda faz başına 
enerji takibini mümkün kılar. 

Harmonik Analizi: Bu dijital modül, IEC 61000-4-30 (Test ve Ölçüm Teknikleri - Güç Kalitesi Ölçüm Metodları) 
standardına uygun olarak 200 ms periyotlar ile 40. gerilim ve akım harmonik sırasına kadar harmonik analizi 
yapar. Micrologic X kontrol üniteleri 3sn. periyotlar ile ortalama harmonik değerlerini hesaplar. Harmonikler akıllı 
telefon aracılığı ile kolaylıkla görüntülenebilir ve gerektiğinde bir uzman ile paylaşılabilir.

Dalga Formu Görüntüleme: Dalga formlarının otomatik olarak kayıt altına alınması, arıza nedeniyle meydana gelen 
açtırmaların nedenlerinin analiz edilmesini sağlar. Tek bakışta, açtırma nedenini, arıza büyüklüğünü (genlik ve süre 
bilgileri ile) ve kurulumda meydana gelen olası hasarların anlaşılmasını sağlar. SDE (hata nedeniyle açtırma) / Açma / ZSI 
gibi dijital sinyaller, devre kesicinin davranışının analizini mümkün kılar (cevap süresi, selektivite). 

Yeniden Devreye Alma Asistanı: Bu fonksiyon, açtırma, açma veya ana güç kaynağı kesintisi ardından kritik yükleri 
besleyen güç kaynaklarında enerji sürekliliğini sağlamayı amaçlar.

Masterpact Operasyon Asistanı: Bu fonksiyon, Bluetooth bağlantısı ile 10 metre uzaklıktan devre kesiciyi açma ve 
kapamaya olanak tanır. İlave dokümantasyon incelemesi ve uzun süreli eğitimlere ihtiyaç duymaksızın devreye alma 
(kapama) süresini hızlandırır. 

Eski Modbus Veri Dizini: Eski tip modbus veri dizinini içeren bu dijital modül, sistem entegratörünün, mevcut izleme 
ve kumanda sisteminde halihazırda bulunan modbus sürücülerini kullanmasına olanak tanır. Masterpact NT/NW ve 
Masterpact MTZ’in birlikte kullanımını sağlar.

Opsiyonel dijital modüller

KORUMA

ÖLÇÜM

ARIZA TESPİTİ ve BAKIM
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Konfigürasyonda 
Yenilik 

• Ücretsiz olarak kullanıma 
sunduğumuz Ecoreach™ yazılımı, 
devreye alma işlemini basitleştirip,  
harcadığınız zamanı ve iş gücünü 
önemli ölçüde azaltır.  

Ecoreach™ yazılımını kullanarak:  
 
    O Akıllı cihazlarla donatılmış   
        dağıtım panolarını kurabilir   
        ve test edebilir  

    O Dijital modülleri yükleyerek   
        devreye alabilir   

    O FAT ve SAT süreçlerini 
      hızlandırabilir 

    O Verilere kolay erişim ve 
      alarmlar sayesinde etkin  
      önleyici bakım desteği 
        sağlayabilirsiniz.

Kolay Devreye 
Alma 

NT/NW Şalterinizi  
MTZ ile değiştirmek mi 
istiyorsunuz?
• Masterpact™ MTZ güç şalterleri  

NT/NW serisi ile bire bir aynı 
boyutta olup, aynı elektriksel 
performansa, kesme kapasitesine, 
termik özelliklere ve güç 
bağlantısına sahiptir.

• Bu sayede, NT/NW şalterinizi MTZ 
ile kısa sürede ve pano tadilatına 
ihtiyaç duymadan değiştirebilir, 
değişim maliyetini en düşük 
seviyede tutabilirsiniz.

• NT/NW – MTZ değişiminde, 
panonuzun tip test sertifikasını 
yenilemeye ihtiyaç duymazsınız.

Masterpact MTZ size hem kolay hem de hızlı 
konfigürasyon ve devreye alma avantajı sağlıyor.

Sorunsuz, hızlı, kolay kurulum ve güncellemeler.

• MyPact yazılımını kullanarak, 
ihtiyacınız olan Masterpact™ MTZ 
güç şalterini kendiniz oluşturup 
hemen sipariş edebilirsiniz.

• Kullanıcı dostu arayüzü ile MyPact, 
referans seçimini kolay ve hatasız 
hale getirir. 

...KURULUMA
HAZIR
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• Her koruma tipi için ihtiyacınıza  
 uygun hale getirilebilir Micrologic 
 X kontrol ünitesinin avantajını kullanın.  

• EcoStruxure™ Power mimarileriyle
   sorunsuz entegrasyon sağlayın. 

• Herhangi bir izleme sistemini 
   kullanarak uzaktan izleyin ve  
   kontrol edin. 

• Kesici verilerini pano üzerinden veya 
   EcoStruxure™ Power izleme 
   ve kontrol yazılımları ile uzaktan 
   görüntüleyin.

• Gömülü Ethernet bağlantısı 
   (EIFE modülü) ile çekmece
   durum bilgisini alabilir, IP üzerinden 
   herhangi bir yazılım olmadan  
   bu bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

EcoStruxure™ Power 
yazılım ve hizmetleri
• Facility Expert 

• Facility Advisor 

• Power Monitoring Expert 

• Power SCADA Operation 

• Building Operation

İşletimi basitleştirin. Masterpact™ MTZ güç şalterleri, 
dijital özellikleri sayesinde farklı sistemlerle uyum 
içinde çalışırlar. 

...BİRLİKTE ÇALIŞMAYA 
HAZIR
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Masterpact™ MTZ güç şalterlerini  
EcoStruxure™ Power mimarisine entegre ettiğinizde 
elde edeceğiniz veriler, size çok sayıda avantaj sağlar:
• Elektrik sisteminizin potansiyelini ortaya çıkarmak için EcoStruxure TM Power yazılımları ile bağlantı 

• Önleyici ve kestirimci bakım için herhangi bir izleme sistemiyle uzaktan izleme ve kontrol  

• Facility Expert Digital Logbook uygulaması ile uzaktan uyarılar alma ve bakım planlama 

• EcoStruxure™ Facility Advisor, Power Monitoring Expert, Power SCADA Operation ve Building 
   Operation yazılımlarıyla proaktif  tesis yönetimi  

• Ekipmanların izlenmesiyle, varlıkların kullanım ömrü boyunca yönetimi ve belirlenen ön koşullar 
 oluştuğunda bakım yapılması 

• Alarmların yönetimi  

• Enerji verimliliğinin ve güç kalitesinin yönetimi  

• Enerji verimli binalar için en güncel yasal düzenlemeler ile uyumluluk 

EcoStruxure™ için hazır

Kapsamlı veri toplama 

Daha fazla bilgi için:

HAREKETE GEÇ

ÖLÇÜM
Belgelendirilmiş Class 1 hassasiyette 
enerji ölçümü ve şalter durumu

KORUMA
Akıllı panoların temelinde 
elektriksel koruma var

Gömülü Ethernet 
bağlantısı 

BAĞLAN

se.com/tr/smart-panels
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Masterpact MTZ ile
yeni bir kullanıcı deneyimi
Yeni Masterpact MTZ açık tip güç şalterleri projenizin 
tasarımından konfigürasyonuna, devreye alınmasından 
bakımına kadar her adımda benzersiz bir dijital 
deneyim sunar.

TASARIM

KONFİGÜRASYON

MyPact
MyPact, dilediğiniz Masterpact MTZ 
ürün konfigürasyonunu 10 kat daha 
hızlı ve hatasız bir şekilde yapmanızı 
sağlar.
config.schneider-electric.com

Ecodial
Alçak gerilim dağıtım sistemlerinin 
tek hat tasarımı ve hesaplama 
yazılımı.

DEVREYE 
ALMA

Ecoreach
Devreye alma, yazılım yükseltme, 
koruma ayarlarını uzaktan değiştirme 
ve fabrika kabul testlerini kısa bir 
süre içerisinde yapmanızı sağlar.

YAZILIM 
YÜKSELTME

GoDigital
Micrologic X kontrol ünitesine yeni 
koruma, ölçüm ve tanılama özelliklerini 
kazandırmak için GoDigital üzerinden 
dijital modül satın alarak, Micrologic X 
kontrol ünitesine yeni koruma, ölçüm ve 
tanılama özellikleri kazandırabilirsiniz.
godigital.schneider-electric.com

İleri düzey fonksiyonlar
GoDigital üzerinden 
indirilebilen ileri düzey 
fonksiyonlar:
• Koruma
• Ölçüm
• Arıza tespiti ve bakım

app.facilityexpert.com

Uzaktan, gerçek zamanlı bildirim
Facility Expert 
Maintenance Logbook 
uygulaması.
Arıza ve bakım 
durumlarında tesisinizin 
verilerini takip edin ve 
bildirim alın.

ÇALIŞMA VE 
BAKIM

EcoStruxure ile İzleme
EcoStruxure güç izleme 
yazılımları  
Power Monitoring Expert
Power SCADA Operation
Building Advisor
Facility Expert

Micrologic X üzerinden kontrol

facilityexpert-eu.schneider-electric.com 

Masterpact 
MTZ app

Akıllı telefon üzerinden 
uzaktan erişim

Masterpact MTZ App 
sayesinde şalterinize 
Bluetooth ve NFC ile erişin.

OK

Home

OK

!

Quickview

Measures

Alarms & H...

Maintenan... Status
“at a glance”

Pano üzerinden lokal kontrol
imkanı

®



13Life Is On | Schneider Electric

Masterpact MTZ güç şalterlerinin, standartların 
öngördüğünün ötesinde ve kanıtlanmış güvenilirliği 
sayesinde, elektrik sisteminizi zorlu koşullarda dahi 
çalışır durumda tutabilirsiniz.

• Gerilim dalgalanmaları 

• Elektromanyetik bozulmalar

• Titreşimler ve mekanik şoklar 

• Yıpratıcı ve kimyasal ortamlar 

• Aşırı sıcaklıklar

Masterpact MTZ, zorlu koşullara dayanmak için üretildi

...HER KOŞULA

HAZIR

13Life is On | Schneider Electric
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• Şalterinizin çevreye etkisi üzerinde 
 tamamıyla kontrol sahibisiniz.

• Masterpact™ MTZ; Avrupa ve uluslararası 
 mevzuatlarla uyumludur ve  Green Premium 
 Ekolojik etiketini taşır.

RoHS
Tüm ürünlerimiz gibi Masterpact™ MTZ de,  
tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlamaya yönelik 
bir düzenleme olan RoHS ile uyumludur.  

PEP: Ürün çevre profili
ISO 14025 PEP ecopassport programı gereğince, tüm 
ürünlerimizin çevre verilerini eksiksiz olarak yayınlıyoruz. 

REACh
Schneider Electric’in ürünlerinin tamamı, kimyasalların 
yönetimi üzerine bir düzenleme olan REACH ile uyumludur.

Kullanım ömrü sonu talimatları
Kolayca erişilebilen bu talimatlar sayesinde 

•  Schneider Electric ürünlerinin geri dönüştürülebilirlik 
oranlarına 

• Ürünlerin sökülmesi sırasında kişisel yaralanmaları  
 azaltmaya yönelik Schneider Electric uzmanlarınca 
 hazırlanmış bir rehbere 

• Standart geri dönüşüm prosesleriyle uyumsuzluğu 
 veya çevresel etkileri azaltmak için, özel işleme tabi 
 tutulması veya geri dönüştürülmesi gereken 
 parçaların tanımlarına ulaşabilirsiniz. 

Green Premium ekolojik etiketi, 
ürünlerimizin çevreye etkilerine dair 
önemli bilgileri içerir. 

Masterpact MTZ devre kesicilerin çevreci özellikleriyle, 
daha iyi bir dünyaya ve sürdürülebilir bir geleceğe 
katkıda bulunun. 

...SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE    

 KATKIDA BULUNMAYA
HAZIR
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Her seviyede
inovasyon
Masterpact güç şalterleri, pano üreticileri, 
makina üreticileri, müteahhitler ve tesis  
yöneticileri için, sistem tasarımını, üretimi ve 
operasyonu mükemmelleştirecek yeniliklerle dolu.

TASARLARKEN
Dijital modüller ile standart bir Micrologic X kontrol 
ünitesinin üzerine yeni fonksiyonlar ekleyebilirsiniz. 
Böylece hem ilk yatırım maliyetini minimumda tutan, 
hem de gelecekte oluşabilecek yeni ihtiyaçlara 
uyum sağlayabilen bir sistem tasarlarsınız. 

Optimum Maliyet

Masterpact™ MTZ güç şalterleri, elektrik dağıtımı 
ve enerji verimliliği standartları ve düzenlemeleri 
ile tamamen uyumludur.  Üstelik serinin tamamı 
zor koşullarda test edilmiş ve dayanıklılığı 
kanıtlanmıştır. 

Dayanıklı ve uyumlu 

Masterpact™ MTZ güç şalterleri EcoStruxure™ 
Power mimarisinin bir parçasıdır. Gömülü Ethernet 
bağlantısı ve Class 1 hassasiyette enerji ölçüm 
özelliği, her türlü bina veya güç yönetimi sistemi 
ile ilgili kapsamlı veriler sağlayarak verimliliğin 
artırılmasına yardımcı olur.  

Akıllı ve Esnek 
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İŞLETİRKEN 
Masterpact™ MTZ güç şalterleri ile ne kadar 
güvenilir olduğunuzu  ve yarattığınız değeri 
müşterinize veya işvereninize göstermenizi 
sağlayacak kapsamlı devreye alma ve bakım 
raporlarını hazırlayabilirsiniz.

Yüksek Müşteri Sadakati  

Masterpact™ MTZ güç şalterleri, akıllı 
telefonunuza uyarılar göndererek sorunları 
hızlı tespit etmenize ve kesintileri önlemenize 
yardımcı olur. Yeniden Devreye Alma 
Asistanı, kesintinin ana sebebini bulmak ve 
sistemi hızlı bir şekilde tekrar enerjilendirmek 
için en büyük desteğinizdir. 

Kolay Bakım 

Masterpact™ MTZ şalterler, Bluetooth üzerinden 
uzaktan açılıp kapatılabilirler. Bu sayede ark 
oluşum bölgesinin dışında kalarak güvenli  
bir şekilde şaltere kumanda edebilirsiniz. Ayrıca  
akıllı telefonunuzun NFC özelliğini kullanarak, 
güç kesintisinde bile son kaydedilen şalter 
verilerine erişebilirsiniz. 

Yüksek Güvenlik  

ÜRETİRKEN 
Masterpact NT / NW güç şalterlerinden 
MTZ’e geçiş pek çok  yeniliği beraberinde 
getirir: kuruluma hazır tasarım, akıllı 
bağlanabilirlik, uzaktan izleme ve ihtiyaca 
uygun olarak kişiselleştirme.  
 
Dağıtım panosunda değişiklik yapmak veya 
IEC 61439 – 1 ve 2 için tekrar belgelendirme 
ihtiyacı yoktur.

Kolay Kurulum ve Yenileme 

Ecoreach yazılımı ile akıllı cihazları entegre 
edebilir, bağlantılı dağıtım panolarını kısa 
sürede devreye alabilir, fabrika ve saha 
kabul testleri için kapsamlı raporları kolayca 
oluşturabilirsiniz.

Hızlı Devreye Alma

Schneider Electric’in pano üreticilerine özel 
olarak geliştirdiği İş Ortağı Portalı, işinizi 
büyütmeniz ve müşteri memnuniyetinizi 
artırmanız için eğitimler, yazılımlar, teknik 
destek ve sadakat programları gibi çok 
sayıda ayrıcalık sağlar. 

Daha iyi Hizmet  
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Hizmet sunun, destek alın 

Akıllı bağlanabilirlik özelliği ile Masterpact™ MTZ güç 
şalterleri, müşterinize daha fazla hizmet sunabilmeniz 
için gerekli verileri sağlar. Uzman desteğine ihtiyacınız 
olduğunda, Saha Servis Hizmetleri ekibi her zaman 
yanınızdadır. 

Dijital Hizmetler
Veri analizi ve raporlama ağ ve maliyet 
yönetiminde size yardımcı olur. Uzaktan kontrol 
edilebilme özelliği, operasyonel verimliliğinizi 
ve çalışır durumda olma  sürelerini artırmanızı 
sağlar. EcoStruxure™ Power mimarisi içinde 
yer aldığında,  Masterpact™ MTZ uzaktan 
topladığı verilerle önemli faydalar elde 
etmenize olanak tanır: 

• Facility Expert yazılımını kullanarak bakım  
 planlaması  

• Facility Advisor yazılımı ile tesis yönetimi  

• Ekipmanın sürekli izlenmesi  

• Varlık ve alarm yönetimi  

•  Enerji verimliliği ve güç kalitesi yönetimi

Saha Servis Hizmetleri
Yeni projeler, tadilat, bakım, yedek parça 
temini ve eğitim için yardıma hazırız. 
Schneider Electric Saha Servis Hizmetleri 
ekiplerinden, Masterpact™ MTZ şalterinizin 
kullanım süresi boyunca her konuda destek 
alabilirsiniz. 

Uzman mühendislerimiz ve yetkinlikleri 
yüksek saha servis hizmetleri temsilcilerimiz 
ihtiyacınız olan yenilikçi çözümleri, teknik 
desteği ve hizmetleri sunarken, yüksek 
müşteri memnuniyeti yaratmaya odaklanırlar.

Her anlamda rahat edin

Devre kesici satın alırken devreye alma ve 
çalıştırma desteği, garanti uzatma ve e-eğitim 
programı gibi Masterpact™ MTZ ilişkili 
hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
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Beş performans seviyesi 
N1  |  H1  |  H2  |  H3  |  L1

In (A) 

Tip H3 – 66 kA rms

MTZ1

MTZ2

MTZ3

630

Tip L1 – 150 kA rms

Tip H2 – 50 kA rms

Tip H1 – 42 kA rms

Tip L1 – 150 kA rms
Tip H3 – 150 kA rms

Tip N1 – 42 kA rms
Tip H1 – 66 kA rms

Tip H2 – 100 kA rms

Tip H2 – 150 kA rms

Tip H1 – 100 kA rms

800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300

415 V AC’de Icu (kA rms)

Masterpact™ MTZ 
ürün grubu tüm koruma 
ihtiyaçlarınızı kapsar.
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Masterpact™ MTZ serisi ile, güç dağıtım sistemlerindeki değişime ayak 
uydurmaya hazırsınız. Akıllı bağlanabilirlik özelliği, gerçek zamanlı verileri 
sunarak kesintileri önlemenize yardımcı olur. Dijital modüller, şalterinizi 
değişen ihtiyaçlarınıza uygun olarak güncellemenize olanak tanır. 
Şalterinizin kanıtlanmış dayanıklılığı, güç dağıtım sisteminizi sağlam bir 
temel üzerine oturttuğunuzun garantisidir. 

Masterpact™ MTZ güç şalterleri 3 boyutta üretilmektedir

MTZ3
4000 - 6300 A arası

MTZ1
630 - 1600 A arası

2.0 X – Standart koruma (LI) 5.0 X – Selektif  koruma (LSI) 

6.0 X – Selektif  + toprak hatası koruması (LSIG) 7.0 X – Selektif  + toprak kaçağı koruma (LSIV)

Micrologic X Kontrol Ünitesi Seçenekleri 

MTZ2
800 - 4000 A arası

  Koruma: 
- Ark oluşumunda ani açtırma (ERMS), 
- Toprak hatası alarmı, 
- Düşük / Aşırı  gerilim koruması,
- Ters aktif  güç koruması 

  Ölçüm:
- Faz başına enerji, 
- Harmonik analizi

 Arıza teşhisi ve bakım:
- Yeniden devreye alma asistanı, 
- Masterpact operasyon asistanı, 
- Dalga formu görüntüleme,
- Eski Modbus veri dizini.

...GELECEĞE
HAZIR

Dijital Modül Seçenekleri 
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