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1 Genel  / General

Uyarı!

Servis süresince,otomatik şalterin parçaları tehlikeli
gerilim ve yay basıncı altındadır. Bu parçalara
dokunmayın.

Fonksiyonların kontrolü ve devreye alma işini sadece
uzman teknik elemanlar yapmalıdır. Şaltere açma
kapama işlemi yapmadan önce koruyucu maske
takınız veya kapağı kapatınız.

Bunlar uygulanmazsa ölümcül kazalar veya
yaralanmalar ve maddi  hasarlar meydana gelebilir.

During service parts of the circuit-breaker are under
hazardous voltage and under spring pressure. Do not
touch live parts.

Function checks and putting into service may be per-
formed by qualified personnel only. Before a switching
operation shut the door or wear a protective face mask.

Non-compliance can result in death, severe personal
injury and substantial property damage.

Danger!

Çalışma Metodu / Method of working

Algılama
Sense

Karar
Decide

Açtırma Uyarısı
Trip

Akım trafosu
Current transformer

Aşırı akım rölesi
Over-current release

Açtırma bobini
Actuator

Aşırı akım rölesinin koruma fonksiyonları,ek bir güç kaynağı gerektirmeden güven altına alınmıştır. Güç, şalter içindeki akım
trafosundan sağlanmaktadır.

The protective functions of the over-current release are assured without an additional auxilary supply source. Power is supplied
via the current transformer inside the breaker.
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2 Servise Alma / Putting into service

Döner Anahtar, aşırı akım rölesinin akım ayarları
Rotary switch, current setting of over-current release

Döner anahtar, Ir ayarı, sadece V rölesinde açtırma
uyarısız
Rotary switch, setting Ir only on release V without tripping

Döner anahtar, kısa devrede açma değeri
Rotary switch, short time pickup current

Döner anahtar, toprak hata akımı açma değeri
Rotary switch, ground-fault pickup current

Gösterge “Aşırı akım açtı“ 1)

Indicator "Tripping cause overload" 1)

Döner anahtar, kısa devre açma geciktirme süresi
Rotary switch, short time delay

Gösterge “Nötr iletken açtırma ihbarı“ 1)

Indicator "Tripping cause neutral conductor" 1)

Gösterge “Kısa devre açtırma ihbarı“ 1)

Indicator "Tripping cause overload neutral conductor" 1)

Gösterge “Toprak hatası açtırma ihbarı“ 1)
Indicator "Tripping cause ground-fault" 1)

Döner anahtar, Toprak hatası geciktirme süresi
Rotary switch, earth-fault delay

Gösterge Sinyal “mikroişlemci  arıza alarmı“ 1)

Indicator "Microprocessor alarm" 1)

Gösterge “aktif“ 1)

Indicator "Active" 1)

Silme butonu
Clear button

Sorgulama butonu
Query button

Test butonu
Test button

Sürgülü anahtar, nötr iletkeni koruma değeri
Sliding switch, neutral conductor pickup current

Test konnektör prizi
(Elektrostatik  duyarlı devre elemanı EDE)
Test connector
(electrostatic sensitive device ESD)

Aşırı akım rölesinin bölümleri
Parts of the solid-state overcurrent release

1) LED class 1
Light emitting diode Class 1

B V C/G

X X

X

X X X

X

X X

X X X

X

X X X

X

X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X

X X X

Dikkat!
Elektrostatik duyarlı devre elemanlarını (EDE) korumak
için üzerinde bulunan kapakçık sürekli takılı olmalıdır.

Koruma kapakçığı çıkarılmadan önca, teknik personal
ve bağlanacak cihazaynı potensiyele getirilecek.

To protect the electrostatic sensitive devices (ESD)
the attached protrective cover must be installed on the
test connector.
Before the protective cover is removed, ensure that
equipment to be connected, and also operating
personnel, are at the same potential.

Attention!
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Akım ayarı, şalterin açma yapmadan devamlı çalışacağı
akım seviyesini belirler.
Anahtar t

d
 =  M   (20 ms) pozisyonunda iken, motorun kritik

yük seviyesinde bir fazının kesilmesi ile oluşacak aşırı
ısınmaya karşı arttırılmış faz hatası  hassasiyeti vardır.

Dengesiz yüklerde, en yüklü faz  ile en az yüklü faz oranı %50
ise açtırıcı I

r
 akım ayarını otomatikman %80‘e çeker. Eğer üç

faz akımı %50‘den daha az farklılık gösteriyorsa, I
r
 akım ayarı

açtırıcıda otomatikman tekrar eski değerine çıkarılır.

The current setting sets the current level at which the breaker
will continuously operate without tripping.
The over-current release has an increased phase failure
sensitivity function at switch position td =   M  (20 ms), to
protect a motor from overheating under critical load condi-
tions in case of phase failure. With an unsymmetrical current
load, by which the current of the lowest loaded phase is
smaller than 50% of the current of the highest phase, the
current setting Ir is reduced to 80%. If the three phase
currents vary by less than 50%, the set current Ir will reach its
set value.

Boy/Size
B 0,5 x 3

Hata Korumalarının Değerlerini Ayarlama
Setting the fault protection adjustments

Dikkat!
Caution

Olası istenmeyen açmalardan kaçınmak için, tüm ayarları
şalter 0 (off) pozisyonunda iken yapınız.

To avoid potential nuisance tripping make all adjustments on
the switched off breaker.

Ayarları tornavida ile
yapın.

Set adjustments with
a screwdriver.

Aşırı Akım Rölesi Ayarı / Overcurrent release settings

*) Motor sembolü M (röle B, C/G) / Generatör sembolü G (röle V) 20 ms ye karşılıktır.
Uygulama: Motor-Generatör devreye alınırken kalkış akım piklerinin dikkate alınmamasını sağlar.

*) The motor symbol  M  (release B, C/G) / generator symbol  G (release V) correspondes to the 20 ms setting. Application:
Bypassing the peak inrush current when motors / generators start up.

Id… Kısa devre akımı açma
değeri
Short-time pick-up current

Ir… Akım ayarı/
Current setting

td… Kısa devre açma
gecikmesi / Delay time

Döner anahtar, kısa devre
Açma değeri
Rotary switch, short circuit pickup

Döner anahtar, kısa zaman
geciktirme
Rotary switch, short time delay

*)

Açma değeri (gecikme ayarı ile birlikte). Dağıtım sisteminde
hatalı çıkışların devreden çıkarılma durumunu belirler.

The operating value determines (together with the delay
setting) the shutdown of faulted feeders in distribution sys-
tems.

Devre dışı gecikmeli açtırma uyarısı (z- açtırma uyarısı)
Short-time short-circuit tripping (z tripping)

In… Akım Trafosu Anma
Akımı (Anma Akımı) /
Rated current

Ir… Akım ayarı /
Current setting

TC… Atalet Derecesi /
Verification time

Döner anahtar aşırı yükün akım
ayarı
Rotary switch, current setting of
overload

Aşırı yük ters zaman gecikme açtırma uyarısı (a açtırma uyarısı) model B, C/G
Inverse time-delay overload tripping (a tripping) model B, C/G
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Nötr İletken Koruması Model C/G
Neutral conductor protection model C/G

Toprak arızası,vektörel toplam yoluyla tesbit edilir ve akım
trafosu yardımı ile de Nötr iletkendeki akım ölçüldüğünde
Nötr iletkeni de ana iletken gibi aşırı yüke karşı korunur.
 C400 serisi bir elektronik aşırı akım açtırıcı ünitesi 317 06....
ident nolu otomatik şaltere takılmışsa Nötr iletkeni koruması
%50‘ye ayarlanmıştır.
IN = 100% Ir ’in set değeri ise, x.1.10-X1.7 veya X12.12-
X12.5 arasına konulacak bir köprü yardımı ile gerçekleştirilir.

If the earth fault is acquired by way of vector totalling and the
current of the neutral conductor measured by means of a
transducer, the neutral conductor is protected against over-
load as the main conductor.
If an Overcurrent release from the C400 range is fitted in the
circuit-breaker with Ident.Nr.: 317 10... the neutral conductor
protection is preset at 50 %.
The setting of IN = 100% Ir was effected with a wire jumper
between X1.10 - X1.7 or X12.12 - X12.5

Gösterge „Nötr iletkeni“
Indicator "Neutral conductor"

Sürgülü anahtar Açma değeri
Nötr iletkeni-koruma
IN = 50/100% Ir
Change-over sliding switch  "neu-
tral conductor pickup current"
IN = 50/100% Ir

Ani Kısa Devre Açtırması (n Açtırma Uyarısı)
Instantaneous short-circuit tripping (n tripping)

Ani kısa devre açtırma uyarısı Ii > x15 In değerine sabit
olarak set edilmiştir.

Toprak Hatası Açması (g açması) model C/G
Earth-fault tripping (g tripping) model C/G

Anma akımının ayarlanan değerindeki Toprak hata akımı
değeri otomatik şalterin açmaksızın çalışabileceği maksimum
değerdir.
Skalanın sol yanında yapılan ayarlar ile toprak hatası akımları
L1, L2, L3 ve N  in vektöryel toplamlarına göre hesaplanır.
Skalanın sağ yanında yapılan ayarlar ile toprak hatası akımları
harici bir akım trafosunda gelen sıgnal ile belirlenir.

The rated current adjustment sets the current level at which
the breaker will continuously operate without initiating a
tripping sequence.
An adjustment on the left-hand side of the scale determines
the earth-fault current as vector total of L1, L2, L3 and N.
An adjustment on the right-hand side of the scale determines
the earth-fault current from the signal of the external trans-
ducer.

Toprak hata akımının açma değeri ayarlanan açma
gecikmesi tg zamanı ile Alarm ihbarı verilmesini veya
tesisin hatalı bölümlerinin devreden çıkarılmasını temin
eder.
tg  skalanın sol yanında ayarlama ile açma vermeksizin
alarm alınır.
tg  skalanın sağ yanında ayarlama ile kapanır.

The operating value of the earth-fault current specifies (with
the set delay tg) the alarm signal or the disconnection of
faulted feeders in distribution systems.
An adjustment on the left-hand side of the scale is for an
alarm without disconnection.
An adjustment on the right-hand side of the scale is used for
tripping.

Döner anahtar,Toprak hatası
açma değeri
Rotary switch, ground-fault pickup
In … Nominal Akım/

Nominal current
Ig … g Toprak hatası açma

değeri/g-alarm
Earth-fault pickup of
g tripping/ g alarm

Döner anahtar, Toprak hatası
açma gecikmesi
Rotary switch, short time delay
tg … g-açma uyarısının

gecikme süresi/g-alarm
Delay time of g tripping/
g alarm

Instantaneous short-circuit tripping is set to a fixed
value Ii > x15 In
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B 1,5 3 4 5 6 8 10 gösterilmemiştir/
V 1,25 1,375 1,5 1,75 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 10 not shown
C/G 1,25 1,5 3 4 5 6 8 10

Id = 2 12 x Ir

3 Karakteristikler / Characteristics

10000

1000

100

10

1

0,1

0,01
1 10

I/Ir

30

I/In

100

Gecikme zamanları
td = 20 ms,
150 ms, 220 ms,
300 ms
gösterilmemişlerdir

Delay times
td =  20 ms,
150 ms, 220 ms,
300 ms not shown

td = 400 ms

td = 80 ms

td = 0 ms

t[s]

6

Tc = 10 s (sadece B, C/G de)
Tc = 10 s (only release B, C/G)

}

Karakteristikler  aşırı akım rölesinin, açtırma yapmadan önce üzerinden akım geçmesi ile aktive olduğunda nasıl davranacağını
göstermektedir. Eğer aşırı akım açtırma uyarısı, şalteri açtıktan hemen sonra olursa ve aşırı akım rölesi daha henüz aktif halde
değilse, açma zamanı aşırı akım şiddetine bağlı olarak 3-10 ms uzar.Toplam otomatik şalter açma zamanını elde etmek için
(ark süresi dikkate alınarak) karaktiristikte gösterilen açma zamanına 15 ms daha eklenmelidir.
3200 A otomatik şalterin bir fazlı yüklenmesinde, kısa devre açtırma değerleri %10 daha artabilir ve bu aşırı yük açma zamanını
uzabilir.
Karakteristikler ve tolerans sahaları - 5 ve +55 °C çevre sıcaklığında geçerlidir. Aşırı akım rölesi -20 °C den  +70 °C‚  ye kadar çevre
sıcaklığında da çalıştırılabilir. Bu durumda -5 °C‚ nin altında ve +55 °C‚ nin üzerinde daha geniş bir tolerans bandı geçerlidir.

The characteristics shows how the overcurrent release behaves when it is activated by a current that is already flowing before
the release is tripped. If overcurrent tripping occurs immediately after closure, and if the overcurrent release has not yet been
activated, the opening time is prolonged by about 3 to 10 ms, depending on the magnitude of the overcurrent. To obtain the
total circuit-breaker opening times, about 15 ms (to allow for the arc duration) should be added to the opening times shown.
When the 3200 A breaker is loaded on one pole, the short-circuit trip operating values can rise by about 10% and the release
times of the overload tripping be correspondingly prolonged.
The characteristics and tolerance zones shown above apply in ambient temperatures of -5 to +55 °C. The overcurrent release
can also be used in ambient temperatures of -20 to +70 °C. At temperatures below -5 °C and above +55 °C, a broad tolerance
band can apply.
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Röle/Release C/G:
tg = 200, 300, 400 ms
Ig = 30, 40, 50% 'nin/of In
‘si gösterilmemiştir/not shown

Toprak hatası açma karakteristikleri model C/G
Earth fault tripping characteristic model C/G

t[s]

10

0,01

0,1

1

0,10 10,001,00 I/In

tg = 100 ms

tg = 500 ms

Ig = 20% In Ig = 60% In
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4 Açmadan Sonra Tekrar Devreye Alma / Putting back into service after trippng

Aşırı akım açtırmasının nedenini belirtmek
Finding cause of overcurrent tripping

Query

Sorgulama

LED Son kaydedilen açtırma
uyarısını gösterir
Light emitting diode shows last
recorded cause of tripping

Aşırı akım rölesindeki
butona basın
Press key at the
overcurrent release

Açtırma uyarısının nedeni en az iki gün dahili olarak saklanır
(harici enerji beslemesi olmadan)
The cause of tripping is stored internally for at least two days
(without external auxiliary energy)

Nedenini belirleme
Finding causes

Nedeni: Aşırı yük
(B rölesi)
Cause: Overload
(release B)

Gösterge
Indicator

>>

Gösterge
Indicator

µP

Alarm

Neden: Röle Arızalı
Cause: Release de-
fective

Nedeni: Kısa Devre
Cause: Short circuit

Nedeni: Kısa Devre >15 x In

Cause: Short circuit >15 x In

In [A] >15 x In [A]
  315   4725
  400   6000
  500   7500
  630   9450
  800 12000
1000 15000
1250 18750
1600 24000
2000 30000
2500 37500
3200 48000

Açma nedeni gösterilmez ancak
tekrar devreye alma engeli aktive
edilir.
Tripping will not be shown, but
reclosing lockout will be acti-
vated

Şalteri Tekrar Servise Alma
Putting circuit-breaker back into service

Tekrar devreye alma engelini
resetleyiniz. (bastırınız)
Reset reclosing lockout

Servise almak için 3WN6 şalter işletme
talimatına bakınız.
3ZX1812-0WN60-0AN0/9239 9757174

Putting into service see Operating
instructions Circuit-breaker 3WN6
3ZX1812-0WN60-0AN0 / 9239 9757 174

I  = x I t   = [ms]
d r d

12

10

8

6

2

1,5

3

4

5

400

300

150

220

M

0

80

Ausgelöst/Tripped Alarm Active

Prüfung Abfrage Löschen

Auslösung/Trip

Test

I > 15 ⋅ I
i n

ClearQueryTest

µP

Açma nedenini siliniz.
Clear cause of trip

Neden ortadan kaldırılmalı,
şalterin muhtemel hasarı
araştırılmalı.
Remedying causes, in-
specting circuit-breaker
for possible damage

Mikroişlemci alarm
durumundadır. Röleyi
değiştirniz.
In case of microproc-
essor-alarm replace
the release

Gösterge
Indicator

Neden ortadan
kaldırılmalı
(Baınız menü)
Remedy causes
(see menu)

Gösterge
Indicator

Erdschluß (g açtırma
uyarısı) (sadece C/G
rölesinde)
Earth fault (g tripping)
(only model C/G)
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Aşırı Yük ve Aktif Olma Gösterimi
Indication of activation and overload

Gösterge “Aktif“
Indicator"Active"

I

A B
C

A = Anma akımının %20‘si
A = 20 % of rated current

B = Ir akım ayarı
B = Current setting Ir

B - C = Aşırı yük bölgesi
B - C = Overload area

0

I

0 A B
C

Göstergede çakma
Indicator flashes

Göstergede hızlı yanıp sönme
Indicator flashes quickly

5 Açma Fonksiyonlarının Kontrolu / Testing the tripping function

Uyari!

During switching operations with the circuit-breaker arc-
ing occurs and gases are emitted. Before switching op-
erations shut the door or wear a protective face mask.
Non-observance of the safety instructions and warn-
ings can result in death, severe personal injury and
substantial property damage.
Only qualified personnel may perform function tests.

Warning!
Şalterlerde açıp kapama esnasında ark oluşur ve gaz
açığa çıkar. Açıp-kapama işlemlerinden önce kapağı
kapalı tutunuz veya koruyucu maske takınız.
Emniyet talimatlarının dikkate alınmaması ölüm, ciddi
yaralanma ve maddi hasara yol açabilir.

Sadece teknik personel fonksiyon testlerini yapmalıdır.

Açtırma uyarısız dahili test / Internal self test without tripping
Şartlar
Conditions

A

I

0
B

C
A = Anma akımının %20‘si
A = 20 % of rated current

B = Ir akım ayarı
B = Current setting Ir

B - C = Aşırı yük bölgesi
B - C = Overload area

Röle devrede ve aktif
Release is activated

Şalterin akımı, aşırı yük alanında değildir.
Current of the circuit-breaker not in overload area

Test butonuna kısa basınız.
Press key shortly

Sarı LED test  anında sağdan sola sırasıyla yanıp sönecektir.
Yellow light emitting diodes flash during the test alternately from left to right.

Yanıp sönme zamanı atalet gecikmesi olan Tc ‚den %10 büyük
değişiklik yapıyorsa.
The flash time deviates from the set verification time TC by more than 10%.

Test Okey /Test ok
Sarı LED 30 sn yanmaktadır.

Yellow  light emitting diode lights
up for 30 s

Alarm Active

µP

Clear

Löschen
to trip

slösung

Test Query

Prüfung Abfrage
Test to trip

Test Auslösung

X3

Tripped/Ausgelöst

N

Test Okey değil/Test not ok
Kırmızı LED 30 sn
Yanar
Red light emitting diode
lights up for 30 s

Yanıp sönme zamanı Tc 0 10 sn’lik atalet
gecikmesine eşdeğerdir.
The flash time correspondes to the verification time TC  = 10 s

Tripped/Ausgelöst

Test Query

Prüfung Abfrage

N

Tripped/Ausgelöst

Test Query

Prüfung Abfrage

N

Clear butonuna herhangi bir zamanda basarak her zaman testi kesebilirsiniz, Clear butonu ile test sonuçlarının kayıtları silinebilir.
The test can be interrupted at any time by pressing CLEAR. The record of the test result can be erased by CLEAR.

Testten sonra „clear“ butonuna basarak onaylayın.
After the test, acknowledge by pressing the "clear" key.

Röleyi harici test cihazı ile test ediniz veya fabrikaya geri gönderiniz.
Test release with external test unit or send to factory.

Alarm Active

µP

Clear

Löschen
to trip

slösung

0,2s 0,2s

0,1s 0,9s
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X3

    Test to Trip
Test Auslösung

Prüfung Abfrage Löschen

Test Query Clear

N µP

AlarmTripped/Ausgelöst Active
Alarm Trip∑I g

Clear butonuna basarak testi her zaman kesebilirsiniz. Kaydedilen test sonuçlarını clear ile silebilirsiniz.
The test can be interrupted at any time by pressing CLEAR. The record of the test result can be erased by CLEAR.

Aşırı akım rölesinin açtırma uyarısı
Tripping of overcurrent release

Tripped/Ausgelöst

Test Query

Prüfung Abfrage

N

Açtırma nedenlerini incelemek ve otomatik şalteri tekrar devreye almak için Bölüm 4‘e bakınız.
See chapter 4 for information on querying the cause of tripping and putting the circuit-breaker into operation again.

Testten sonra clear butonuna basarak onaylayın.
After the test, acknowledge by pressing the "clear" button.

Açtırma Uyarısı ile Dahili Test / Internal self test with tripping
Şartlar
Conditions

A

I

0
B

C
A = Anma akımının % 30‘u
A = 30 % of rated current

B = Ayarlanan akım I
r

B = Current setting Ir

B - C = Aşırı yük bölgesi
B - C = Overload area

Röle Aktif
Release is activated

Şalter akımı aşırı yük bölgesinde değildir.
Current of the circuit-breaker not in overload area

İki butona birden kısa süreli basınız.
Press both keys at the same time

Alarm Active

µP

Clear

Löschen
to trip

slösung

Harici test ünitesi ile test / Test with external test unit
Harici test cihazı ile ilgili bilgiler işletme talimatında verilmiştir.

Instructions for the external test are given in the relevant operating instructions.

İşletme Talimatı
Operating instructions

3ZX1812-0WX36-1BN0 /
9239 9769 174

Test süresince sarı LED’ler arka arkaya sağdan sola doğru yanıp sönecektir.
Yellow light emitting diodes flash during the test alternately from right to left.
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Şeffaf kapakçığı çıkarma
Removing the covering

Sadece yetkili teknik
personel kurşun
mühürü sökebilir.
Lead seals must be re-
moved by authorized
persons only!

Dikkat!
Caution

Şeffaf kapakçığı açın
Lift covering

Kurşun mühürü sökünüz.
Remove lead seals

ø 5 mm

Kurşun mühürleri takın
Fit lead seals

Sadece kurşunlamak gerektiren şeffaf kapaklarda:
Only for coverings requiring lead seals:

Kapakçığı yerleştirin ve sıkıca vidalayın
Fit coverings in place and screw on tight

Reset butonu giriş yerini delin
Drill access hole to reset button

Test konnektörü üzerindeki
kapakçığa denk gelen zayıf
bölgeyi uzun burunlu karga-
burunla kırınız.
Use long nosed pliers to
break off the web of the cov-
ering over the test connec-
tor

Şeffaf kapakçık için kurşun mühürün gerektiği ve gerekmediği hallerde:
For coverings requiring and not requiring lead seals:

A 1 x 5,5

Şeffaf kapakçığının vidalarını sökünüz.
Remove covering

Şeffaf Kapakçığın Montajı
Mounting the covering

Sadece şeffaf kapakçık için kurşun mühür gerekmediği durumlarda:
Only for coverings not requiring lead seals:

6 Aşırı Akım Rölesinin Değiştirilmes / Replacing the overcurrent release
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Uyarı!

Yüksek gerilim!

Çalışmaya başlamadan önce cihazı izole edin ve tekrar
açılmasına karşı tedbir alın.
Bunların uygulanmaması halinde ölümcül kazalar veya
yaralanmalar ve otomatik maddi hasarlar meydana
gelebilir. Montaj ve yerine yerleştirme sadece uzman
teknik personel tarafından yapılmalıdır.

Hazardous voltage!

Before starting work isolate device and secure against
reclosing!
Non-compliance can result in death, severe personal
injury and substantial property damage.
Only qualified personnel may perform installation and
assembly work.

Warning

Sökme
Remove

Aşırı akım rölesinin
akım set değerlerini
not alınız.
Write down current
settings of overcur-
rent release Vidaları sökünüz

Remove screws

Boy 3
Size 3

Dikkat!
Çekmeceli şalterlerde:
Krank ile şalteri Baralardan ayırın sonrakrank
Kapakçığını kapatın.

Caution
With draw-out circuit-breakers:
Crank the circuit-breaker into the disconnected
position; then close the crank hole.

İdare rahlesini çıkarın
Lift off front panel

Vida somun ve rondelaları sökünüz
Remove nuts and washers

Aşırı akım rölesini
dışarı doğru dikkatli
çekiniz. Kablo bağla-
rını hasarlamayınız.
Pull off overcurrent
release. Do not dam-
age wiring harness.

Dikkat!
Caution

Fişi çıkartınız (kilit kulakçıklarına bastırın)
Pull off connector (press release mechanism)

Boy 1
Size 1

Tekrar açma engelini bastırınız.
Reset reclosing lockout
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Montaj
Installation

Teknik değerlerin gösterildiği
etiketi kontrol ediniz
Check rating plate

Fişi  takınız
Plug in connector

Röleyi takınız
Fasten release

Son İşlemler
Final operations

Boy 3
Size 3

Dikkat! / Caution
Çekmeceli şaltrde:
Kontrol panelinde bulu-
nan krank kapakçığını
kapatınız, sonra idare
rahlesini  takınız.

With draw-out circuit-
breakers, close off the
crank hole before fit-
ting control panel.

İdre rahlesini oturtunuz
Push front panel into position

İdare rahlesini vidalayınız
Screw front panel in position

Koruma para-
metrelerini
ayarlayınız
Setting of protec-
tive parameters

Boy/Size
B 0,5 x 3

7 Daha fazla işletme talimatları / Further operating instructions

3ZX1812-0WN60-0AN2 / 9239 9757 174 AC Otomatik Şalter/AC Circuit-breaker
3ZX1812-0WN60-1AN0 / 9239 9758 174 Teknik veriler/Technical data
3ZX1812-0WX36-4AN2 / 9239 9762 174 Çekmece/Guide frame
3ZX1812-0WX36-1BN0 / 9239 9769 174 Model B-J, V Aşırı akım rölesi için test ünitesi /

Test unit for over-current, model B-J, V
3ZX1812-0WX36-7DN0 / 9239 9796 174 Aşırı akım rölesi için sinyal işlemleri/Signal processing unit for over-current release

Boy 1
Size 1
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