
  AC "ال$ RCCB 'قطعه محافظ جا 

RCCB لحظه RCCB 9 :8 8نتخاب2 
mA 10 تا mA 500 لحظه 8: 

mA  9 300 mA 500 8نتخاب2 

نو  +لتا3   "$� حساس%ت  �فرنس  پهنا، 
مضرب9 78 
 ۹mm

قطعا?  نشت9   DاEجر  78 حفاظت  قطعا? 
جانب9  تغذEه  منبع   D+بد Pه  هستند   9R%انRتر+مR8ل

Pا� م%Rنند. 

 Cفن2 مشتر G8طالعا
8ضافه  8ثر   �$ ناخو8سته  قطع  بر8بر   �$ حفاظت   ▪
 �$ Pل%دها  سوئچ%نگ  بر\،  (�عد+  گذ�8  +لتا3ها` 

شبRه + غ%ر") 
پرEو$  با  تنا+ب9   dمو  �$  ۲۵۰A  i%پ 8من%ت:  $�جه 

 ۸/۲۰ms
▪ تغذEه مد�8: 

۵۰Hz ،-٪۲۰ ،+۱۰ ،VAC ۴۱۵ ۲۴۰ :$رRلتا3 عمل+ 
 ۱۰۰A ۱۶ :$رRعمل DاEجر 

 قطع با نشانگر صحت قطع 
تحمل جرEاD 8تصا~ Pوتا" 8فزE8ش Eافته 

 ۲۰۰۰۰ :(O-C) $رRل عملR%تعد8$ س
▪ �له: 

 �له لحظه E `8ا 8نتخاب9: حساس%ت ثابت بر8` تما� 
DاEنج ها` جر�

 (handle) ر$ $ست9: $ستهRان%ز� عملRم ▪
▪ نشانگر: 

 مRان%9R: خطا` جرEاD نشت9 $� قسمت جلو تابلو 
با iE نشانگر مRان%9R نماEش $8$" م9 شو$. 

 SD ت خطاPنتاP 9: به +س%لهREترR8ل 

▪ شرE8ط مح%ط9: 
 نو8ح9 گرمس%ر`: طر7 عمل ۲ (�طوبت نسب9 ٪۹۵ 

  ۵۵°C �$
 (g) D7+ 

▪ 8تصا~
ـ ترم%نا~ ها` تونل9 برP `8ابل ها` 8فشاE ۳۵mm۲ Dا 

 ۵۰mm۲ 9ابل ها` مفتولP
 EN 61-008 ،EN 60898 :$�8مطابق با 8ستاند ▪

 IEC  1008

RCCB لحظه 8: 
8طالعاG فن2

▪ �له لحظه 8` 

 RCCB 8نتخاب2 
8طالعاG فن2

 (discrimination) املP له 8نتخاب9، هماهنگ9 $� قطع�
�8 78 باال به پاE%ن (ف%د�ها` باال $ست + پاE%ن $ست) 
فر8هم م9 سا7$، $� صو�ت%Rه تجه%ز8? جرEاD نشت9 

mA ۳۰ $� پاE%ن $ست قر�8 $8شته باشد. 

 ،(Dمحافظ جا) نشت9   DاE78 جر ها` حفاظت  Pل%د 
عملRر$ ها` E7ر �8 8نجا� م9 $هند: 

ـ Pنتر~ 
ـ قطع 8تومات%i مد�8 $� صو�ت%Rه خطا` عاEق ب%ن 

 ۵۰۰ Eا   +  ۳۰۰  ،۳۰  ،۱۰ Eا مسا+`  بز�گتر  7م%ن   + فا7 
م%ل9 ©مپر باشد. 

نشت9، $� بخش ها`   DاE78 جر Pل%د ها` حفاظت 
مسRون9 + صنعت9 قابل 8ستفا$" هستند.

 :KرLعمل

:GحاOتوض

Sفرنس: 

قطعا) حفاظت "! 
جر1ا0 نشت,

۱/۱۹



AC "ال$ ،RCCB 'قطعه محافظ جا

مد~  "$� حساس%ت  پهنا، 
مضرب9 78 
 ۹mm

+لتا3  �فرنس 
Sفرنس: 

۱/۲۰



لوVW8 جانب2 
 RCCB :8بر

 KرLنند.عملP 9م D© ضع%ت+ D$8$ Dا نشاE ل%دP 78 �8" $+� 8قد�8 به قطع

2Lم$ VW8ب لوO$تر

6نتا6ت 6م4, 
9 خطا 

6نتا6ت خطا 6م4,  6نتا6ت 6م4, 

Fنها CD سمت چپ 6ل<د ها� حفاظت "! جر1ا0 نشت, "! طر1ق 
قطعه 6مOF.S ,4 با حد"6ثر عر۴۵mm P نصب م, شوند. 

▪ هماهنگ با قطعا) Vigi قابل نصب "! سمت C"ست 
▪ حد"6ثر 9D لو"!` 6م4, نشانگر �9C 1^ قطعه حفاظت "! 

.Dجر1ا0 نشت, نصب م, شو
 ^1 �9C (OF+SD/OF) حد"6ثر 1^ 6نتا6ت 6م4, 9 خطا ▪

.D6ل<د حفاظت "! جر1ا0 نشت, نصب م, شو
6ل<د   ^1  �9C  (MX+OF,MN)  k6نند قطع  Cله   ۲ حد"6ثر   ▪

.Dحفاظت "! جر1ا0 نشت, نصب م, شو
 ^1 �9C (MN ,MNx,MSU) kله قطع 6نندC ▪ حد"6ثر 1^ 

.D6ل<د حفاظت "! جر1ا0 نشت, نصب م, شو

 Tripping قطع
نماEش قطع $� قسمت جلو تابلو بوس%له iE نماEشگر 

قرمز.
 IEC60974-2 $�89 مطابق با 8ستاندRمP ?8تجه%ز ▪

 MX+OF له ها: قطع شنتS
Pنتر~ قطع م%ن%اتو�` Pه به ©D متصل 8ست: 

به   ( O+C) changeover ~8تصا  iE به  مجهز   ▪
منظو�: 

 شناسا9E +ضع%ت Pل%د 
 قطع خو$Pا� �P 8ه به مدP �8نتر~ 8جا7" م9 $هد $� 

حالت �+شن بماند. 
MN :له هاS

Pنتر~ قطع Pل%د 7مان%Rه 8فت +لتا3 تغذEه +جو$ $�8$ 
(©ستانه ب%ن Un ٪۳۵ + ۷۰) + 8گر +لتا3 ۸۵٪ 78 +لتا3 
نام9 تجا+P 7ند قطعه به صو�? $ست9 بسته م9 شو$.

▪ مو�8$ 8ستفا$": 
 شاس9 / قطع 8ضطر�8` 

با  ها  ماش%ن   78 بس%ا�`  تغذEه  مد�8ها`  حفاظت   
جلوگ%ر` 78 8ستا�? مجد$ + خو$Pا� موتو�ها. 

 MN Sله ها: 8نتخاب2 
Pنتر~ قطع م%ن%اتو�` Pه به ©D متصل 8ست: 

+لتا3  8فت   78 ناش9  قطع   78 7مان9:  تاخ%ر  ثان%ه   ۰٫۲
لحظه 8` جلوگ%ر` م%Rند. 

'Kر$ W(شاس2) بر8: با :Sمه فشا$K با MNx  :له هاS
بر8`  تغذEه.  مد�8  ها`  +قفه  به  حسا±  غ%ر  Pامال 
$لخو8"  جانش%ن  م9 شو$.  پ%شنها$  8ضطر�8`  توقف 

O/F `هماهنگ با نشانگر ها + MX `له ها�
 MSU ستانهn oله ها: 9لتاS

به منظو� نشاD$8$ D +لتا3 ب%ن فا7 + نو~ طر8ح9 شد" 8ست. 
 over `8ند (برP 7+ه +لتا3 78 مقد�8 ©ستانه تجاP `$�8مو �$

voltage ها` ب%ش 78 چند ثان%ه) به Pل%د trip م9 $هد. 
 p8تصا

▪ 8ستفا$" 78 ترم%نالها ` پ%چ9  برE iE `8ا $+ Pابل 
با حدP8ثر ۲٫۵mm سطح مقطع 

8طالعاG فن2 
 IEC 60947.5 $�8مطابق با 8ستاند

▪ مصر½ �له ها 
 نشانگر S9K t8S W8 (نشانگر 9ضعOت $لOد)

  IEC60947-2 $�89 مطابق با 8ستاندRمP ?8تجه%ز ▪
 OF.S نتا$ت$

▪ 8ستفا$" P 78نتاPت PمOF.S 9R $� هنگا� 8ضافه 
Pر$D لوP �78م9R به Pل%د حفاظت 78 جرEاD نشت9، 

8لز8م9 8ست.
 + م9 شو$  نصب  چپ  سمت   �$ PنتاPت  E8ن   ▪
 DاE78 جر بو$P Dل%د حفاظت  بسته  Eا   + با7  موقع%ت 

نشت9 �8 نشاD م9 $هد. 
(2Lنتا$ت $م$) OF 9 بسته Wنتا$ت با$

▪ +ضع%ت قطع + +صل Pل%د �8 نشاD م9 $هد.
بر�س9   DاR8م تابلو  ▪ $Pمه تست �+` قسمت جلو 
$ستگا"  �8" 8ند78`   D+بد  8� نشانگر  مد�8  صحت 

م9 $هد. 
 SD (نتا$ت خطا$) نتا$ت نشانگر خطا$

 Dل%د ($� صو�? +جو$ خطا) �8 نشاP ضع%ت قطع+ ▪
م9 $هد.

 iE خطا �8 �+` قسمت جلو تابلو بوس%له D8م9 تو ▪
نشانگر مRان%9R مشاهد" Pر$. 

 SD/OF + OF 2 9 خطاLنتا$ت $م$
▪ نشاD م9 $هد: 

 (OF) ل%دP ضع%ت قطع + +صل+ 
 (SD) (صو�? +جو$ خطا �$) ل%دP ضع%ت قطع+ 

▪ $+ مد�8: 
  OF :9Eباال 

 SD اE  OF :پائ%ن 
▪ 8نتخاE8 78 9RE Áن حالت ها بوس%له سوئ%چ تغ%%ر 
 �$  (rotary changeover switch)  D8$گر +ضع%ت 

قسمت �8ست. 
 Dنشا تابلو  �+` قسمت جلو  8نتخاÁ شد"  ▪ حالت 

$8$" م9 شو$.
▪ نشانگر خطا (SD) �+` قسمت جلو با iE نشانگر 

مRان%9R قرمز �نگ موجو$ م9 باشد.  
 p8تصا

▪ 8ستفا$" 78 ترم%نالها ` پ%چ9  برE iE `8ا $+ Pابل 
با حدP8ثر ۲٫۵mm سطح مقطع 

▪ عالمت ها` قابل �+Eت نز$iE ترم%نالها 
8طالعاG فن2 

 IEC 60947.5 $�8مطابق با 8ستاند

قطعا) حفاظت "! 
جر1ا0 نشت,

:GحاOتوض

6ل<د محافظ 
6نتا6ت 6م4, جا0 

+لتا3جرEاD نام9 

D8مد~+لتا3تو

هجوم9
هجوم9
هجوم9
هجوم9
هجوم9
هجوم9
هجوم9
هجوم9
هجوم9
هجوم9
نگه $�8ند"
نگه $�8ند"
نگه $�8ند"
نگه $�8ند"

۱/۲۱



Sفرنس: 

نو  +لتاP 3نتر~  �فرنس  پهنا، 
مضرب9 78 

 ۹mm
Sله ها: قطع شنت 

  oستانه 9لتاn :له هاS

نو  +لتاP 3نتر~ 

 8نتخاب9 

Sله ها: MNx با K$مه فشاS: (شاس2)

لوVW8 جانب2 
 RCCB :8بر

قطعا) حفاظت "! 
جر1ا0 نشت,

�فرنس  پهنا، 
مضرب9 78 

 ۹mm

Ä8 لحظه

  o9لتاSندn :له هاS

۱/۲۲



Sفرنس: 

نو   +لتاP 3نتر~  �فرنس  پهنا، 
مضرب9 
 ۹mm 78

$نتا$ت خطا 

2Lنتا$ت $م$

  OF+SD/OF 2 9 خطاLنتا$ت $م$

2Lنتا$ت $م$

لوVW8 جانب2 
 RCCB :8بر

قطعا) حفاظت "! 
جر1ا0 نشت,

۱/۲۳


