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3VA Kompakt Tip Güç Şalterleri
Sizin ihtiyaçlarınız dikkate alınarak tasarlanmış, eksiksiz bir sistem.
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Totally Integrated Power  
Enerjiyi her noktaya ulaştırıyoruz

Alçak ve orta gerilim ürünlerimiz, sistem-
lerimiz ve çözümlerimiz şehirler, alt yapılar, 
binalar ve endüstriyel tesislerde verimli, güve-
nilir ve güvenli enerji dağıtımı sağlar. Binalar 
ve endüstriyel otomasyon sistemleriyle uyum 
sağlar ve tüm kullanım süresi boyunca size 
kapsamlı destek sunar.

Bu çerçevede, SENTRON portföyündeki 3VA 
kompakt tip güç şalterleri uygun maliyetli 
enerji dağıtımının ayrılmaz bir parçasıdır. 
Personel ve tesislere güvenilir koruma sağlar 
ve her alandaki uygulamalar için doğru      
seçimdir.
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3VA Kompakt Tip Güç Şalterleri                  
Sizin ihtiyaçlarınız dikkate alınarak 
tasarlanmış, eksiksiz bir sistem 
Enerji dağıtım sistemlerinin tasarım, planla-
ma, kurulum ve işletmesi sırasında yüksek 
standartlar belirleyin. İyi tasarlanmış sistemi-
nize güvenin : 3VA kompakt tip güç şalterine 
güvenin.

3VA kompakt tip güç şalterleri, her ihtiyaca 
uyum sağlayabildikleri için  projenizin her 
aşamasında size en doğru desteği verir.      
Optimize edilmiş selektivite özelliği ve yük-
sek kesme kapasitesi, haberleşme özelliği ve  
geniş kapsamlı aksesuarları sayesinde her 
ihtiyacınızı karşılar.
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3VA Kompakt Tip Güç Şalterleri                  
Sizin ihtiyaçlarınız dikkate alınarak 
tasarlanmış, eksiksiz bir sistem 

daha fazla bilgi için: 
www.siemens.com.tr/3VA

Daha fazla bilgi için 
QR kodu okutun

Güç Dağıtımına Özel Çözümler

Tahminlere göre, dünyada her yıl otuz 
milyondan fazla kompakt tip güç şalteri 
devreye alınmaktadır. Modern alçak  
gerilim enerji dağıtım sistemlerinin, en 
önemli bileşenlerinden biri olan 
kompakt şalterler için kayda değer bir 
rakam. Günümüzün kompakt tip güç 
şalterleri, esnek bir biçimde geniş-
letilebilir, verimli, emniyetli, güvenilir 
olmak ve tüm bunların ötesinde gittikçe 
artan sayıdaki operasyonel görevi üst-
lenmek zorundadır. Bunun yanısıra,  
rakiplerden ve maliyetlerden gelen bas-
kılarla, elektriksel planlama ve kurulum 
aşamaları gittikçe daha karmaşık bir 
hale gelmektedir. 
 
Mühendislik süreci üzerine odaklandık 
Planlamacılar, dizayn mühendisleri, pano 
imalatçıları, montaj firmaları ve işletmeciler 
günlük işlerinde karmaşık mühendislik 
problemleriyle uğraşmak zorundadırlar. 
Müşterilerimize en etkin şekilde destek ver-
mek için 3VA kompakt tip güç şalterlerini 
ihtiyacınıza göre uyarladık.

Mühendislik sürecinin her adımında karşı-
laştığınız zorluklara odaklandık ve ihtiyaç-
larınızı bütünüyle karşılayacak çözümler 
ürettik. Sonuç: 3VA kompakt tip güç şalter-
leri, enerji dağıtım sistemlerinizde, planla-
madan günlük işletmeye kadar her adımda 
size tam destek sağlar.

En uygun destek
Güvenli, esnek ve verimli 3VA kompakt tip 
güç şalterleri çeşitli görevlere, her adımda 
mükemmel uyum sağlar:

  Çözümler sağlar 
İhtiyaçlarınıza özel çözümler

  Çalışma saatlerini düşürür 
Planlama, montaj ve bakıma kadar tüm 
süreç boyunca

  Şeffaflığı arttırır 
Tüm enerji verileri için

  Sistem devamlılığını sağlar 
Önleyici ve güvenilirlik özellikleri

 
Rakipsiz sistem oluşturma
3VA kompakt tip güç şalteri sadece tek bir 
cihaz değil, farklı zorluklara uyum sağlaya-
bilecek geniş bir aksesuar yelpazesini de 
kapsar.

3VA kompakt tip güç şalterleri:
Sizin ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmış, 
eksiksiz bir sistem.

Önemli Özellikler

  Modüler, iyi tasarlanmış, 
esnekliği yüksek bir sistem

  Tüm modern enerji dağıtım 
görevleri için bütün süreçlerde 
etkin destek

  Geniş aksesuar yelpazesi saye-
sinde farklı ihtiyaçlara kolayca 
uyum sağlar
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ÇÖZÜMLER 
SAĞLAR

ÇALIŞMA 
SAATLERİNİ 
DÜŞÜRÜR

 ŞEFFAFLIĞI 
ARTTIRIR

SİSTEM 
DEVAMLILIĞINI 
SAĞLAR
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İki Seri

3VA1 Kompakt Tip Güç Şalterleri:

Verimlilik temelinde var.

Güvenilir Seçim
3VA kompakt tip güç şalterleri, altyapı 
ve endüstriyel tesislerinizdeki standart 
uygulamalarınıza en iyi şekilde uyum 
sağlar. Termik-manyetik trip üniteleri 
(TMTU) sayesinde sistemleriniz ve 
jeneratörleriniz için güvenli koruma 
sağlar. 

Kompakt tasarımı sayesinde, size
maksimum esneklik sağlar : 
130 x 76,2 mm boyutları ve 70mm 
derinliğiyle sınırlı alanlarda bile 
kullanılabilir.

Önemli Özellikler

 Standart uygulamalar için ideal

  Sistem ve jeneratörler için 
güvenilir koruma

 Mükemmel kompakt tasarımı  
 sayesinde minimum yer kaplar

  İlave işlevler için tam kapsamlı 
aksesuar yelpazesi

Güvenle test edildi:
3VA1/3VA2 kompakt 
tip güç şalterleri 
yüksek VDE 
standartlarına göre 
geliştirilmiştir.



7

Tek Sistem

3VA2 Kompakt Tip Güç Şalterleri:

Zoru başarmak için özelleştirildi

İhtiyaca özel çözüm
Sizi teknik olarak zorlayan endüstriyel 
tesis ve alt yapı projelerini kolaylıkla 
denetim altına alabilirsiniz. 3VA2 
kompakt tip güç şalterleri, bu zorlu 
şartlarda gerçek özelliklerini gösterir.

3VA2 kompakt tip güç şalterleri, yüksek 
açma kapasitesi, farklı elektronik trip 
üniteleri (ETU), mükemmel selektivite 
nitelikleri ve birçok diğer özellik barındırır. 

Ek faydalar
3VA2 kompakt tip güç şalterleri, konvan-
siyonel bara sistemleri üzerinden yüksek 
kademeli enerji yönetimi ve otomasyon 
sistemlerine entegre olur ve bu sayede 
sisteminiz esnekliğini korur.

3VA2 kompakt tip güç şalterleri, aynı 
zamanda ETU 8-serisi (Elektronik Trip 
Ünitesi) sayesinde enerji bilgilerini toplar 
ve iletir. (SENTRON ailesinden 7KM PAC 
ölçüm cihazları gibi)

Önemli Özellikler

  Zorlu teknik ihtiyaçlar için 
 güvenilir ve etkin çözüm

  Yüksek standartta sistem 
devamlılığı için mükemmel 

 selektivite nitelikleri

  Enerji yönetim ve otomasyon 
sistemlerine kolay entegre olur

  ETU 8-serisi sayesinde entegre 
ölçüm ve bilgi toplar

  Geniş aksesuar yelpazesi
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Her iki 3VA kompakt tip güç şalter serisi de geniş aksesuar    
yelpazesiyle donatılmış olduğundan, projelerinizin özel ihtiyaç-
larına kolaylıkla uyum sağlar. Uyumlu, tüm sistemi kapsayan 
portföy sayesinde esnek kullanıma uygundur. 

Sonuç olarak, 3VA kompakt tip güç şalterlerle, hızlı, kolay ve 
esnek bir şekilde, nerdeyse sınırsız olasılıkla sisteminizin 
işlevlerini her zaman arttırabilirsiniz.

Bu faktörler sayesinde iki 3VA kompakt tip güç şalter serisi de, 
bütün süreçlerdeki zorluklarla başa çıkabilecek şekilde       
donatılmıştır.

Her iki seri için rakipsiz 
kombinasyonlar 

Test cihazları

powerconfig yazılımı

Haberleşme aksesuarları

Dahili aksesuarlar

Kilitleme ve karşılıklı kilitleme 

Motor tahrik mekanizması
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Manuel tahrik 
mekanizmaları

Knowledge Manager 
uygulaması

Kaçak akım koruma cihazları 
(RCD)

Soket mekanizması

Çekmece mekanizması

Bağlantı elemanları
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Çözümler sağlar:
Tüm ihtiyaçları karşılar

Hiç bir kısıtlama olmadan enerji dağı-
tım sisteminizi planlayın: Geniş ürün 
yelpazesinden şalter ve aksesuarları 
seçerek kendi ihtiyaçlarınıza ve size 
özel 3VA  kompakt tip güç şalterinizi 
oluşturun. 3VA kompakt tip güç       
şalterleri planlamanızın başlangıcın-
dan itibaren size yardımcı olacaktır. 
Böylelikle fikirlerinizi “eğer”ler, “ve”ler 
ve “ama”lar olmadan uygulamaya 
geçirebilirsiniz.

Esnek planlama : Uygulama alanları
3VA kompakt tip güç şalterleri, kapsamlı 
farklı versiyonlara uygun aksesuarları saye-
sinde, yaşadığınız zorluklar için en doğru 
çözümü sunar. Modülerdir ve her uygulama 
için monte edilebilirler. Portföyün 
uyumluluğu sayesinde ürünlerin yerleri ve 
aksesuarlar değiştirilebilir.
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ÇÖZÜMLER 
SAĞLAR

ÇALIŞMA 
SAATLERİNİ 
DÜŞÜRÜR

ŞEFFAFLIĞI 
ARTTIRIR

SİSTEM 
DEVAMLILIĞINI 
SAĞLAR

Kullanışlı:

Elle müdahalenin 
gerektiği yerlerde ise, 

örneğin pano kapısı 
üzerinden, manuel 

tahrik mekanizmaları  
kullanılabilir

Fonksiyonel:

Motor tahrik 
mekanizmaları      

kompakt şalterin      
uzaktan açma-kapama 

yapmasını sağlarlar.

Motor tahrikli 3VA kompakt tip güç şalteri Aydınlatmalı, ön panelden monteli, döner 
tahrikli, 3VA kompakt tip güç şalteri
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Özgür düşünce: Kombinasyonlar
İstediğiniz her işlevi gerçekleştirebilirsiniz: 
Sonradan ilave edilebilir tüm fonksiyonlar; 
motor ve manuel tahrik mekanizmaları, 
RCD (kaçak akım koruma cihazı), çeşitli 
karşılıklı kilitleme seçenekleri sayesinde 
rahatça eklenebilir. Dahili aksesuarlar da 
rakipsiz kombinasyonlar sağlar: çeşitli 
yardımcı kontaklar ve alarm kontakları,   
kesici konum sinyalini ve alarmları güvenilir 
şekilde iletir. 

Bu aksesuarlar geçmeli modüller olarak 
tasarlanmış olduğu için slot denilen 
aksesuar bölmelerine rahatça takılır ve tüm 
3VA kompakt tip güç şalterlerine uyum 
sağlar.

Dahili aksesuarların HQ (kompakt) ve HP 
(yüksek akım taşıma kapasiteli) versiyonları 
mevcuttur.

Yerden tasarruf: Kompakt tasarım
Bu kapsamlı teknoloji, en dar alanlar için 
bile kullanışlıdır: Kompakt tasarımı           
sayesinde, 3VA kompakt tip güç şalterleri 
her zaman sınırlı alanlarda kullanılabilir.

250 A’e kadar olan 3VA1 kompakt tip güç 
şalter serisi, 45mm otomat genişliği ve 
yüksek kompakt yapısıyla, özellikle dağıtım 
panolarında kullanıma uygundur. 3VA1 
kompakt tip güç şalterleri, yanına kaçak 
akım koruma cihazı (RCD) monte 
edildiğinde oluşan derinlik homojen 
olduğu için planlama ve konfigürasyon 
rahat bir şekilde gerçekleştirilir.

Önemli Özellikler

 Her projenin planlaması için   
 özel çözümler

  Fonksiyonlar kolayca eklenir

 Dahili aksesuarlar farklı       
 kombinasyonlarda   
 kullanılabilir 

 Sistemin bütününü kapsayan  
 cihazlar esnek şekilde   
 kullanılabilir  

  3VA1 kompakt tip güç şalterinin 
kompakt tasarımı sayesinde, 
yer kaplamayan kurulum

Dahili aksesuarlar - Çok fonksiyonlu ve kolay montaj imkanı

Yardımcı bobinler: 
Kompakt tip güç şalterlerinin uzaktan 
elektriksel olarak trip etmesini sağlar

Erken davranan enversör kontak (LCS): 
Güç şalteri trip etmeden 20ms öncesin-
de ana kontakların açtı bilgisini iletir.

24V modül, COM060 haberleşme 
modülü, silindir kilit adaptörü

Trip/Alarm kontağı (TAS):  
Tüm kesici trip sinyallerini iletir

Kısa devre alarm kontağı (SAS): 
Kısa devre açma sinyalini gönderir.

Yardımcı kontak elemanı (AUX): 
Ana kontakların konum bilgisini iletir

Elektriksel alarm kontağı (EAS): 
ETU aşırı akım, kısa devre veya hata akımı  
trip bilgisini iletir.

Dahili aksesuarlar kolay montaj için renk kodlarıyla işaretlenmiştir. 
Ek olarak, oluşturulan mekanik kodlamayla birlikte hatasız montaj 
amaçlanmıştır.
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Çalışma saatlerini düşürür: 
Verimli planlama

Enerji dağıtım sisteminizi olabildiğince 
verimli şekilde planlayın: 3VA kompakt 
tip güç şalterleri bir çok özelliğiyle, 
özel ihtiyaçlarınızı karşılayarak,  
sisteminizi en ince detayına kadar 
kapsamlı bir şekilde, hızlı ve  kolayca 
kurmanızı sağlar. Çalışma sürelerinizi 
düşürür; planlama, konfigürasyon ve 
dökümantasyon saatlerinizi kısaltır.

 
Seçici olun: Verimliliği Planlamak 
(Planning EfficiencyTM)
3VA kompakt tip güç şalterleriyle güç 
dağıtım sisteminizi planlarken, birçok akıllı 
araçtan faydalanırsınız. Ürün seçimi ve veri 
aktarma için değerli zamanınızdan çok daha 

kısa bir süre ayırırsınız: Size gerekli olan ana 
cihaz ve aksesuarların ideal kombinasyo-
nunu, internet sayfamızdaki 3VA ürün kon-
figüratörüyle, hızlı ve kolayca bulursunuz.

Zaman kazanın: farklı data tipleri
Bilgisayar destekli tasarım (CAx) indirme 
merkezi, seçtiğiniz ürün için tüm CAx     
bilgilerini size sağlar. İki boyutlu çizimler ve 
üç boyutlu modeller, ürün fotoğrafları ve 
hatta EPLAN Electric P8 makrolara bile 
ulaşabilirsiniz: Böylece, ürün seçerken ve 
yazılım uygulamalarınıza entegre ederken 
%80 oranında kadar zaman 
kazanabilirsiniz.

Esnek:  
3VA kompakt tip güç 

şalterlerin farklı bağlantı 
eleman seçenekleri 

sayesinde, farklı pano 
tasarımlarına uyum 

sağlar.

Standartlaşma:
Aynı bağlantı eleman 

seçenekleri, tüm 
montaj tipleri (sabit, 

soket ve çekmece 
mekanizması) için de 

kullanılabilir.
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Çeşitli bağlantı elemanları
Tüm montaj tipleri için ana 
bağlantılar standartlaştırılmıştır.

ÇÖZÜMLER 
SAĞLAR

ÇALIŞMA 
SAATLERİNİ 
DÜŞÜRÜR

ŞEFFAFLIĞI 
ARTTIRIR

SİSTEM 
DEVAMLILIĞINI 
SAĞLAR
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Esneklik ve uyum: Bağlantı seçenekleri
Montajınıza uyup uymayacağını dert 
etmeyin: 3VA kompakt şalterler her 
zaman doğru çözümdür. Size geniş ve 
çeşitli bağlantı eleman seçenekleri sunar 
ve tüm montaj ihtiyaçlarına uyum sağlar.

 
Hızlı montaj: Uyumlu teknoloji
Daha az zaman harcamayı planlayın çünkü 
uyumlu ve kapsamlı bağlantı elemanları 
sayesinde montaj çok basittir. Aynı 
bağlantıları sabit tip, soket ve çekmeceli 
mekanizmalar için de kullanmanıza olanak 
verir. Ayrıcıların ve kompakt tip güç 
şalterlerin boyutlarının aynı olması 
planlamanızı hızlandırır.

Veriler elinizin altında: Knowledge 
Manager uygulaması
Ne zaman (gün boyunca, montaj,     
parametrelendirme veya bakım sırasında) 
teknik bilgilere  ihtiyacınız olursa,   
Knowledge Manager uygulamamız 
emrinize amadedir. QR kodunu akıllı 
cihazınızla taratarak, ürünle ilgili tüm 
teknik bilgilere makale numaralarıyla 
birlikte ulaşabilirsiz. Böylece, karakteristik 
eğriler, sertifikalar, kullanım kılavuzları ve 
işletme prosedürleri dahil her bilgiye 
rahat ve sürekli erişim sağlayabilirsiniz. 

Önemli Özellikler

  Planlama, konfigürasyon ve 
dökümantasyon için daha az 
zaman harcayın 

  Ürün seçme araçlarını           
kullanarak ana cihazları ve         
aksesuarlarını hızlı ve kolayca 
seçin 

  Çeşitli bağlantı elemanları 
sayesinde tüm montaj 
ihtiyaçlarınızı karşılar

  Knowledge Manager:
 Montajı tamamlanmış ürün-  
    lerin üzerindeki QR kodu   
    sayesinde  tüm teknik bilgilere  
 ulaşabilirsiniz  

Knowledge Manager - 
Tüm bilgiyi sisteminiz üzerinden edinin

Ürünlere ait tüm bilgileri doğrudan 
okuyabilir veya indirebilirsiniz.

QR kodunu, akıllı telefon veya tablet 
bilgisayarınızın kamerası aracılığıyla tarayın. 
Siemens’in Ücretsiz “Industy Online Support” 
uygulamasını kullanarak, tüm hizmetlerinden 
ve avantajlarından faydalanın.

QR kodları, 3VA kompakt tip 
güç şalterlerin üzerine açıkça 
görülür şekilde yerleştirilmiştir.

Montaj, parametrelerin girilmesi veya bakım sırasında teknik bilgilere ihtiyaç duyulduğunda, 
QR kodunu taratarak bu bilgileri sisteminiz üzerinden görebilirsiniz. Böylelikle, en güncel 
bilgilere, güvenli şekilde, dünya üzerindeki her yerden ve tüm gün boyunca ulaşabilirsiniz.
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Şeffaflığı arttırır:
Gözünüz sisteminiz üzerinde 
olsun
Sisteminizi yakından takip edin ve 
enerji tasarrufu potansiyellerinizi 
anında belirleyin. 3VA2 kompakt tip 
güç şalter serisi de modern enerji 
dağıtım sistemlerinin zorluklarıyla  
başa çıkmak için ideal çözümdür. 
Aynı zamanda üst düzey enerji 
izleme/kontrol ve otomasyon sistem-
leriyle kolayca entegre olur. 

Akıllıca optimize edin: Bilgi toplama
Sisteminizin enerji akışını zaman harca-
madan veya kayıp vermeden optimize 
edebilirsiniz : 3VA2 kompakt tip güç 
şalter serisinde bulunan entegre ETU 
8-serisi üzerinden akım, gerilim ve enerji 
değerlerini toplayarak, bilgileriniz         
üzerinde sürekli optimal bakış açısına 
sahip olacaksınız. Bu bilgilerin dışında 
güç şalteri durumu (ON, OFF, TRIPPED) ve 
sınır değerler de toplanır. Sisteminizi 
yakından takip ederken, bir yandan da 
yüksek sistem devamlılığının tadını 
çıkarabilirsiniz. 

1

3

2

4

Haberleşme özelliği

3VA2 kompakt tip güç 
şalterleri, üst düzey 

izleme/kontrol sistem-
leriyle konvansiyonel 

iletişim sistemleri 
üzerinden 

haberleşebilir.

Sayısız haberleşme seçenekleri: 
tüm sistem boyunca esneklik Ethernet (Modbus TCP)

PROFIBUS DP

3VA hattı

3VA2 kompakt 
tip güç şalteri

T bağlantı

powermanager
Enerji izleme yazılımı

powerconfig
Konfigürasyon yazılımı

ÇÖZÜM 
SAĞLAR

ÇALIŞMA 
SAATLERİNİ 
DÜŞÜRÜR

ŞEFFAFLIĞI 
ARTTIRIR

SİSTEM 
DEVAMLILIĞINI
SAĞLAR
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Anında bilgi toplayın: Haberleşme
3VA2 kompakt tip güç şalterinizi sistemi-
nizde kurulu üstdüzey enerji izleme/kontrol 
ve otomasyon sistemleriyle konvansiyonel 
PROFIBUS, PROFINET ve Ethernet (Mod-bus 
TCP) üzerinden haberleştirebilirsiniz. Böyle-
likle, sisteminiz sürekli şefaflığını korur.

COM800 veri toplayıcısı sayesinde birden 
fazla 3VA2 kompakt tip güç şalte-rini 
izleyebilirisiniz: 8 güç şalterine kadar      
verileri toplar ve haberleştirir. Alternatif 
olarak, eğer haberleşme sistemine bir adet 
3VA2 kompakt tip güç şalteri entegre edile-
cekse, COM100 haberleşme modülü 
kullanılabilir. En son değerler rahatlıkla 
pano kapağı üzerindeki DSP800 
ekranından izlenebilir.

Kısa sürede güncelleme: İzleme
3VA2 kompakt tip güç şalterleri ve 
haberleşme özelliğiyle sayesinde kısa 
yoldan maksimum sistem devamlılığına 
ulaşın. Durum, hata ve alarm sinyallerini 
sürekli olarak sisteminizde kurulu üst 
düzey enerji izleme/kontrol sistemlerine 
iletir. Eğer 3VA2 kompakt tip güç şalteri 
çekmeceli tipte olsa dahi, konum bilgisi 
(CONNECT, TEST,   DISCONNECT) sisteme 
iletilir. Sisteminizi sorunsuzca kontrol 
edebilirsiniz.

Önemli Özellikler

  ETU 8- serisi: akım, gerilim ve 
diğer enerji verileri için entegre 
ölçüm fonksiyonu

  Kesici konum bilgisine ve sınır 
değerlere sürekli hakim olma

  PROFIBUS, PROFINET ve Ethernet 
(Mod-bus TCP) üzerinden 
haberleşme yeteneği

  Pano kapısına monte edilmiş   
8 adet kompakt tip güç 
şalterinin ölçüm değerleri, 
DSP800 ekranından izlenebilir

  Hata akımları erkenden 
farkedilir

PROFIBUS DP

PROFINET

COM800
güç şalteri veri 

sunucusu

COM060 haberleşme modülü

3VA2 kompakt tip güç şalteri
7KM PAC Switched 
Ethernet PROFINET 

ek modülü

7KM PAC PROFIBUS DP ek 
modülü

DSP800
ekranı

SIMATIC S7

 
Ethernet

T klemens
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Sistem devamlılığını sağlar:
Anında müdahale

Sisteminizin sorunsuz şekilde işletmeye 
devam edebileceğine emin olabilirsiniz, 
çünkü 3VA kompakt tip güç şalterleri 
güvenilirlik standardını sisteminize yer-
leştirir. Selektif çalışma konsepti, 
mükemmel selektivite özellikleri ve ek 
özellikler sağlayan aksesuar çeşitliliğiyle 
sisteminizin uygunluğunu, güvenliğini 
ve korumasını sağlar.
 
Sorunsuzca işletim: Koruma fonksiyonları
İşletme sırasında daima güvenli tarafta 
olun: 3VA kompakt şalterler kritik 
durumları anında belirleyip, zamansız 
duraklamaları önlemek için müdahaleye 
olanak tanır. Trip ünitesinden gelen 
raporu, yardımcı ve alarm kontaklarından 
gelen raporlar ile birleştirerek, sorunsuz 

işletme ortamı sağlar, kolay ve hızlı 
şekilde hata teşhisine olanak tanır. Hata-
lar hızlı ve kolay teşhis edilirken, işletme 
sorunsuzca devam eder.

 
Doğrudan koruma: Selektivite 
Siemens’in gelişmiş ve ileri selektivite 
konsepti sayesinde gereksiz masraflardan 
kaçınır ve sistem devamlılığını sağlar. Tam 
selektivite, dinamik trip aralığında olsa 
bile, 3VA kompakt şalterin arızalı cihazı 
sistemden ayırmasını sağlar. Böylelikle, 
sisteminiz tamamen durmaz.

1

2

4

3

Güvenli:
RCD’ler (kaçak akım 

cihazları) hata 
akımlarını güvenilir 

şekilde sistemden ayırır.
Böylelikle personel 

güvenliğini arttırır ve 
yangın ve toprak 

kaçağını önler.

3VA2 kompakt şalter ve alttan monteli 
RCD820 

3V1 kompakt şalter ve yandan monteli 
RCD510 

ÇÖZÜM SAĞLAR

   

ÇALIŞMA 
SAATLERİNİ 
DÜŞÜRÜR

ŞEFFAFLIĞI 
ARTTIRIR

SİSTEM 
DEVAMLILIĞINI 
SAĞLAR
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Sürekli koruma: İşletme güvenliği
3VA kompakt şalterlere monte edilen 
kaçak akım modülleri sayesinde (RCD), 
çaba göstermeden yüksek güvenirlilikle 
birlikte personel güvenliği ve hat koru-
ması artar. RCD’ler arızaları ve fark 
akımları devamlı olarak saptar ve acil 
durumlarda hatanın ayıklanmasını sağlar.

Rahat işletme: Tespit etme
3VA kompakt tip güç şalterin selektif 
çalışması hiçbir şeyi şansa bırakmamak-
tadır: açık, yalın, güvenli ve zaman kazan-
dıran günlük işletme ortamı sağlar.
Örneğin, güç şalterinin kontak konumunu 
ışıksız ortamda bile rahatça anlayabilirsiniz. 
Sistem operatörlerinin güvenliği, 3VA  

kompakt şalter geliştirilirken göz önüne 
alınan en büyük başlıklardan biriydi. 
Sonuç: yetkisiz işletmeye karşı yüksek 
koruma, ön ve arkadan bara bağlantıları 
kilitleme ve döner tahrik mekanizmalarının 
ON veya OFF pozisyonunu güvenceye 
alma.

Kritik uygulamalarda bile arıza süreleri kısa 
olacaktır: 3VA kompakt tip güç şalterleri 
özellikle soket veya çekmeceli olarak 
monte edildiklerinde hızlı ve kolayca 
değiştirilebilirler.

Önemli Özellikler

  Personel ve sistemin        
maksimum güvenliği

  Hızlı ve güvenilir hata teşhisi 
sayesinde kısa sürede 
müdahale

  İleri düzeyde selektivite 
 konsepti sayesinde arızaları   
 önleme 

  Kolay ve selektif çalışma

Uzak mesafeden ayırdedilebilir

Manuel tahrik mekanizmasının aydınlatması sayesinde, kompakt tip güç şalterinin 
pozisyonunu, uzak mesafelerden bile rahatça anlarsınız. 
Aydınlatma kiti, ön panel, kumanda panosu kapısı veya kumanda panosu yan duvarına 
monteli döner tahrik mekanizmalarında kullanılabilir.
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Uygulamalarınıza mükemmel uyum sağlar:
Yalın mükemmellik

En iyi çözümü bulmak için çok zaman harcamayın.                
3VA kompakt tip güç şalterleri enerji dağıtım sisteminize      
en iyi şekilde uyum sağlar.

Endüstriyel tesisler, alt yapı ve binalar için en iyi düşünülmüş 
sistemin avantajlarından ve getireceği kazançlardan 
yararlanın.

Standart uygulamalar için 3VA1 kompakt tip güç şalterleri ve 
daha fazlası için 3VA2 kompakt tip güç şalterleri her zaman 
hizmetinizde. 
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Alçak gerilim dağıtım        
panosunda, 250A, 3VA1 
kompakt tip güç şalteri, 
TMTU özellikli.

Dağıtım panosunda, 160A, 
3VA1 kompakt tip güç şalteri, 
TMTU (termik manyetik trip 
ünitesi) ve yandan monteli 
RCD (kaçak akım modülü). 

Kompakt güç şalteri 
tasarımına sahip 160A, 3VA1 
yük kesicisi, yandan tahrik 
mekanizmasıyla birlikte bir 
dağtım panosunda 
kullanılmıştır.



Kontrol kabininde, 250A, 
3VA2 kompakt tip güç 
şalteri, ETU 8-serisi 
haberleşme özelliği.

Alçak gerilim dağıtım     
panosunda, 250A,       
3VA2 kompakt tip güç 
şalteri, ETU 8-serisi ve 
kapıya monteli döner     
tahrikli mekanizma



Kompakt tip güç şalterleri    
binalar içerisinde hat ve          
personelin güvenliği ve yangın 
koruma için kullanılır.

Kompakt tip güç şalterleri  
uzaktan kumanda özelliğiyle 
ana şalter olarak kullanılabilir.

Makine imalat sanayisinde    
yandan monteli tahrik        
mekanizmalı yük kesicileri, 
giriş şalteri, ana şalter veya 
izolasyon şalteri olarak 
kullanılır.

Endüstriyel tesislerde koruma 
için kapı montajlı döner tahrik 
mekanizmalı kompakt tip güç 
şalteri kullanılır.

Kompakt tip güç şalterleri, 
binaların ana enerji dağıtım 
sistemlerinde hat koruma 
olarak kullanılabilir.
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3VA1 Kompakt Tip Güç 
Şalterleri: Standartları belirler

Standart uygulamalarınız için tasar-
lanmıştır: 3VA1 kompakt tip güç 
şalterleri, potansiyel uygulamalarınıza 
uygun olarak tasarlanmıştır.
16A’den 250A’e kadar olan nominal 
akım ve 70kA’lik kısa devre kesme 
kapasi-tesi sayesinde, konut, kamu 
binaları, altyapılar ve endüstriyel tesis 
uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılar.
 
Yerden kazandıran tasarım 
Boyutları, dağıtım panoları için mükem-   
meldir: 250A nominal değere sahip 3VA1     
kompakt tip güç şalterlerinin otomat geniş-
liği 45mm’dir. 1 ve 3 kutuplu versiyonları 
özellikle küçük dağıtım panoları için uygun-
dur ve merkezi enerji beslemesi için 
kullanılır.

Hat korumasına uyumluluk
3VA1 kompakt tip güç şalterleri, kablolar, 
hatlar ve motorsuz tüketiciler için aşırı akım 
ve kısa devre koruma sağlar. TMTU/termik-
manyetik açma bobinlerinin geniş ayar 
aralığına (0,7-1,0In), seçtiğiniz şaltere 
sıradışı bir esneklik kazandırır.

 
Yük kesici olarak kullanıldığında düşük 
maliyetli  
3VA1 ayırıcıları (kompakt şalter 
tasarımında ve IEC 60947-3’ye uygun) 
kullandığınızda istediğiniz makine 
grubununu sisteminizden ayırabilirsiniz. 
Eklenebilir özelikleri sayesinde, aynı 
aksesuarlarla, şalter serileri için mükem-
mel bir tamamlayıcıdır.

Önemli Özellikler

  Binalarda (konut ve kamu) ve 
altyapılarda standart           
fonksiyonları karşılar

 Sıradışı kompakt tasarımı 
 sayesinde küçük dağıtım   
 panoları için idealdir 

  Basit endüstriyel uygulama-
larda 3VA1 yük kesici seçenek-
leri mevcuttur. (Kompakt şalter  
tasarımıyla ve IEC 60947-3’ye 
uygun)

  Kompakt tip güç şalterlerin 
1,2,3 ve 4 kutuplu versiyonları 
bulunmaktadır 

Geniş spektrum:
Endüstri tesisleri veya alt 

yapıda,16A-250A aralığında 
nominal akım seçeneği 

bulunan 3VA1 kompakt tip güç 
şalterleri bir çok standart 

uygulama için doğru seçimdir.
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3VA1 Kompakt Tip Güç 
Şalterleri: Standartları belirler

Küçük alanlarda güvenli montaj: 
3VA1 kompakt tip güç şalterleri 
dağıtım panolarında kullanım için 
idealdir.

3VA1 Kompakt Tip Güç Şalteri 100 A 160 A 160 A 160 A 250 A

Hat koruma     

Yük kesici – – –  

DC uygulama     

Anma akımı 3, 4 1 2 3, 4 3, 4

Anma işletme gerilimi  In 50 °C [A] 16 … 100 16 … 160 16 … 160 16 … 160 160  … 250

Anma işletme gerilimi  Ue AC [V] 690 415 415 690 690

Anma kısa devre kesme kapasitesi   
  Icu 380 … 415 V [kA]

16, 25, 36 25, 36* 25, 36
25, 36,  
55, 70

36, 55, 70

Trip Ünitesi   termik sabit sabit sabit sabit /
ayarlanabilir

sabit /
ayarlanabilir

Trip Ünitesi  manyetik sabit sabit sabit sabit /
ayarlanabilir

sabit /
ayarlanabilir

* 240VAC işletme geriliminde
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Yüksek fonksiyon:
25A’den 630A’e kadar anma 

akımına sahip 3VA2 kompakt tip 
güç şalterleri, özel ihtiyaçları olan 

uygulamalar için tasarlanmıştır.

3VA2 Kompakt Tip Güç Şalterleri: 
Yüksek beklentileri karşılar

Alçak gerilim panoları, dağıtım 
panoları, enerji dağıtım sistemlerinin 
tüm ihtiyaçları, 3VA2 kompakt tip 
güç şalterleri için çocuk oyuncağıdır. 
Elektronik Trip ünitesi, çeşitli haber-
leşme seçenekleri ve entegre ölçüm 
fonksiyonuyla, size özel uygulamalar 
için tam donanımlıdır. Yüksek kesme 
kapasitesi ve mükemmel selektif 
koruma karakteristikleri de önemli 
özelliklerindendir.
 
Her zaman hazır: 
3VA2 kompakt tip güç şalterleri, 
süreçlerde, otomasyon sistemlerinde, 
endüstriyel binalarda ve altyapılarda, 
güvenilir hat koruma ve optimal sistem 
devamlılığı sağlar. Çeşitli bağlantı 
teknolojileri, tahrik sistemleri ve dahili 

aksesuarları içeren kapsamlı aksesuar 
seçenekleri esnek kullanım imkanı sağlar.

 
Esnek haberleşme:
Esnek haberleşme özelliği sayesinde, 3VA2 
kompakt tip güç şalterleri, sistem kurulumu-
nuzu optimize eder ve potansiyel enerji 
tasarruflarından sizi haberdar eder. Sistem 
durum ve ölçüm değerlerini, üst düzey 
enerji izleme/kontrol ve otomasyon 
sistemine raporlar. Böylelikle, tüm sistem-
lerde, özellikle endüstriyel tesislerde, yüksek 
verimler elde edilmesini sağlar.

Önemli Özellikler

  Altyapı ve endüstri uygula-
malarındaki en karmaşık 
beklentileri karşılar

  Sistem uygunluğu için       
mükemmel selektivite 
özellikleri

  Dağıtım sistemlerinizin şefaflığı 
için farklı haberleşme 
seçenekleri
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Artan verimlilik:
3VA2 kompakt tip güç şalterleri, 
endüstriyel uygulamalarda 
güvenilir şekilde enerji akışını 
izleyerek, optimal sistem 
devamlılığını sağlar.

3VA2 Kompakt Tip Güç Şalterleri: 
Yüksek beklentileri karşılar  

3VA2 kompakt tip güç şalteri 100 A 160 A 250 A 400 A 630 A

Kutup sayısı 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4

Anma akımı  In 50 °C [A] 25 … 100 25 … 160 160 … 250 250 … 400 400 … 630

Anma işletme gerilimi Ue AC [V] 690 690 690 690 690

Anma kısa devre kesme kapasitesi  
  Icu 380 … 415 V [kA]

55, 85,  
110, 150

55, 85,  
110, 150

55, 85,  
110, 150

55, 85,  
110, 150

55, 85,  
110, 150

Trip ünitesi (Elektronik)

 Hat koruma LI ETU320     

  LIG ETU330     

  LSI ETU350/550/850     

  LSIG ETU560/860     

Haberleşme (opsiyonel)     

Enerji veri toplama   tüm ETU 8-serilerinde  mevcuttur
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Yenilikçi teknolojisi ve yüksek kalitesiyle başınız dönecek: 
Zarif tasarım, kolay kullanım ve selektif çalışma konseptinin 
keyfini sürün.

Yüksek kalite - 
Kanıtı tasarımda



27

Zarif ve güvenli: Döner tahrik sistemleri, 
istendiği takdirde aydınlatma kitiyle 
birlikte verilebilir. Böylece, anahtarın 
pozisyonu tüm koşullarda rahatça 
görülebilir.  

Kullanıcı dostu: Açma karakteristikleri ETU 
aracılığıyla belirlenebilir. Set parametreleri 
ve ölçülen değerler arka ışıklı ekranda 
sürekli görünür haldedir.

Açıklık: Güç şalteri kontak konumu-
nun kolay anlaşılması için çekmece 
mekanizmasında renk kodu 
kullanılmıştır.   
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www.siemens.com/lowvoltage/cax

CAx verileri sayesinde 
zamandan tasarruf edin

Verimli mühendislik süreçleri, 
şirketinizin rekabet üstünlüğünde 
büyük rol oynar. Konvansiyonel       
konfigürasyon araçlarıyla uyumlu      
CAx verileri sayesinde mekanik ve    
elektriksel planlama süreçlerini %80 
daha kısa sürede tamamlayarak        
maliyetleri düşürebilirsiniz.

Geniş veri yelpazesi
En kapsamlı veri yelpazesini sunuyoruz: 
12 farklı CAx veri tipi tüm mühendislik 
süreçleri boyunca size destek olur. 

Faydalar:
–  7/24 servis: CAx Download Manager, 

12 farklı veri çeşidine kadar ücretsiz, 
kesintisiz, hızlı ve kolay erişim sağlar.

–  Saniyeler içinde: Gerekli verileri 
esnek şekilde derleyip, saniyeler 
içerisinde kaydeder ve tüm konvansiyel 
konfigürasyon araçlarına sorunsuza 
entegre edilebilir. Manuel şekilde veri 
aramaya göre %80 daha az zaman 
harcarsınız.

–  Hatasız: Yüksek kalitedeki veriler 
merkezi olarak depolanmıştır. Böylelikle, 
manuel olarak toplanan verilerin 
derlemesinden kaynaklanan hatalar 
önlenmiş olacaktır. Örneğin, 2 boyutlu 
çizimlerin oluşturulması ve bağlantı 
şemaları.

Siz de avantajlarımızdan yararlanın. 
Ürünlerle ilgili geniş bilgi ve 

döküman, daha kısa geliştirme 
süresi, daha az efor, artan planlama 

kalitesi ve sonuç olarak azaltılmış 
maliyetler.

12 farklı CAx veri detayı

Ticari ve teknik veri Boyut çizimleri 3 boyutlu modeller Bağlantı şemaları

Devre şemaları
EPLAN Elektrik P8 

makrolar
Manuellerİşletme talimatları

Ürün bilgileri
Karakterikstik 

eğrileri
Ürün resimleriSertifikalar
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Sorularınız mı var? 
Tek tıkla en iyi bilgileri bulabilirsiniz 

www.siemens.com/lowvoltage/lv-explorer

LV Explorer - Alçak gerilimi 3 boyutla keşfedin

3 boyutlu animasyonlar, videolar ve 
teknik bilgiler sayesinde ürünlerimiz 
hakkında kapsamlı ve detaylı bilgi 
sahibi olabilirsiniz.

Planlamadan, devreye almaya kadar 
size destek oluyoruz.

Her zaman hizmetinizdeyiz: Geniş servis desteği

– İnternet
–  Bilgi ve döküman 

merkezi
– Haberler
– Resim veritabanı

– Industry Mall 
 web sitesi
– Configurator 
  (Konfigürasyon aracı)
–  SIMARIS yazılım 

araçları

– Teknik destek
–  Servis & Destek portalı
– CAx Download Manager  
 (CAx veri tabanı)
–  My Documentation 

Manager (Döküman 
veritabanı)

– Destek Talebi

– SITRAIN Portalı

Planlama/Sipariş İşletme/Servis EğitimBilgi

www.siemens.com/lowvoltage/support 
teknikdestek.tr@siemens.com
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Değiştirme hakkı.

Bu broşürdeki bilgiler, açıklamalar, performans değerleri, 
gerçek kullanımlarda her zaman uygulanmayabilir veya 
ürünlerdeki gelişmelerle birlikte değişebilir. İlgili karak- 
teristiklerin değişmeyeceği zorunluluğu sadece sözleşme 
şartlarında açıkça belirtildiği takdirde geçerlidir.

Her hakkı saklıdır.

Tüm ürün isimleri Siemens AG veya başka bir tedarikçinin 
tescilli markası olabilir. Üçüncü tarafların kendi çıkarları 
için kullanılması, marka sahibinin haklarını ihlal edebilir.

 


