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Name         Mr. Mauch Harald 
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To:  
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Phase out of 3WN6 and 3VF in China end of Sept. 05 
 
Dear Customer: 
 
First of all, we would like express our sincere appreciation for using Siemens products.  
 
As well known, our generation of ACB-3WN6 and MCCB-3VF won a very good reputation by the 
excellent performance after more than ten years promotion and sales in China.  
 
In the year 2004, we successfully launched the new generation of ACB-3WL and MCCB-3VL in 
China. In this product series we include our latest technology and design with a very powerful 
functionality.  
 
Therefore now it is the time to phase out the former generation of ACB-3WN6 and MCCB-3VF by 
the end of Sep. 05.  
Nevertheless, for spare parts and special order demand, we will still produce the old generation for 
a period of time but with an increased price from Oct. 1st. 
 
The new generation 3WL and 3VL can completely replace the former  generation 3WN6 and 
3VF.  
 
For a further long lasting excellent functionality of our ACB I would like to take this opportunity to 
remind you of doing a proper mandatory inspection as described in our handbook (At least once a 
Year, after every 1000 switching operations or after a severe shut down) – than you will enjoy our 
products for a long lasting time. 
 
Yours sincerely 
 
General Manager 
ALC A&D CD 
 
 
H.Mauch 
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İşletme kılavuzu/Operating Instructions Sipariş no./Order No.: 3ZX1812-0WN60-0AZ6 / 9239 9757 710 0F


Sabit monte edilen devre kesici 3WN6, Ebat I / Fixed -mounted circuit-breaker 3WN6, size I
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• Tanımlar / Descriptions


Ana akım kabloları
bağlantısı
Connector for main
conductors


Ark yolları
Arc chutes


Yardımcı akım kabloları soketi (sabit monte edilen devre kesici)
Plug connector for auxiliary conductors (Fixed-mounted breaker)


Taşıma kulpu
Carrying handle


Kumanda paneli
Front panel


Tip etiketi
Ratingplate


Kontak (temas) konumu
göstergesi
Contact position indicator


Yay gerginlik durumu
göstergesi
Spring charge indicator


Mekanik AÇIK düğmesi
On button, mechanical


Aşırı akım güvenlik ünitesi
Overcurrent release


Mekanik KAPALI düğmesi
OFF button, mechanical


Tahrik kolu
Manual lever


Krank üzerinden çalıştırma deliği *)


Aperture for crank operation *)


Motor şalteri
Motor switch


Tanım numarası plakası
Ident. no. plate


Konum göstergesi*)


Position indicator*)


*) Sadece Çekmeceli tip devre kesicilerde / Only for draw-out breaker


Toprak hattı bağlantı
deliği ø14 mm
Hole for protective
earthing ø14 mm


Açılmaya hazır olma
durumu göstergesi
Ready-to-close indicator


Elektriksel AÇIK düğmesi
ON button, electrical


Çekmece transport mili *)


Withdrawable unit trans-
port shaft *)


Açma kapama
sayacı
Switching counter


Tekrar açmayı
önleme kilidine ait
mekanik RESET
düğmesi
Mechanical RESET
for reclosing lockout


1. Devre kesicinin yapısı ve görünüşü / Circuit-breaker design
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3WN6


Indent.-Nr. ...................MADE IN GERMANY


.......... A


1 3 5


2 4 6


CW


I   ........ A  50/60Hzn IEC 947-2
EN 60 947-2


DIN VDE 0660 T. 101
Cat. B


U    = 8 kVimp


a.c. ...... - ...... V
d.c. ...... - ...... V
a.c. ...... - ...... V
d.c. ...... - ...... VM


a.c.  415 V
d.c.  400 V


Y1


3WN6 ...... - ........ - ......


eU
CSI       ( = I     )CU


I       / 0,5s


400/415 V     690 V
        . . .  kA    . . . kA
        . . .  kA    . . . kA ... ... ...


a.c. ...... - ...... V
d.c. ...... - ...... V
a.c. ...... - ...... V
d.c. ...... - ...... V


F1


F2


... a.c. ...... - ...... V
d.c. ...... - ...... V


Devre kesicinin nominal akımı
Rated current of the circuit-breaker


Nominal frekanslar
Range of the rated frequency


Ayırma fonksiyonu
Disconnection  function


Motor tahrik mekanizması
Motor operating mechanism


Yay enerjisi aktifleştirme
mıknatısı
Closing magnet


• Tip etiketi / Rating plate


Nominal impuls gerilimi
dayanıklılığı
Rated impulse withstand
voltage


Kullanım katagorileri
Utilization category


Düşük gerilim güvenlik ünitesi / Gecikmeli düşük
gerilim güvenlik ünitesi
Undervoltage release / Undervoltage release with delay


İkincil gerilim (şönt) güvenlik ünitesi
Second shunt release


Birinci gerilim (şönt) güvenlik ünitesi veya elektriksel
açmayı önleme kilidi
First shunt release
or solid-state closing lockout


Nominal işletme gerilimi
Rated operational voltages


Nominal kısa devrede devre kesme kapasitesi
Rated service short-cicuit breaking capacity


Nominal kısa süreli aşırı akım dayanıklılığı
Rated short-time withstand current


Sipariş no.
Order-No.


Yardımcı kontaklar
Auxiliary contacts


Tanım no.
Ident-No.


Akım transformatörünün nominal akımı
Reted current of the current transformer


Standartlar
Standards
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• Yönetmelikler / Standards


• Ambalajın açılması ve depolama / Unpacking and storage


Montaj
ebatları


Frame size


Devre kesici
Circuit-breaker


Ağırlık
Weight


Dikkat
Caution


Devre kesiciyi arka yüzü
üzerine yatırmayınız!
Do not put the breaker
on its rear side!


Vinç ile transport
Lifting by crane


≤ 39 kg
≤ 51 kg
≤ 60 kg
≤ 76 kg


 I I/3
 I I/4
I II I /3
I II I /4


WarningUyarı


Kullanım sırasında devre kesicinin değişik kısım-
larında tehlikeli gerilim ve yay gerginliği (gücü) söz
konusudur.
İşletme kılavuzuna, ikaz ve uyarı talimatlarına dikkat
ediniz!
Bu bilgi ve talimatlara uyulmaması halinde, ölüm,
ağır yaralanmalar veya ağır hasarlar söz konusu
olabilir.


During service parts of the circuit-breaker and of the
guide frame are under hazardous voltage and un-
der spring pressure.
Follow the operating instructions and warnings!
Non-compliance can result in death, severe personal
injury and substantial property damage.


Teknik özellikler
Technical Data


Teknik özellikler hakkında bilgi edinmek için, lütfen NSK kataloğuna bakınız.
Informations about technical data see under operating NSK catalogue.


IEC 947-2
EN 60947-2
DIN VDE 0660 Teil 101 / DIN VDE 0660 Part 101


Standartlar
Standards


Devre kesiciler, toz ve tahriş edici gaz ve dumandan dolayı işletme koşullarının zorlaştırılmadığı kapalı yerlerde kullanılmak
üzere tasarlanmışlardır. Tozlu veya namli yerler için, uygun koruyucu önlemler (kapsülleme) alınmalıdır.
The circuit-breakers are suited for operation in enclosed spaces not subject to operating conditions aggravated by dust,
caustic vapours or gases. Breakers to be installed in dusty or damp locations must be appropriately enclosed.


2. Genel bilgiler / General


Devre kesicinin ambalajını açınız ve transporttan dolayı hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Devre kesici veya çekmeceli tip
işletme kasasının başka bir zaman kurulması halinde: Devre kesiciyi sadece orjinal ambalajında depolayınız ve sevk ediniz.
Unpack the circuit-breaker and inspect for damages.
Incase of later installation of the breaker or guide frame: they may be stored and redispatched only in the original packing


Çekmeceli tip işletme
kasası ile devre kesici
Circuit-breaker with
guide frame


≤ 59 kg
≤ 88 kg
≤ 87 kg
≤ 116 kg


Devre kesici + Çekmeceli
tip işletme kasası


Circuit-breaker + Guide frame
Ağırlık / Weight


Ø max.12mm


≥1 m


Nem gösterge etiketinin kontrolü
Check humidity indicator


• Denizaşırı gönderim ambalajı / Overseas packing


Diğer depolamalar
Further storage


Pembe
Pink


Mavi
Blue Kurutucu maddeyi değiştiriniz veya kurutunuz


Plastik folyoyu sızdırmayacak şekilde
yapıştırınız (kaynaklama)
Ambalajı muntazam aralıklarla kontrol ediniz
Renew or dry desiccant
Reseal the plastic sheeting
Check packing from time to time


Sızdırmaz ambalaj etkisi yok
Devre kesicide korozyon kontrolü yapınız
Hasarları nakliye işletmesine bildiriniz
Sealed packing defective
Inspect for corrosion
Notify damages to forwarding agent


İyi
Good
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Montaj köşebentlerinin nasıl yerleştirilecekleri hakkında bilgi edinmek için lütfen
3ZX1812-0WN36-0AA0 tanım numaralı işletme kılavuzuna bakınız.
For how to fit the supporting brackets please see operating instructions
3ZX1812-0WN36-0AA0.


İşletme kılavuzu
Operating instructions


3ZX1812-
0WN36-0AA0


4 cıvata M8-8.8 + sıkıştırma rondelası
4 bolts M8-8.8 + strain washers


Yatay yüzeye montaj
Installation on horizontal surface


Montaj konumu
Installing position


• Montaj / Installation


Devre kesici monte edilmeden önce, sistemdeki
izole edilmiş, toprak hattı kurulmuş veya gerilim
yüklü parçalara olması gereken asgari aralık
mesafelerine uyulup uyulmadığı kontrol edilmelidir.


Detaylar için bkz NSK kataloğu


3. Kurma / Installation


Dikey yüzeye montaj
Installation on vertical surface


Montaj köflebendi 3WX3681-0JA00
Mounting angles 3WX3681-0JA00


Before installing the breaker, check the minimum
clearance to  insulated, earth or live parts in the
cubicle.


Details Catalog NSK


azami 1 mm
max. 1 mm


20 ± 2 Nm


WarningUyarı
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X400
X300


X200
X100


Devre kesici
Breaker


Temizleme
Clean


Bağlantıların yağlanması
Grease connectors


Metal çapakların temizlenmesi
Remove swarf


Çelik telli fırça
Steel-Wire brush


• Ana akım kablolarının bağlanması / Connecting the main conductors


Shell Vaseline B422


Bakırdan sistem raylarının temizlenmesi
Cleaning the copper bars


Devre kesicinin ön bağlantılar üzerinden bağlanması
Connect circuit-breaker with front terminals


1. Ana ve kumanda akım
devrelerinde elektrik gerilimi
olmamasını sağlayınız ve
çekmeceli tip devre kesiciyi
bakım pozisyonuna alınız.


2. Devre kesiciyi mekanik olarak
kapatınız (sağ tarafa bkz.).


1. Isolate the main circuits and
auxiliary circuits and put the
draw-out breaker in mainte-
nance position


2. Switch the circuit-breaker off
mechanically (see right)


Gösterge
Indicator


Kapatınız
Switch off


Kapatınız
Switch off


Yay germe mekaniz-
masını boşaltınız
Emptying the stored
energy mechanism


Arka taraftan erişilemeyen bağlantı yerleri (terminal) olan
sistemlerde
In systems with terminals  not accessible at the rear


Arka taraftan erişilebilir bağlantı yerleri (terminal) olan
sistemlerde
In systems with terminals  accessible at the rear


Ark yollarını sökünüz
Remove arc chutes
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Çoklu soket bağlantısını öne
doğru yatırınız.
Swing plug connector for-
wards


Çoklu soket bağlantısını
açınız ve yukarıya doğru
çekip çıkarınız.
Undo plug connector and
pull off upwards


Sistemin yan raylarına (barlar) ait cıvataları sıkıştırınız.
Bolt tight system-side bars


Sistemin yan raylarına (barlar) ait cıvataları sıkıştırınız.
Bolt tight system-side bars


Cıvataları sökünüz ve kumanda panelini çıkarınız
Undo screws and remove control panel
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X400
X300


X200
X100


Ark yollarını yerleştiriniz
Fit arc chutes


Son / End


Çoklu soket bağlantısını yerine oturtunuz
Attach plug connector


Kumanda panelini yerine yerleştiriniz ve cıvatalarını sıkınız
Fit control panel and bolt tight


5 ± 0,5 Nm


Son / End
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Ana akım kablolarının desteklenmesi
Bracing the main conductors


Sistem tarafındaki yardımcı akım kablolarının yerleştirilmesi
Installing the auxiliary conductors (system-side)


• Yardımcı akım kablolarının bağlanması / Connecting the auxiliary conductors


Kabloların 3WX3625-1JC00 tanım numaralı çoklu sokete (geçmeli terminal) bağlanması
Connection of conductors to terminals 3WX3625-1JC00


Aksesuarlar
3WX3621-1...
Accessories
3WX3621-1...


azami 250 mm
max. 250 mm


az
am


i 2
50


 m
m


m
ax


. 2
50


 m
m


Kablo uçlarının izola-
syonunu gösterildiği
gibi açınız
Strip the conductors


Mandal mekanizmasını
çözünüz
Undo latching mechanism


Kodlamalara dikkat ederek kabloları
bağlayınız
Connect the leads, note coding


Kodlanmış çoklu soket bağlan-
tılarını yerlerine yerleştiriniz
Attack the coded plug connector


1


2 1


10 mm


1 x 0,5 ...2,5mm2,
1 x AWG 14.


Yardımcı akım kablolarını
sadece devre kesicinin ön
tarafında kalan bölgeye
yerleştiriniz!


Install auxiliary
conductors only in
front area of breaker!


Yardımcı akım
kablolarının
yerleştirildiği
bölge


Auxiliary con-
ductor installa-
tion area


Dikkat
Caution


Yardımcı kablo
Auxiliary conductor


X
1


0
0


X
2


0
0


Sisteme
gider
To
system


Kablo
yerleştirilmesine
izin verilmeyen
bölge
Impermissible
area
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Genel devre şeması
Overall circuit diagram


Solid-state overcurrent release
1. Auxiliary contact block
2. Auxiliary contact block
Ready-to-close signal contact
Spring stored energy contact
Motor switch
Electrical ON pushbutton
Tripped signal contact
1. Shunt release or electrical
closing interlock
2. Shunt release
Undervoltage release
Tripping solenoid
Stored-energy mechanism
charging motor
Spring store
Charging leaver
Main contacts
Current transformer
Connecting terminal
Stored-energy activation solenoid


3WN6 ... - ..... - ... 3


 X200 7  5 11  9 4   2     6


 X200 6  4 10  8 X100  3        7   5


 X100


 S1  S2  S3  S4


-F5


"Mech. AUS"


"Mech. OFF"


"Mech. EIN"


"Mech. ON"


-Q01


"EIN"


"ON"


-S9


-S8


M


-M1


P


-Y1


-X100  9 -X100  12 -X200  2 -X100  14 -X200  13


-F2


-S7


 2    4    6 -X200 7  5 11  9 4   2     6


-X100  8 -X100  11 -X100  10 -X200  3 -X200  1  1    3    5 -X200 6  4 10  8 3  1     7   5-X100  13       14      12


N


L1  L2  L3-X200 -X200


L1


(L+)


L1


(L+)


L1


(L+)


L1


(L+)
-S.. -S.. -S.. -S..


-S..


-S10
AUSFÜHRUNG B
"az(n)"
Model B   "azn"


I>>


I>>


"a"
"z"
"n"


-S11


-F1 -F3
U<


N


(L2;L-)


N


(L2;L-)


N


(L2;L-)


N


-X100


-Q1
-S1 -S2 -S3 -S4


-T
1


-T
2


-T
3


1)


1)


-A1


"EIN"


"ON"
-X100


-2)


3WN6 ... - ..... - ... 2


1) Diğer aşırı akım güvenlik ünitelerini içeren devre şemaları için, ilgili aşırı akım güvenlik üniteleri işletme kılavuzlarına bakınız
2) Gecikmeli düşük gerilim (voltaj) güvenlik ünitelerini (-F8) içeren devre şemaları için bkz. sayfa 13


1) For circuit diagrams with other overcurrent releases, see the relevant overcurrent release operating instructions
2) For circuit diagram with undervoltage release with delay (-F8) see page 13


"AÇIK"


Model B 1) "azn""AÇIK"


"Mek. AÇIK"


"Mek. KAPALI"


A1
S1/S2
S3/S4
S7
S8
S9
S10
S11
F1


F2
F3
F5
M1


P
Q01
Q1
T1/T2/T3
X100/X200
Y1


Elektronik aşırı akım güvenlik ünitesi
1. Yardımcı akım kontak bloğu
2. Yardımcı akım kontak bloğu
Açmaya hazır konumu sinyal kontağı
Yay gerililimi (kurulması) kontağı
Motor şalteri
Elektriksel AÇIK düğmesi
Devreye girdi sinyal kontağı
1. Gerilim (şönt devresi) güvenlik ünitesi
veya elektriksel devreye sokma kilidi
2. Gerilim (şönt devresi) güvenlik ünitesi
Düşük gerilim güvenlik ünitesi
Devreye sokma mıknatısı
Yayı germe (kurma) motoru


Yay mekanizması
Yayı germek (kurmak) için tahrik kolu
Ana kontaklar
Akım transformatörü
Bağlantı soketleri (klemensleri)
Yay enerjisini aktifleştirme mıknatısı


Genel devre şemasına ait aksesuarlar / Accessories in overall circuit diagram
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-X
20


0.
3


S2


U<


-F8


-X
20


0.
2


-X
20


0.
1


-X
10


0.
1


USS2


U<


-F8


-X
20


0.
2


-X
20


0.
1


-X
20


0.
3


-X
10


0.
1


S1US


Gecikmeli düşük gerilim güvenlik ünitesi için devre şeması
Circuit diagram for undervoltage release with delay


Acil kapama fonksiyonuna ait devre
(S1 açık olduğu zaman, gecikmesiz kapama)
Circuit for emergency stop function
(instantaneous opening if S1 is open)


Acil kapama fonksiyonuna olmayan devre
Circuit without emergency stop function


S1 = Harici gecikmesiz KAPALI
S2 = Harici gecikmeli KAPALI
F8 = Gecikmeli düflük gerilim güvenlik ünitesi


Devreye girdi sinyal kontağı S21 (K06) ve S22 (K07) için devre şemaları
Circuit diagrams for tripped signal contact S21 (K06) and S22 (K07)


Devreye girdi sinyal kontağı S21 (K06) için devre şeması
Circuit diagram for tripped signal contact S21 (K06)


Devreye girdi sinyal kontağı S22 (K07) için devre şeması
Circuit diagram for tripped signal contact S22 (K07)


A1 Elektronik aşırı akım güvenlik ünitesi


F5 Güvenlik (devreye sokma) mıknatısı


S7 Açılmaya hazır sinyal kontağı


S21 Devreye girdi sinyal kontağı


S22 Devreye girdi sinyal kontağı
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-braun
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-X
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0.
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-black
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)
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1
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0.
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0.
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-schwarz
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(2
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)


(2
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)
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-S22


(2
20


)
-X


40
0.


5


1


-X
20


0.
14


4
-S7


(4
15


)
-X


20
0.


13


1


(2
14


)
(4


16
)


A1 Solid-state overcurrent release


F5 Tripping solenoid


S7 Ready-to-close signal contact


S21 Tripped signal contact


S22 Tripped signal contact


S1 = externally instantanteous OFF
S2 = externally delayed OFF
F8 = Undervoltage release with delay


-kahverengi


-siyah


-kahverengi


-siyah
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• Aşırı akım güvenlik ünitesi hakkında bilgiler / Notes on the overcurrent release


İşletme kılavuzu
Operating instructions


Aşırı akım güvenlik ünitesinin koruyucu fonksiyonları ek bir güç kaynağı (yardımcı voltaj)
olmaksızın güvence altına alınmıştır. Aşırı akım güvenlik ünitesinin gerilim beslemesi, devre
kesicinin dahili akım transformatörü üzerinden sağlanır. Aşırı akım güvenlik ünitesi ile ilgili daha
fazla bilgi için, ilgili işletme kılavuzlarına bakınız (bkz. bölüm 8).


The protective functions of the overcurrent release are assured without an additional auxiliary
supply source. Power is supplied to the overcurrent release via the breakerinternal current trans-
former. Further informations see under the relevant operating instruction for overcurrent re-
lease (see chapter 8).


Sipariş numarası için
bkz. bölüm 8
Order-No. see chapter 8


1. Devre kesiciyi sadece aşırı akım güvenlik ünitesi takılıyken çalıştırınız
(İstisna: Otomatik olmayan devre kesici)


2. Aşırı akım güvenlik ünitesini kesinlikle yük altındayken çekip devreden çıkarmayınız; aksi
halde aşırı akım güvenlik ünitesinin veya akım transformatörünün zarar görmesi söz
konusudur.


3. Harici hava yalıtımlı bir transformatörün (N) bağlı olmadığı hallerde, harici hava yalıtımlı
transformatöre (N/P tip ayırıcı) sahip tüm 3 fazlı şalterlerde -X300,1 ve -X300,2 klemenslerin
çekmeceli tip kasa veya şalterde köprülenmeleri gerekir. Açık girişlerde hatalı ayırıcı
fonksiyonları söz konusudur.


1. Switch on the breaker only when the overcurrent release is fitted.
(Exception: Non-automatic circuit-breaker)


2. Never withdraw the overcurrent release under load, otherwise it or the current transformer
will be damaged.


3. In case of no external rogowski-coil (N) at all 3-pole circuit-breakers equipped with rogowski-
coils (OCR-type N/P) the terminals -X300, 1 and -X300, 2 have to be bridged. Danger of
tripping uncorrectly when input-contacts are open.


Not
Note


Düşük gerilim güvenlik ünitesi (d.c. 30 V, 150 mA) devre şeması
Circuit diagram for undervoltage release d.c. 30 V, 150 mA


Yay enerjisini
aktifleştirme
mıknatısına ait
kumanda gerilimi
Control voltage for clos-
ing solenoid


Düşük gerilim güvenlik
ünitesi için +30 V
+30 V for under-volt-
age release


1) Rv = 160 ... 180 Ω, 5 W (Teslim kapsamına dahil değildir)
(Not included in scope of supply)


X200. 2


X200. 1 X100. 1 X200. 3 X200. 4 X200. 5


X200. 13


X100. 12


X100. 11


X200. 14


U<


S1 S7


Y1


Rv 1)


0 V


S...
AÇIK
KAPALI


(2
01


)


(1
01


)


(2
03


)


(2
02


)


ON
OUT


Acil durum
şalteri
OFF
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Düşük gerilim güvenlik ünitesinin geciktirme zamanının ayarlanması (fabrika ayarı değiştirilecekse)
Set delay of undervoltage release (if factory setting must be changed)


1. Ana ve kumanda akım
devrelerinde elektrik gerilimi
olmamasını sağlayınız ve
çekmeceli tip devre kesiciyi
bakım pozisyonuna alınız.


2. Devre kesiciyi mekanik olarak
kapatınız (sağ tarafa bkz.).


1. Isolate the main circuits and
auxiliary circuits and put the
draw-out breaker in mainte-
nance position


2. Switch the circuit-breaker off
mechanically (see right)


Gösterge
Indicator


Kapatınız
Switch off


Kapatınız
Switch off


Yay germe mekanizmasını
boşaltınız
Emptying the stored
energy mechanism


- Kapağı söküp
çıkarınız


- Remove kap


- Köprüyü takınız


- Fit jumper


- Kapağı tekrar
yerine takınız


- Replace cap


0,1 s 0 s


- S1 ile ilgili aralığı seçiniz
- S2 ile td geciktirme zamanını ayarlayınız


- Select range with S1
- Set delay td with S2


S2S1


Cıvataları sökünüz ve kumanda panelini çıkarınız
Bolt tight system-side bars


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


Dikkat
Çekmeceli tip devre kesicilerde: Önce
krank üzerinden çalıştırma deliğini
kapatınız ve sonra kumanda panelini
sökünüz!


Düşük gerilim güvenlik ünitesi 3WX 3653 - 1J.00  td = 0 ... 0,1s
Undervoltage release 3WX 3653 - 1J.00  td = 0 ... 0,1s


Düşük gerilim güvenlik ünitesi 3WX 3654 - 1J.00  td = 0,2 ... 3,2s
Undervoltage release 3WX 3654 - 1J.00  td = 0,2 ... 3,2s
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Koruyucu iletken
Protective earting


Koruyucu kablo (hat) bağlantısı
Protective-conductor terminal


Toprak/Earth


Tamamlayıcı son işlemler
Final operations


5±0,5 Nm


- Sökme işleminindeki talimatları ters sıraya göre
izleyerek kumanda panelini yerleştiriniz (monte ediniz)


Dikkat!


Çekmeceli tip devre kesicilerde, önce krank üzerinden
çalıştırma deliğini kapatınız ve sonra kumanda panelini
yerleştiriniz.


- Sabit monte edilen devre kesici: Soketi takınız


Çekmeceli tip devre kesici: Krank üzerinden test
konumuna alınız


- Fit the control panel in reverse order


Caution!
With draw-out circuit-breakers, close off the crank hole
before fitting control panel.


- Fixed-mounted circuit-breaker: Fit the connector


Draw-out circuit-breaker: Crank into the test position


• Koruyucu önlemler / Protecting measures
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• Devre kesicinin çekmeceli tip işletme kasasındaki pozisyonları / Positions of the breaker in the guide frame


Şema
Diagramm


Kasa kapısı
Cubicle door


Kasa raylarını dışarıya doğru çekiniz
Withdraw guide rails


Kasa kapısını kapatınız
Close switchgear door


Devre kesiciyi yerleştiriniz (1) hafif
kaldırınız (2) ve ayırma konumuna
iteleyiniz (3)
Fit breaker (1) lift slightly (2) and
push into disconnected position (3)


Devre kesici
üzerindeki pozisyon
göstergesi
Position indicator on
circuit-breaker


Açıklamalar / Explanations


1 Ana kablo ayırma kontakları / Main conductor isolating contacts


2 Yardımcı kablo kontakları / Auxiliary conductor contacts


3 Kapatıcı / Shutter


4 Kasa kapısı / Switchgear door


Ana ve yardımcı akım devreleri
Power and auxiliary circuits


Konum ve gösterge
Position and indicator


Kapalı
closed


Bağlı
connected


Kontak (temas) konumu
Connected position


Kırmızı
red


Test konumu
Test position


Mavi
blue


Ana akım devresi bağlı değil
Yardımcı akım devreleri bağlı
Power circuit disconnected
Auxiliary circuits connected


Kapalı
closed


Bağlı deği
disconnected


Kapalı
closed


Ayırma konumu
Disconnected  position


Yeşil
green


Yeşil
green


Bakım konumu
Maintenance position


Bağlı deği
disconnected


Açık
open


• Devre kesicinin çekmeceli tip işletme kasasına yerleştirilmesi / Insertion of the circuit-breaker in the guide frame


➀


➂


√
➁


Trenn
Disconn


Trenn
Disconn


Prüf
Test


Betrieb
Conn


1


2


Trenn
Disconn


3
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Prüf
Test


Betrieb
Conn


ø6 - 8mm


X


X


Krankın çevrilerek, devrek kesicinin içeri sürülmesi
Insert the breaker by turning the crank


KAPALI düğmesine (1) basınız ve aynı
zamanda sürgüyü (2) açınız
Press OFF button (1) and simulta-
neously open the sleeve (2)


Kilitleme şekli
Lockable features


Kontak konumu
Connected position
(Kırmızı/Red)


Test konumu
Test position
(Mavi/Blue)


Kontak konumuna çevrilmesi
Turn into connected position


Test konumuna çevrilmesi
Turn into test position1)


2)


İlgili işletme kılavuzlarından, işletme kasasının kurulması hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Instructions on installation of the guide frame are given in the relevant operating in-
structions.


İşletme kılavuzu
Operating instructions


   3ZX1812-
   0WX36-0AN0


During service parts of the circuit-breaker are un-
der hazardous voltage and under spring pressure.
Do not touch live parts.
Function checks and putting into service may be
performed by qualified personnel only. Before a
switch operation shut the door or wear a protective
face mask.
Non-compliance can result in death, severe person-
nel injury and substantial property damage.


Kullanım esnasında devre kesicinin bazı parçalarında
tehlikeli elektrik gerilimi ve yay gerilimi (basıncı) söz
konusudur. Gerilim yüklü parçalara kesinlikle temas
etmeyiniz. Fonksiyon kontrolü, devreye sokma veya
çalışır hale getirme işlemleri sadece yetkili personel
tarafından yapılmalıdır! Açıp kapatmadan önce
sistemin kapısını kapatınız veya yüzünüzü korumak
için uygun bir donanım kullanınız. Bu uyarılara
uyulmaması halinde, ölüm, ağır yaralanmalar veya
büyük maddi hasarlar söz konusu olabilir.


Danger!Tehlike!


4. Devre kesicinin çalışır hale getirilmesi / Putting into service


Konum göstergesi
Position indicator


2


1


2
1


Dikkat
Caution


Devre kesiciyi sadece kumanda paneli
takılmış ve sıkıca vidalanmış durumda
bir konumdan başka bir konuma
hareket ettiriniz! Devre kesicideki
göstergeye dikkat ediniz - konumlarda
kilitlenme yoktur! Konum kontrolü
sadece devre kesicideki gösterge
üzerinden mümkündür.
Do not move circuit-breaker from one
position into another without control
panel bolted in place. Note the indica-
tion on the circuit-breaker. There is no
latching into position. The indication is
the only way of checking the position. Krankı çekiniz, sürgüyü kapatınız


Draw the crank, shut the sleeve


Kapatıcı takılıyken, belli bir konuma (ayırma, test veya
kontak konumu) ulaşılmadan önce, devre kesici hareket
ettirilirken hareket yönünde herhangi değişiklik yapmak
yasaktır!
Devre kesicideki göstergeye dikkat ediniz - konumlarda
kilitlenme yoktur! Konum kontrolü sadece devre kesicideki
gösterge üzerinden mümkündür!


CautionDikkat


If there is a shutter installed, it is not allowed to change the
direction of the circuit-breaker movment until a well defined
position (disconnected, test, connected position) is reached!


Note the indication on the circuit-breaker! There is no latch-
ing into position!
The indication is the only way of checking the position!
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• Yayın gerilmesi / Charging the spring


El ile
by hand


Gösterge
Indicator


Pompalama (kurma) hareketi (5x)
Pumping (5x)


Yay gerilmiş (kurulmuş)
Spring charged


Motor ile
by motor


Gösterge
Indicator


Yay gerilmiş (kurulmuş)
Spring charged


• Devre kesicinin işletmeye hazırlanması / Preparing for service


Arc chutes fitted


Breaker OFF


Overcurrent release fitted


Operating values set on overcurrent release
(see operating instructions for overcurrent release)


Auxiliary and control voltages applied
(for nominal values see rating plate)


Main conducting paths chec ked for isolation from supply


Switchgear cabinet door closed


Spring charged


Draw-out breaker in connected position


Conditions (depending on version)


Undervoltage release Excited


Shunt release Not excited


Electrical closing lockout Not excited


Mechanical reclosing lockout At "RESET"


Electrical interlocking of stored-
energy activation solenoid Cancelled


Mutual switching interlocks Not effective


Gösterge: "Açmaya hazır"
Indication: "Ready-to-close"


TAMAM = Açmaya hazır
OK = Ready to close


Ark yolları monte edilmiş


Devre kesici KAPALI konumunda


Aşırı akım güvenlik ünitesi takılmış ve RESET basılmış


Aşırı akım güvenlik ünitesi üzerindeki işletme değerleri
ayarlanmış  (aşırı akım güvenlik ünitesi işletme kılavuzuna bkz.)


Yardımcı ve kumanda gerilimleri uygulanmış
(nominal değerler için tip etiketine bkz.)


Ana kablo ve hatlarda elektrik gerilimi olmadığı kontrol
edilmiş


Kasa kapısı kapatılmış


Yay gerilmiş (kurulmuş)


Çekmeceli tip devre kesici işletme (bağlı) konumunda


Koşullar (modele göre)


Düşük gerilim güvenlik ünitesi uyarılmış


Gerilim (şönt devresi) güvenlik ünitesi uyarılmamış


Elektriksel devreye sokma kilidi uyarılmamış


Mekanik yeniden açma kilidi RESET konumunda


Yay enerjisini aktifleştirme mıknatısının
elektriksel kilitlenmesi kaldırılmış


Geçmeli dahili kontrol kilitleri etkin değil


İşletmeye alma kontrol listesi
Checklist for putting into service


✓


✓


✓


✓


✓


✓


✓


✓


✓
✓
✓


✓
✓


✓


✓


Komanda geriliminin uygul-
anmasıyla otomatik olarak
gerçekleşir
(yayı germe işlemi sona erince,
motor otomatik olarak kapatılır)


Takes place automatically after
application of control voltage.
(the motor is automatically de-
energized at the end of charg-
ing)


✓


✓
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• Devre kesicinin çalıştırılması / Closing the circuit-breaker


Elektriksel aktifleştirme
Electrical activation


Mekanik aktifleştirme
Mechanical activation


Uzaktan kumanda
Remote activation


Kontak (temas) konumu göstergesi
Switching state indicator


Yay gerginlik durumu göstergesi
Spring charge indicator


Yay gerginlik durumu göstergesi
Spring charge indicator


AÇIK
ON


Gergin (kurulu) değil
Discharged


Mekanik AÇIK
Mechanical ON


Elektriksel AÇIK
Electrical ON


Şalter ile
At the breaker


Kontak (temas) konumu
göstergesi
Switching state indicator


Uzaktan kumanda
Remote activation


Aşırı akım
Overcurrent


KAPALI
OFF


• Devre kesicinin kapatılması / Switching off


Mekanik KAPALI
Mechanical OFF


I >


Yakl. 20 sn. sonra
After aprox. 20 s


 - Motor ile
otomatik germe
(kurma)
işleminden sonra


- After automatic
charging by motor


Gerilmiş (kurulmuş)
Charged
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• Aşırı akım güvenlik ünitesi tarafından kapatılmasından sonra, tekrar çalıştırılması


Putting back into service after tripping by overcurrent release


KAPALI düğmesine basınız, aynı zamanda
sügüyü açınız
Press OFF button,
sumultaneous open the sleeve


Krankı takınız ve şalteri ayırma (bağlantısız) konumuna kadar sürünüz (konum
göstergesi)
Plug in the crank and pull breaker into disconnected position (position indica-
tor)


Devre kesiciyi bakım konumuna çekiniz
Pull breaker into maintenance position


Kısa devre fonksiyonunun
devreye girmesinden
sonra, muhtemel hasarları
inceleyiniz


Şeffaf kapağı açınız *) ve tekrar
açma kilidini sıfırlayınız (reset).
Devreye girdi sinyalinin RESET
düğmesine basınız ve yukarıda
tarif edildiği gibi çalışır hale
getiriniz (devreye alınız).


S e b e p l e r i
tesbit ediniz
ve gideriniz


Açılmaya hazır göster-
gesi =  (hazır değil)1)


Ready-to-close indicator
=  (not ready)1)


?


Devre kesiciyi çıkarınız
Removal of breaker


!


• Çekmeceli tip devre kesicinin dışarı çekilmesi / Removing the draw-out breaker


1)Açılmaya hazır göstergesi = OK  02/97 sonuna kadar, 03/97‘den sonra = 
*) 3ZX1812 - 0WX36 - 7AN0 ve 8AN0 işletme kılavuzlarına da bkz.
1)Ready-to-close indicator = OK till end of 02/97, since 03/97 = 
*) See also operating instructions  3ZX1812 - 0WX36 - 7AN0 and 8AN0


Inspecting the circuit-
breaker for possible
damage after short-cir-
cuit tripping


Finding and
remedying
causes


Opening transparent cover *)
and resetting reclosing lock-
out. Press "RESET" button of
"tripped"signal, putting into
service as described above


Trenn
Disconn
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1


2


2a


3


3a


4


5


6


7


8


8


9


10


11


12


13


14


14


15


16


17


Kumanda paneli
Front panel


10


13


14


15


Devre kesici, kumanda paneli çıkarılmış
Circuit-breaker, front panel removed


8 11 3


5


13


1


2


12


3a


6


9


7


4


2a


Devreye sokmak için


Motor çalıştırma mekanizması -M


Aktifleştirme mıknatısı -Y1


Elektriksel AÇIK şalteri -S10


Devreden çıkarmak (kapatmak) için


Gerilim (şönt devresi) güvenlik ünitesi -F1


Gerilim (şönt devresi) güvenlik ünitesi -F2


Devreye sokma mıknatısı -F5


Denetlemek için


Kontak konumu sinyali için yardımcı şalter -S1 ... S4


Açılmaya hazır durumu sinyal şalteri -S7


Yay gerginlik durumu sinyal şalteri -S8


Düşük gerilim güvenlik ünitesi -F3


Geçikmeli düşük gerilim güvenlik ünitesi -F8


Aşırı akım güvenlik ünitesi -A1


Açma kapama sayacı


Kilitlemek için


Elektriksel açma kilidi -F1


Devreye girdi sinyal kontağı -S11 donanımlı tekrar
açma kilidi -F5


Motor şalteri -S8


Anahtarlı KAPALI düğmesi


Mekanik KAPALI için mühürleme (kurşunlama)
kapağı


Mekanik AÇIK anahtarlı düğme, mühürleme
(kurşunlama) kapağı


Castell-Lock dahili kontrol kilidi


Mekanik KAPALI düğmesinin önünde asma kilitler
için olan kapak


5. Aksesuarlar (modele göre) / Accessories (depending on version)


For closing


Motor operating mechanism -M


Activation solenoid -Y1


"Electrical ON" switch S10


For opening


Shunt release -F1


Shunt release -F2


Tripping solenoid -F5


For monitoring


Auxiliary switch for switching state indication -S1...S4


"Ready-to-close" signalling switch -S7


Spring charge state signalling switch -S8


Undervoltage release -F3


Undervoltage release with delay -F8


Overcurrent release -A1


Switching counter


For interlocking


Electrical closing lockout -F1


Reclosing lockout -F5 with "tripped" signal
contact -S11


Motor switch -S8


Key-operated "OFF" switch


Sealing cap for mechanical "OFF"


Key-operated "ON" switch


Castell lock interlock


Cover in front of mechanical "OFF" for padlocks


2a


17


16
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X400
X300


X200
X100


6. Denetim / Inspection


Ebat 2
Size 2


• Ark yollarının kontrolü / Check arc chutes


Ark yollarını sökünüz
Unscrew arc chutes


Ark yollarının aşırı aşınmaları
(söndürme saclarında aşırı
yanmalar) halinde değiştiriniz


In the case of heavy wear
(burnout on the arc splitter
plates), replace the arc
chutes.


Ne zaman?
- Her 12 ayda bir veya her


1000 devreden sonra
- Önemli ve etken (ağır yüklü)


kapatma işlemlerinden sonra


When ?
- every 12 months or every


1000 switching operations
- after interruption of heavy loads


Kullanım sırasında devre kesicinin değişik
kısımlarında tehlikeli gerilim ve yay gerginliği (gücü)
söz konusudur. Gerilim yüklü kısımlara dokunulması
ölüme veya ağır yaralanmalara sebep olabilir.
Bakım ve onarım sadece yetkili personel tarafından
yapılmalıdır.


During service parts of the circuit-breaker are under
hazardous voltage and under spring pressure.
Touching of live parts will result in death or severe
personal injury.
Maintenance may be performed by qualified
personnel only!


Tehlikeli gerilim! Hazardous voltage!


• Hazırlık / Preparation


Danger!Tehlike!


1. Ana ve kumanda akım
devrelerinde elektrik gerilimi
olmamasını sağlayınız ve
çekmeceli tip devre kesiciyi
bakım pozisyonuna alınız.


2. Devre kesiciyi mekanik olarak
kapatınız (sağ tarafa bkz.).


1. Isolate the main circuits and
auxiliary circuits and put the
draw-out breaker in mainte-
nance position


2. Switch the circuit-breaker off
mechanically (see right)


Gösterge
Indicator


Kapatınız
Switch off


Kapatınız
Switch off


Yay germe mekanizmasını
boşaltınız
Emptying the stored
energy mechanism


Note!
Induction voltage is produced at the motor when it is
shut down!


Uyarı!
Kapatırken motorda endüksiyon gerilimi oluşur!
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X400
X300


X200
X100


• Aşınan parçalar / Wearing parts


Aşınan parça
Wearing part


3WN60
.../to


3WN64


3WN65
.../to


3WN67


Devre kesici için
For circuit-breaker


3WY3611-0CA00


3WY3611-0FA00


3WY3621-0AA00


3WY3621-0BA00


3WY3621-0JA00


3WY3621-0EA00


3WY3621-0FA00


Sipariş no.
Order no.


3WN60
.../to


3WN62


3WN63
.../to


3WN64


3WN65


3WN66


3WN67


Ark yolu
Arc chute


Ana iletken
(üç kutuplu: 3 adet)
(dört kutuplu: 4 adet)


Conducting path
(triple-pole: x3)
(four-pole:  x4)


• Kontak aşınmasının kontrolü / Check contacct erosion


Açık devre kesicinin gözle kontrolü
Visual inspection of opened circuit-breaker


Ark yollarını söküp çıkarınız
Unscrew arc chutes


Devre kesiciyi çalıştırınız
Switch on the breaker


Ebat 2
Size 2


Ana iletken
(temas takımı)
yenilenmesi
Renewing the
pole assembly


İyi / good


Kontak (temas)
aşınması gös-
terge ibresi
indicator pin for
contact erosion


Ne zaman?
- Her 12 ayda bir veya her


1000 devreden sonra
- Önemli ve etken (ağır yüklü)


kapatma işlemlerinden sonra
When ?
- every 12 months or every


1000 switching operations
- after interruption of heavy loads
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Açılmaya hazır göstergesi
=  OK - 02/97 sonuna kadar,
03/97 itibariyle = 


7. Arıza giderilmesi


Sabit monte
edilen devre


kesici


Çekmeceli
tip devre


kesici


Arıza


1. Yay gerilmemiş (kurulu değil)


2. Düşük gerilim güvenlik
ünitesi uyarılmamış


3. Mekanik tekrar açmaya karşı
kilit devrede


4. Elektriksel tekrar açmaya
karşı kilit devrede


5. Mekanik KAPALI basma
düğme kilitli


6. Açmaya karşı kilit, kasa
kapısı açıkken devrede


7. Geçme tipi mekanik dahili
kontrol kilitleme devrede


8. Elektronik aşırı akım
güvenlik ünitesi yok veya
monte edilmiş


9. Devre kesici kasa içinde ara
bir konumda duruyor (konum
göstergesine dikkat ediniz)


10. Krank ile çalıştırma deliği
kilitleme sürgüsü kapalı değil


Sebebi Yardım


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


Devre kesici mekaniki ve/veya
elektriksel olarak açılamıyor
(Devre kesici açılmaya hazır
değil, açılmaya hazır göster-
gesi  )


Yayı geriniz (kurunuz)


Düşük gerilim güvenlik
ünitesine gerilim uygulayınız


Aşırı akım güvenlik ünitesinin
devreye girme sebebini
gideriniz ve RESET düğme-
sine basınız


Devreye sokma kilidinin ku-
manda gerilimini kesiniz *)


Basma düğme kilidini açınız *)


Kasa kapısını kapatınız


Kilitleyen şalteri kapatınız
veya krank ile ayırma konu-
muna sürünüz *)


Elektronik aşırı akım güvenlik
ünitesini muntazam bir
şekilde monte ediniz


Devre kesiciyi krank ile
ayırma, test veya işletme
konumuna alınız


Kilitleme sürgüsünü kilit-
leyiniz (ayırma, test veya
işletme konumunun doğru
olmasına dikkat ediniz)


*) Dikkat - Güvenlik donanımı! Gerekli kontrolü işletmeye uygun bir şekilde yapmadan, devreden çıkarmayınız


Açılmaya hazır
göstergesi = TAMAM


X


X


X 1. Yay enerjisini aktifleştirme
mıknatısının işletme gerilimi
yanlış veya yok


2. Devre kesici kasa içinde
ayırma konumunda duruyor


3. Yardımcı akım soketi yerinden
çıkarılmış


Doğru gerilim olup olmadığını
kontrol ediniz veya olmasını
sağlayınız


Devre kesiciyi krank ile test
veya işletme konumuna alınız


Yardımcı akım soketini yerine
takınız


Devre kesici elektriksel olarak
açılamıyor.
(Devre kesici açılmaya hazır,
açılmaya hazır göstergesi
TAMAM)


X
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Devre kesicinin yerleştirilmesi
için kasa raylarını dışarı
çekmek mümkün değil


Devre kesici itilerek bakım
konumundan ayırma konu-
muna hareket ettirilemiyor


Asma kilitleri çıkarınız


İçeri sürme mekanizmasını
krank ile ayırma konumuna
getiriniz


Sadece kasa ile aynı akım
değerine sahip devre kesi-
cileri kasaya yerleştiriniz


Sadece kasa ile aynı akım
değerine sahip devre kesi-
cileri kasaya yerleştiriniz


X


X


X


X


1. Kapatıcı bir veya iki asma
kilit ile kilitlenmiştir


1. Devre kesici sürme
(hareket) mekanizması
ayırma konumunda değildir
(konum göstergesine dikkat
edilmelidir)


2. Devre kesici kasaya farklı
bir akım değeri ile sürül-
meye çalışılmaktadır


3. Devre kesici ve kasa
kodlarında uyumsuzluk
söz konusudur


Devre kesiciyi krankla ayırma
konumundan test konumuna
hareket ettirirken, ayırma
konumundan çıkılmasından
hemen sonra daha yüksek bir
direnç (karşı güç) hissediliyor


X Devre kesiciyi sonuna kadar
ayırma konumuna iteleyiniz,
kenar mandalları kilitlen-
melidir


1. Devre kesici kasanın içine
sonuna kadar itelenip
sokulmadı, yan mandalları
henüz kilitlenmedi (Dikkat:
tahrip olma tehlikesi)


*) Dikkat - Güvenlik donanımı! Gerekli kontrolü işletmeye uygun bir şekilde yapmadan, devreden çıkarmayınız


X


X


X


X


X


Kasa kapısı açılmıyor (akse-
suar olarak alınan kapı kilit
takımı)


Devre kesiciyi hareket ettirmek
için krank yerine takılamıyor


Krankı çevirmeye devam
ediniz


KAPALI düğmesine basınız
ve aynı zamanda sürgüyü
sağa doğru hareket ettiriniz


Kasa kapısını kapatınız


Asma kilidi/kilitleri çıkarınız


Devre kesiciyi kapatınız


Devre kesiciyi krank ile test
veya ayırma konumuna alınız


1. Arıza veya hata yok,
fonksiyondan dolayıdır


1. KAPALI düğmesine basıl-
madı


2. Kasa kapısı tam olarak
kapatılmadı.


3. Krank üzerinden çalıştırma
deliği asma kilit/kilitler ile
kilitlenmiştir


1. Devreye sokulmuş (çalış-
tırılmış) devre kesici kasa
kapısını kilitler


2. Devre kesici işletme (bağlı)
konumundadır


Devre kesiciyi krankla ayırma
konumundan test konumuna
hareket ettirirken, krankın ilk 8
turunda devre kesici hareket
etmiyor


X


Sabit monte
edilen devre


kesici


Çekmeceli
tip devre


kesici


Arıza Sebebi Yardım
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Ready-to-close
indicator = OK till end of
02/97, since 03/97 = 


7. Troubleshooting


Fixed-moun-
ted breaker


Draw-out
breaker


Disturbance


1. Spring not charged


2. Undervoltage release not
excited


3. Mechanical reclosing lock-
out effective


4. Electrical closing interlock
effective


5. Mechanical OFF pusch-
button blocked off


6. Lockout against closing with
switchgear cabinet door
open effective (accessories)


7. Mutual mechanical breaker
interlocks effective (acces-
sories)


8. Electronic overcurrent re-
lease missing or incor rectly
installed


9. Breaker in intermediate po-
sition in guide frame
(Note position indication)


10. Crank hole for shutter not
closed


Cause


Breaker cannot be closed
mechanically and/ or electri-
cally (breaker not ready to
close, ready-to-close indica-
tor  )


Remedy


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


*) Caution - Safety device: Do not cancel without a permissibility check.


ready-to-close
indicator= OK


Charge spring


Energize undervoltage re-
lease


Rectify cause of overcur-
rent
tripping and press RESET


Shut off control voltage for
interlocking *)


Clear the pushbutton*)


Close switch gear cabinet
door


Open second breaker or
crank into disconnected
position*)


Fit electronic overcurrent
release properly


Crank breaker into con-
nected position


Close the shutter (establish
exact position in discon-
nected, test or connected
position)


1. Operating voltage of stored-
energy activation solenoid
incorrect or not available


2. Circuit-breaker in discon-
nected position in guide
frame


3. Take out the auxiliary circuit
plug


Check or apply correct
voltage


Crank circuit-breaker into
test or connected position


Plug in the auxiliary circuit
plug


Breaker cannot be closed elec-
trically
(breaker not ready to close,
ready-to-close indicator
OK )


XX
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Guide rails cannot be pulled
out for fitting of a circuit-
breaker


Breaker cannot be moved
from the maintenance positi-
on into the disconnected po-
sition


Remove padlocks


Crank the mechanism into
disconnected position


Only insert circuit-breaker
with the same rated current
data as the guide frames


Only insert circuit-breaker
with the same rated current
data as the guide frames


Push breaker as far as the
stop into the disconnected
position; the latches at the
side must engage


X


X


X


X


X


X


X


X


X


When cranking from the dis-
connected into the test positi-
on, strong resistance is felt
immediately after leaving the
disconnected


When cranking from the dis-
connected into the test positi-
on, thr breaker does not move
throughout thr frist 8 turns


X


X


Cubicle door cannot be
opened (door interlock as
accessory)


Crank cannot be fitted for
racking


1. Shutter locked  with one or
 two padlocks


1. Racing-in mechanism of
breaker not in disconnected
position (note position indi-
cator)


2. Attempt made to fit breaker
with different rated current
in guide frame


3. Coding of breaker and
guide frame do not match


1. Breaker not pushed right
in, lateral latches not yet
engaged (Attention: danger
of destruction)


1. Not a fault


1. OFF push button not pres-
sed


2. Switchgear cabinet door not
completely closed


3. Crank hole closed by pad-
lock(s)


1. Closed breaker is locking
switchgear cabinet door


2. Breaker in connected posi-
tion


Crank further


Press OFF pushbutton and
move slide simultaneously
to the right


Close switchgear cabinet
door


Remove padlock (s) *)


Open the breaker


Crank breaker into test or
disconnected position


Fixed-moun-
ted breaker


Draw-out
breaker


Disturbance Cause Remedy


*) Caution - Safety device: Do not cancel without a permissibility check.
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8. Diğer işletme kılavuzları / Further Instructions


Ambalajdan çıkarma, transport, kurma / Unpacking, transporting , installation


3ZX1812-0WN60-0AA1 Ambalajdan çıkarma ve transport / Unpacking and transportation


3ZX1812-0WX36-0AA0 Sabit devre kesici için montaj (destek) köşebendi /
Supporting bracket for fixed-mounted circuit-breaker


3ZX1812-0WX36-1AA0 Kapı contası çerçevesi / Door sealing frame


3ZX1812-0WX36-0AN2 Kasa / Guide frame


3ZX1812-0WX36-4BA2 Kapatıcı / Shutter


3ZX1812-0WX36-0BA0 Kodlama / Coding


3ZX1812-0WX36-7AN0 Aşırı akım güvenlik ünitesi, model B, C/G,V / Overcurrent release, model B, C/G, V


3ZX1812-0WX36-8AN2 Aşırı akım güvenlik ünitesi, model D, E/F / Overcurrent release, model D, E/F


3ZX1812-0WX36-9AN2 Aşırı akım güvenlik ünitesi, model H, J, K / Overcurrent release, model H, J, K


3ZX1812-0WX36-0BN1 Aşırı akım güvenlik ünitesi, model N, P / Overcurrent release N, P


3ZX1812-0WX36-0CA0 Aşırı akım güvenlik ünitesi için test cihazı, model B-J / Test unit for overcurrent release, model B-J


3ZX1812-0WX36-2EA0 Aşırı akım güvenlik ünitesi için sinyal ünitesi / Signalling unit for overcurrent release


3ZX1812-0WX36-9DN2 İletişim modülü / Communication module


3ZX1812-0WN36-1AA1 Kasadan çekmeceli tip devre kesicinin çıkarılması /
Removing the draw-out circuit-breaker from the guide frame


3ZX1812-0WX36-0DA1 Nötr kablo (iletken) akım transformatörü / Neutral conductor current transformer


3ZX1812-0WX36-0EA0 Sabit devre kesici için dikey bağlantılar / Vertical connections for fixed-mounted circuit-breakers


3ZX1812-0WX36-7AA2 Sabit devre kesici için bağlantı rayları / Connecting bars for fixed-mounted circuit-breakers


3ZX1812-0WX36-8AA2 Kasa için bağlantı rayları / Connecting bars for guide frame


3ZX1812-0WX36-2AA0 Düz soket bağlantı/Sürme (oynar) soket bağlantı /
Manual plug connector/Withdrawable socket connector


3ZX1812-0WX36-3FA0 Nötr kablo (iletken) denetimi için harici hava yalıtımlı transformatör /
External air-insulated transformer for neutral conductor monitoring


3ZX1812-0WX36-3AA0 Krank / Crank


Yardımcı güvenlik ünitesi / Auxiliary release


3ZX1812-0WX36-2CA1 Gecikmeli/gecikmesiz düşük gerilim güvenlik ünitesi / Undervoltage release without/with delay


3ZX1812-0WX36-3CA1 Gerilim (şönt) güvenlik ünitesi, elektriksel açma kilidi, yay enerjisini aktifleştirme mıknatısı /
Shunt release, Electrical closing interlock, Energy retrieval magnet


3ZX1812-0WX36-1DA0 Şalterli ve basma düğmeli yay enerjisini aktifleştirme mıknatısı /
Energy retrieval magnet with switch and pushbutton


Tahrik mekanizmasi / Operating mechanism


3ZX1812-0WX36-5BA0 Sayaç ünitesi / Switching Counter


3ZX1812-0WX36-1BA1 Motor tahrik mekanizması / Motor operating mechanism
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Yardımcı şalterler / Auxiliary switches


3ZX1812-0WX36-9AA0 Yardımcı şalter bloklarının sonradan ek olarak donatılması / Retrofitting of auxiliary swith blocks


3ZX1812-0WX36-6AA0 Konum sinyal şalteri / Position signalling switch


Kilitleme olanakları/Possible locking methods


3ZX1812-0WX36-4CN0 "AÇIK", "KAPALI" anahtarlı düğmeleri / Key-operated "OFF", "ON" switch


3ZX1812-0WX36-3CN0 Mekanik "KAPALI" düğmesi mühürleme kapağı /
Sealing cap for mechanical pushbutton "OFF"


3ZX1812-0WX36-5CN0 Castell-Lock kilidi için aksesuarlar / Accessories for Castell lock


3ZX1812-0WX36-6CN0 Motor şalteri kumanda düğmesi / Key pushbutton for motor switch


3ZX1812-0WX36-9CN0 Mekanik "KAPALI" düğme kilidi/ Padlocking device for mechanical "OFF"


3ZX1812-0WX36-2CN0 Açmaya karşı sabit devre kesici kilitleme takımı /
Padlocking device for fixed-mounted breaker to avoid closing


3ZX1812-0WX36-8DN0 Mekanik "KAPALI" konumuna karşı kilitleme takımı / Padlocking device to avoid mechanical "OFF"


3ZX1812-0WX36-0GN0 Çekmeceli tip devre kesicideki harekete karşı kilitleme takımı /
Padlocking device at the draw-out circuit-braker to avoid moving


3ZX1812-0WX36-2AN0 Ayırma konumunda harekete karşı kilitleme takımı /
Padlocking device to avoid moving in diconnected position


3ZX1812-0WX36-1GN0 Çekmeceli tip devre kesiciyi açmaya karşı kilitleme takımı /
Padlocking device for draw-out circuit-breaker to avoid closing


Dahili kontrol kilitleri / Interlocks


3ZX1812-0WX36-4AA0 Çekmeceli tip devre kesici kapı dahili kontrol kilidi/ Door interlock  for draw-out circuit-breaker


3ZX1812-0WX36-5AA0 Sabit tip devre kesici kapı dahili kontrol kilidi / Door interlock for fixed-mounted circuit-breaker


3ZX1812-0WX36-0DN0 Kapı konumuna bağlı hareket kilidi / Door-position-dependent racking lock


3ZX1812-0WX36-1DN0 Kasa kapısı açıkken devre kesiciyi açmaya karşı kilit /
Breaker reclosing lockout with cubicle door open


3ZX1812-0WX36-7EN0 Sabit devre kesici için geçme tip mekanik dahili kontrol kilidi /
Mutual mechanical interlocking for fixed-mounted circuit-breaker


3ZX1812-0WX36-8EN0 Acil durum devre kesimi için için mantar bağlı tip düğme /
Mushroom-head pushbutton for Emergency Stop


3ZX1812-0WX36-5FN0 Çekmeceli tip devre kesici geçme tip mekanik dahili kontrol kilidi /
Mutual mechanical interlocking for draw-out circuit-breaker


3ZX1812-0WX36-6FN0 Dahili kontrol kilitleri kumanda kablosu / Bowden-wires for interlockings


3ZX1812-0WX36-7FN0 Kasa kapısı açıkken çekmeceli tip devre kesicinin açılmasını önleme kilidi /
Closing lockout with cubicle door open for draw-out circuit-breaker


Bakım / Maintenance


3ZX1812-0WX36-2DN0 Akım yollarının değiştirilmesi / Replacing current paths


3ZX1812-0WX36-0AA0 Ark yollarının değiştirilmesi / Arc-chute replacement


3ZX1812-0WX36-3DN0 Akım trafosunun değiştirilmesi / Replacing the current transformers
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A&D CD 


  Office address: 
Siemens Ltd., China 
7, Wangjing Zhonghuannan 
Lu, 
Chaoyang District, 
Beijing 100102, P. R. China 
Tel: (0086-10) 6472 1888 
Homepage: 
www.siemens.com 


Management of Siemens Ltd., China: Dr. Klaus Wucherer, Chairman of the Board; Ernst H. Behrens, President and Chief Executive Officer 
Registered Office: Beijing, P.R. China 
 
 
 external letter about 3WN6 and 3VF-CE 
  


   
Name         Mr. Mauch Harald 
Department        A&D CD 
Location        Beijing 
Telephone       8610-64721888-3731 
Fax         8610-64721494 
E-mail             harald.mauch@siemens.com 
Date        30/08/2005 
Our reference:  
  


 
To:  
 
Fax No:  
 
CC    : 


 


  


 


Phase out of 3WN6 and 3VF in China end of Sept. 05 
 
Dear Customer: 
 
First of all, we would like express our sincere appreciation for using Siemens products.  
 
As well known, our generation of ACB-3WN6 and MCCB-3VF won a very good reputation by the 
excellent performance after more than ten years promotion and sales in China.  
 
In the year 2004, we successfully launched the new generation of ACB-3WL and MCCB-3VL in 
China. In this product series we include our latest technology and design with a very powerful 
functionality.  
 
Therefore now it is the time to phase out the former generation of ACB-3WN6 and MCCB-3VF by 
the end of Sep. 05.  
Nevertheless, for spare parts and special order demand, we will still produce the old generation for 
a period of time but with an increased price from Oct. 1st. 
 
The new generation 3WL and 3VL can completely replace the former  generation 3WN6 and 
3VF.  
 
For a further long lasting excellent functionality of our ACB I would like to take this opportunity to 
remind you of doing a proper mandatory inspection as described in our handbook (At least once a 
Year, after every 1000 switching operations or after a severe shut down) – than you will enjoy our 
products for a long lasting time. 
 
Yours sincerely 
 
General Manager 
ALC A&D CD 
 
 
H.Mauch 
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AC Devre kesici 3WN6
AC Circuit-Breaker


İşletme kılavuzu/Operating Instructions Sipariş no./Order No.: 3ZX1812-0WN60-0AZ6 / 9239 9757 710 0F


Sabit monte edilen devre kesici 3WN6, Ebat I / Fixed -mounted circuit-breaker 3WN6, size I
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1. Devre kesicinin yapısı ve görünüşü ....................... 4


Tanımlar ...................................................................... 4
Tip etiketi ..................................................................... 5


2. Genel bilgiler ............................................................. 6


Talimatlar ..................................................................... 6
Transport ..................................................................... 6


3. Kurma ......................................................................... 7


Montaj ......................................................................... 7
Ana akım kablolarının bağlanması ............................. 8
Yardımcı akım kablolarının bağlanması ................... 11
Aşırı akım güvenlik ünitesi hakkında bilgiler ............ 14
Koruyucu önlemler .................................................... 16
Devre kesicinin çekmeceli
tip işletme kasasındaki pozisyonları ......................... 17
Devre kesicinin çekmeceli
tip işletme kasasına yerleştirilmesi ........................... 17


4. Devre kesicinin çalışır hale getirilmesi ................ 18


Yayın gerilmesi .......................................................... 19
Devre kesicinin işletmeye hazırlanması ................... 19
Devre kesicinin çalıştırılması .................................... 20
Devre kesicinin kapatılması ...................................... 20
Devre kesicinin aşırı akım güvenlik ünitesi tarafından
kapatılmasından sonra, tekrar çalıştırılması ............ 21
Çekmeceli tip devre kesicinin çekilerek yerinden
çıkarılması ................................................................. 21


5. Aksesuarlar (tipe veya modele göre) .................... 22


6. Denetim .................................................................... 23


Hazırlık ...................................................................... 23
Ark yollarının kontrol edilmesi .................................. 23
Kontaklardaki yanma ve aşınmaların
kontrol edilmesi ......................................................... 24
Aşınan parçalar ......................................................... 24


7. Arıza giderimi .......................................................... 25


8. Diğer işletme kılavuzları ......................................... 28


Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya belli problemlerin ortaya çıkması halinde, yerel Siemens temsilcilikleri ve büroları
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• Tanımlar / Descriptions


Ana akım kabloları
bağlantısı
Connector for main
conductors


Ark yolları
Arc chutes


Yardımcı akım kabloları soketi (sabit monte edilen devre kesici)
Plug connector for auxiliary conductors (Fixed-mounted breaker)


Taşıma kulpu
Carrying handle


Kumanda paneli
Front panel


Tip etiketi
Ratingplate


Kontak (temas) konumu
göstergesi
Contact position indicator


Yay gerginlik durumu
göstergesi
Spring charge indicator


Mekanik AÇIK düğmesi
On button, mechanical


Aşırı akım güvenlik ünitesi
Overcurrent release


Mekanik KAPALI düğmesi
OFF button, mechanical


Tahrik kolu
Manual lever


Krank üzerinden çalıştırma deliği *)


Aperture for crank operation *)


Motor şalteri
Motor switch


Tanım numarası plakası
Ident. no. plate


Konum göstergesi*)


Position indicator*)


*) Sadece Çekmeceli tip devre kesicilerde / Only for draw-out breaker


Toprak hattı bağlantı
deliği ø14 mm
Hole for protective
earthing ø14 mm


Açılmaya hazır olma
durumu göstergesi
Ready-to-close indicator


Elektriksel AÇIK düğmesi
ON button, electrical


Çekmece transport mili *)


Withdrawable unit trans-
port shaft *)


Açma kapama
sayacı
Switching counter


Tekrar açmayı
önleme kilidine ait
mekanik RESET
düğmesi
Mechanical RESET
for reclosing lockout


1. Devre kesicinin yapısı ve görünüşü / Circuit-breaker design
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3WN6


Indent.-Nr. ...................MADE IN GERMANY


.......... A


1 3 5


2 4 6


CW


I   ........ A  50/60Hzn IEC 947-2
EN 60 947-2


DIN VDE 0660 T. 101
Cat. B


U    = 8 kVimp


a.c. ...... - ...... V
d.c. ...... - ...... V
a.c. ...... - ...... V
d.c. ...... - ...... VM


a.c.  415 V
d.c.  400 V


Y1


3WN6 ...... - ........ - ......


eU
CSI       ( = I     )CU


I       / 0,5s


400/415 V     690 V
        . . .  kA    . . . kA
        . . .  kA    . . . kA ... ... ...


a.c. ...... - ...... V
d.c. ...... - ...... V
a.c. ...... - ...... V
d.c. ...... - ...... V


F1


F2


... a.c. ...... - ...... V
d.c. ...... - ...... V


Devre kesicinin nominal akımı
Rated current of the circuit-breaker


Nominal frekanslar
Range of the rated frequency


Ayırma fonksiyonu
Disconnection  function


Motor tahrik mekanizması
Motor operating mechanism


Yay enerjisi aktifleştirme
mıknatısı
Closing magnet


• Tip etiketi / Rating plate


Nominal impuls gerilimi
dayanıklılığı
Rated impulse withstand
voltage


Kullanım katagorileri
Utilization category


Düşük gerilim güvenlik ünitesi / Gecikmeli düşük
gerilim güvenlik ünitesi
Undervoltage release / Undervoltage release with delay


İkincil gerilim (şönt) güvenlik ünitesi
Second shunt release


Birinci gerilim (şönt) güvenlik ünitesi veya elektriksel
açmayı önleme kilidi
First shunt release
or solid-state closing lockout


Nominal işletme gerilimi
Rated operational voltages


Nominal kısa devrede devre kesme kapasitesi
Rated service short-cicuit breaking capacity


Nominal kısa süreli aşırı akım dayanıklılığı
Rated short-time withstand current


Sipariş no.
Order-No.


Yardımcı kontaklar
Auxiliary contacts


Tanım no.
Ident-No.


Akım transformatörünün nominal akımı
Reted current of the current transformer


Standartlar
Standards
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• Yönetmelikler / Standards


• Ambalajın açılması ve depolama / Unpacking and storage


Montaj
ebatları


Frame size


Devre kesici
Circuit-breaker


Ağırlık
Weight


Dikkat
Caution


Devre kesiciyi arka yüzü
üzerine yatırmayınız!
Do not put the breaker
on its rear side!


Vinç ile transport
Lifting by crane


≤ 39 kg
≤ 51 kg
≤ 60 kg
≤ 76 kg


 I I/3
 I I/4
I II I /3
I II I /4


WarningUyarı


Kullanım sırasında devre kesicinin değişik kısım-
larında tehlikeli gerilim ve yay gerginliği (gücü) söz
konusudur.
İşletme kılavuzuna, ikaz ve uyarı talimatlarına dikkat
ediniz!
Bu bilgi ve talimatlara uyulmaması halinde, ölüm,
ağır yaralanmalar veya ağır hasarlar söz konusu
olabilir.


During service parts of the circuit-breaker and of the
guide frame are under hazardous voltage and un-
der spring pressure.
Follow the operating instructions and warnings!
Non-compliance can result in death, severe personal
injury and substantial property damage.


Teknik özellikler
Technical Data


Teknik özellikler hakkında bilgi edinmek için, lütfen NSK kataloğuna bakınız.
Informations about technical data see under operating NSK catalogue.


IEC 947-2
EN 60947-2
DIN VDE 0660 Teil 101 / DIN VDE 0660 Part 101


Standartlar
Standards


Devre kesiciler, toz ve tahriş edici gaz ve dumandan dolayı işletme koşullarının zorlaştırılmadığı kapalı yerlerde kullanılmak
üzere tasarlanmışlardır. Tozlu veya namli yerler için, uygun koruyucu önlemler (kapsülleme) alınmalıdır.
The circuit-breakers are suited for operation in enclosed spaces not subject to operating conditions aggravated by dust,
caustic vapours or gases. Breakers to be installed in dusty or damp locations must be appropriately enclosed.


2. Genel bilgiler / General


Devre kesicinin ambalajını açınız ve transporttan dolayı hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Devre kesici veya çekmeceli tip
işletme kasasının başka bir zaman kurulması halinde: Devre kesiciyi sadece orjinal ambalajında depolayınız ve sevk ediniz.
Unpack the circuit-breaker and inspect for damages.
Incase of later installation of the breaker or guide frame: they may be stored and redispatched only in the original packing


Çekmeceli tip işletme
kasası ile devre kesici
Circuit-breaker with
guide frame


≤ 59 kg
≤ 88 kg
≤ 87 kg
≤ 116 kg


Devre kesici + Çekmeceli
tip işletme kasası


Circuit-breaker + Guide frame
Ağırlık / Weight


Ø max.12mm


≥1 m


Nem gösterge etiketinin kontrolü
Check humidity indicator


• Denizaşırı gönderim ambalajı / Overseas packing


Diğer depolamalar
Further storage


Pembe
Pink


Mavi
Blue Kurutucu maddeyi değiştiriniz veya kurutunuz


Plastik folyoyu sızdırmayacak şekilde
yapıştırınız (kaynaklama)
Ambalajı muntazam aralıklarla kontrol ediniz
Renew or dry desiccant
Reseal the plastic sheeting
Check packing from time to time


Sızdırmaz ambalaj etkisi yok
Devre kesicide korozyon kontrolü yapınız
Hasarları nakliye işletmesine bildiriniz
Sealed packing defective
Inspect for corrosion
Notify damages to forwarding agent


İyi
Good
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Montaj köşebentlerinin nasıl yerleştirilecekleri hakkında bilgi edinmek için lütfen
3ZX1812-0WN36-0AA0 tanım numaralı işletme kılavuzuna bakınız.
For how to fit the supporting brackets please see operating instructions
3ZX1812-0WN36-0AA0.


İşletme kılavuzu
Operating instructions


3ZX1812-
0WN36-0AA0


4 cıvata M8-8.8 + sıkıştırma rondelası
4 bolts M8-8.8 + strain washers


Yatay yüzeye montaj
Installation on horizontal surface


Montaj konumu
Installing position


• Montaj / Installation


Devre kesici monte edilmeden önce, sistemdeki
izole edilmiş, toprak hattı kurulmuş veya gerilim
yüklü parçalara olması gereken asgari aralık
mesafelerine uyulup uyulmadığı kontrol edilmelidir.


Detaylar için bkz NSK kataloğu


3. Kurma / Installation


Dikey yüzeye montaj
Installation on vertical surface


Montaj köflebendi 3WX3681-0JA00
Mounting angles 3WX3681-0JA00


Before installing the breaker, check the minimum
clearance to  insulated, earth or live parts in the
cubicle.


Details Catalog NSK


azami 1 mm
max. 1 mm


20 ± 2 Nm


WarningUyarı
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X400
X300


X200
X100


Devre kesici
Breaker


Temizleme
Clean


Bağlantıların yağlanması
Grease connectors


Metal çapakların temizlenmesi
Remove swarf


Çelik telli fırça
Steel-Wire brush


• Ana akım kablolarının bağlanması / Connecting the main conductors


Shell Vaseline B422


Bakırdan sistem raylarının temizlenmesi
Cleaning the copper bars


Devre kesicinin ön bağlantılar üzerinden bağlanması
Connect circuit-breaker with front terminals


1. Ana ve kumanda akım
devrelerinde elektrik gerilimi
olmamasını sağlayınız ve
çekmeceli tip devre kesiciyi
bakım pozisyonuna alınız.


2. Devre kesiciyi mekanik olarak
kapatınız (sağ tarafa bkz.).


1. Isolate the main circuits and
auxiliary circuits and put the
draw-out breaker in mainte-
nance position


2. Switch the circuit-breaker off
mechanically (see right)


Gösterge
Indicator


Kapatınız
Switch off


Kapatınız
Switch off


Yay germe mekaniz-
masını boşaltınız
Emptying the stored
energy mechanism


Arka taraftan erişilemeyen bağlantı yerleri (terminal) olan
sistemlerde
In systems with terminals  not accessible at the rear


Arka taraftan erişilebilir bağlantı yerleri (terminal) olan
sistemlerde
In systems with terminals  accessible at the rear


Ark yollarını sökünüz
Remove arc chutes
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Çoklu soket bağlantısını öne
doğru yatırınız.
Swing plug connector for-
wards


Çoklu soket bağlantısını
açınız ve yukarıya doğru
çekip çıkarınız.
Undo plug connector and
pull off upwards


Sistemin yan raylarına (barlar) ait cıvataları sıkıştırınız.
Bolt tight system-side bars


Sistemin yan raylarına (barlar) ait cıvataları sıkıştırınız.
Bolt tight system-side bars


Cıvataları sökünüz ve kumanda panelini çıkarınız
Undo screws and remove control panel
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X400
X300


X200
X100


Ark yollarını yerleştiriniz
Fit arc chutes


Son / End


Çoklu soket bağlantısını yerine oturtunuz
Attach plug connector


Kumanda panelini yerine yerleştiriniz ve cıvatalarını sıkınız
Fit control panel and bolt tight


5 ± 0,5 Nm


Son / End
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Ana akım kablolarının desteklenmesi
Bracing the main conductors


Sistem tarafındaki yardımcı akım kablolarının yerleştirilmesi
Installing the auxiliary conductors (system-side)


• Yardımcı akım kablolarının bağlanması / Connecting the auxiliary conductors


Kabloların 3WX3625-1JC00 tanım numaralı çoklu sokete (geçmeli terminal) bağlanması
Connection of conductors to terminals 3WX3625-1JC00


Aksesuarlar
3WX3621-1...
Accessories
3WX3621-1...


azami 250 mm
max. 250 mm


az
am


i 2
50


 m
m


m
ax


. 2
50


 m
m


Kablo uçlarının izola-
syonunu gösterildiği
gibi açınız
Strip the conductors


Mandal mekanizmasını
çözünüz
Undo latching mechanism


Kodlamalara dikkat ederek kabloları
bağlayınız
Connect the leads, note coding


Kodlanmış çoklu soket bağlan-
tılarını yerlerine yerleştiriniz
Attack the coded plug connector


1


2 1


10 mm


1 x 0,5 ...2,5mm2,
1 x AWG 14.


Yardımcı akım kablolarını
sadece devre kesicinin ön
tarafında kalan bölgeye
yerleştiriniz!


Install auxiliary
conductors only in
front area of breaker!


Yardımcı akım
kablolarının
yerleştirildiği
bölge


Auxiliary con-
ductor installa-
tion area


Dikkat
Caution


Yardımcı kablo
Auxiliary conductor


X
1


0
0


X
2


0
0


Sisteme
gider
To
system


Kablo
yerleştirilmesine
izin verilmeyen
bölge
Impermissible
area
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Genel devre şeması
Overall circuit diagram


Solid-state overcurrent release
1. Auxiliary contact block
2. Auxiliary contact block
Ready-to-close signal contact
Spring stored energy contact
Motor switch
Electrical ON pushbutton
Tripped signal contact
1. Shunt release or electrical
closing interlock
2. Shunt release
Undervoltage release
Tripping solenoid
Stored-energy mechanism
charging motor
Spring store
Charging leaver
Main contacts
Current transformer
Connecting terminal
Stored-energy activation solenoid


3WN6 ... - ..... - ... 3


 X200 7  5 11  9 4   2     6


 X200 6  4 10  8 X100  3        7   5


 X100


 S1  S2  S3  S4


-F5


"Mech. AUS"


"Mech. OFF"


"Mech. EIN"


"Mech. ON"


-Q01


"EIN"


"ON"


-S9


-S8


M


-M1


P


-Y1


-X100  9 -X100  12 -X200  2 -X100  14 -X200  13


-F2


-S7


 2    4    6 -X200 7  5 11  9 4   2     6


-X100  8 -X100  11 -X100  10 -X200  3 -X200  1  1    3    5 -X200 6  4 10  8 3  1     7   5-X100  13       14      12


N


L1  L2  L3-X200 -X200


L1


(L+)


L1


(L+)


L1


(L+)


L1


(L+)
-S.. -S.. -S.. -S..


-S..


-S10
AUSFÜHRUNG B
"az(n)"
Model B   "azn"


I>>


I>>


"a"
"z"
"n"


-S11


-F1 -F3
U<


N


(L2;L-)


N


(L2;L-)


N


(L2;L-)


N


-X100


-Q1
-S1 -S2 -S3 -S4


-T
1


-T
2


-T
3


1)


1)


-A1


"EIN"


"ON"
-X100


-2)


3WN6 ... - ..... - ... 2


1) Diğer aşırı akım güvenlik ünitelerini içeren devre şemaları için, ilgili aşırı akım güvenlik üniteleri işletme kılavuzlarına bakınız
2) Gecikmeli düşük gerilim (voltaj) güvenlik ünitelerini (-F8) içeren devre şemaları için bkz. sayfa 13


1) For circuit diagrams with other overcurrent releases, see the relevant overcurrent release operating instructions
2) For circuit diagram with undervoltage release with delay (-F8) see page 13


"AÇIK"


Model B 1) "azn""AÇIK"


"Mek. AÇIK"


"Mek. KAPALI"


A1
S1/S2
S3/S4
S7
S8
S9
S10
S11
F1


F2
F3
F5
M1


P
Q01
Q1
T1/T2/T3
X100/X200
Y1


Elektronik aşırı akım güvenlik ünitesi
1. Yardımcı akım kontak bloğu
2. Yardımcı akım kontak bloğu
Açmaya hazır konumu sinyal kontağı
Yay gerililimi (kurulması) kontağı
Motor şalteri
Elektriksel AÇIK düğmesi
Devreye girdi sinyal kontağı
1. Gerilim (şönt devresi) güvenlik ünitesi
veya elektriksel devreye sokma kilidi
2. Gerilim (şönt devresi) güvenlik ünitesi
Düşük gerilim güvenlik ünitesi
Devreye sokma mıknatısı
Yayı germe (kurma) motoru


Yay mekanizması
Yayı germek (kurmak) için tahrik kolu
Ana kontaklar
Akım transformatörü
Bağlantı soketleri (klemensleri)
Yay enerjisini aktifleştirme mıknatısı


Genel devre şemasına ait aksesuarlar / Accessories in overall circuit diagram







13


-X
20


0.
3


S2


U<


-F8


-X
20


0.
2


-X
20


0.
1


-X
10


0.
1


USS2


U<


-F8


-X
20


0.
2


-X
20


0.
1


-X
20


0.
3


-X
10


0.
1


S1US


Gecikmeli düşük gerilim güvenlik ünitesi için devre şeması
Circuit diagram for undervoltage release with delay


Acil kapama fonksiyonuna ait devre
(S1 açık olduğu zaman, gecikmesiz kapama)
Circuit for emergency stop function
(instantaneous opening if S1 is open)


Acil kapama fonksiyonuna olmayan devre
Circuit without emergency stop function


S1 = Harici gecikmesiz KAPALI
S2 = Harici gecikmeli KAPALI
F8 = Gecikmeli düflük gerilim güvenlik ünitesi


Devreye girdi sinyal kontağı S21 (K06) ve S22 (K07) için devre şemaları
Circuit diagrams for tripped signal contact S21 (K06) and S22 (K07)


Devreye girdi sinyal kontağı S21 (K06) için devre şeması
Circuit diagram for tripped signal contact S21 (K06)


Devreye girdi sinyal kontağı S22 (K07) için devre şeması
Circuit diagram for tripped signal contact S22 (K07)


A1 Elektronik aşırı akım güvenlik ünitesi


F5 Güvenlik (devreye sokma) mıknatısı


S7 Açılmaya hazır sinyal kontağı


S21 Devreye girdi sinyal kontağı


S22 Devreye girdi sinyal kontağı


-A1


-F5


-braun
-brown


-X
40


0.
9


-X
40


0.
11


-schwarz
-black


(2
17


)


(2
16


)


4 2
-S21


(2
15


)
-X


40
0.


10


1


-A1


-F5


-braun
-brown


-X
30


0.
12


-X
20


0.
12


-schwarz
-black


(2
18


)


(2
19


)


4 2
-S22


(2
20


)
-X


40
0.


5


1


-X
20


0.
14


4
-S7


(4
15


)
-X


20
0.


13


1


(2
14


)
(4


16
)


A1 Solid-state overcurrent release


F5 Tripping solenoid


S7 Ready-to-close signal contact


S21 Tripped signal contact


S22 Tripped signal contact


S1 = externally instantanteous OFF
S2 = externally delayed OFF
F8 = Undervoltage release with delay


-kahverengi


-siyah


-kahverengi


-siyah
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• Aşırı akım güvenlik ünitesi hakkında bilgiler / Notes on the overcurrent release


İşletme kılavuzu
Operating instructions


Aşırı akım güvenlik ünitesinin koruyucu fonksiyonları ek bir güç kaynağı (yardımcı voltaj)
olmaksızın güvence altına alınmıştır. Aşırı akım güvenlik ünitesinin gerilim beslemesi, devre
kesicinin dahili akım transformatörü üzerinden sağlanır. Aşırı akım güvenlik ünitesi ile ilgili daha
fazla bilgi için, ilgili işletme kılavuzlarına bakınız (bkz. bölüm 8).


The protective functions of the overcurrent release are assured without an additional auxiliary
supply source. Power is supplied to the overcurrent release via the breakerinternal current trans-
former. Further informations see under the relevant operating instruction for overcurrent re-
lease (see chapter 8).


Sipariş numarası için
bkz. bölüm 8
Order-No. see chapter 8


1. Devre kesiciyi sadece aşırı akım güvenlik ünitesi takılıyken çalıştırınız
(İstisna: Otomatik olmayan devre kesici)


2. Aşırı akım güvenlik ünitesini kesinlikle yük altındayken çekip devreden çıkarmayınız; aksi
halde aşırı akım güvenlik ünitesinin veya akım transformatörünün zarar görmesi söz
konusudur.


3. Harici hava yalıtımlı bir transformatörün (N) bağlı olmadığı hallerde, harici hava yalıtımlı
transformatöre (N/P tip ayırıcı) sahip tüm 3 fazlı şalterlerde -X300,1 ve -X300,2 klemenslerin
çekmeceli tip kasa veya şalterde köprülenmeleri gerekir. Açık girişlerde hatalı ayırıcı
fonksiyonları söz konusudur.


1. Switch on the breaker only when the overcurrent release is fitted.
(Exception: Non-automatic circuit-breaker)


2. Never withdraw the overcurrent release under load, otherwise it or the current transformer
will be damaged.


3. In case of no external rogowski-coil (N) at all 3-pole circuit-breakers equipped with rogowski-
coils (OCR-type N/P) the terminals -X300, 1 and -X300, 2 have to be bridged. Danger of
tripping uncorrectly when input-contacts are open.


Not
Note


Düşük gerilim güvenlik ünitesi (d.c. 30 V, 150 mA) devre şeması
Circuit diagram for undervoltage release d.c. 30 V, 150 mA


Yay enerjisini
aktifleştirme
mıknatısına ait
kumanda gerilimi
Control voltage for clos-
ing solenoid


Düşük gerilim güvenlik
ünitesi için +30 V
+30 V for under-volt-
age release


1) Rv = 160 ... 180 Ω, 5 W (Teslim kapsamına dahil değildir)
(Not included in scope of supply)


X200. 2


X200. 1 X100. 1 X200. 3 X200. 4 X200. 5


X200. 13


X100. 12


X100. 11


X200. 14


U<


S1 S7


Y1


Rv 1)


0 V


S...
AÇIK
KAPALI


(2
01


)


(1
01


)


(2
03


)


(2
02


)


ON
OUT


Acil durum
şalteri
OFF
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Düşük gerilim güvenlik ünitesinin geciktirme zamanının ayarlanması (fabrika ayarı değiştirilecekse)
Set delay of undervoltage release (if factory setting must be changed)


1. Ana ve kumanda akım
devrelerinde elektrik gerilimi
olmamasını sağlayınız ve
çekmeceli tip devre kesiciyi
bakım pozisyonuna alınız.


2. Devre kesiciyi mekanik olarak
kapatınız (sağ tarafa bkz.).


1. Isolate the main circuits and
auxiliary circuits and put the
draw-out breaker in mainte-
nance position


2. Switch the circuit-breaker off
mechanically (see right)


Gösterge
Indicator


Kapatınız
Switch off


Kapatınız
Switch off


Yay germe mekanizmasını
boşaltınız
Emptying the stored
energy mechanism


- Kapağı söküp
çıkarınız


- Remove kap


- Köprüyü takınız


- Fit jumper


- Kapağı tekrar
yerine takınız


- Replace cap


0,1 s 0 s


- S1 ile ilgili aralığı seçiniz
- S2 ile td geciktirme zamanını ayarlayınız


- Select range with S1
- Set delay td with S2


S2S1


Cıvataları sökünüz ve kumanda panelini çıkarınız
Bolt tight system-side bars


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


Dikkat
Çekmeceli tip devre kesicilerde: Önce
krank üzerinden çalıştırma deliğini
kapatınız ve sonra kumanda panelini
sökünüz!


Düşük gerilim güvenlik ünitesi 3WX 3653 - 1J.00  td = 0 ... 0,1s
Undervoltage release 3WX 3653 - 1J.00  td = 0 ... 0,1s


Düşük gerilim güvenlik ünitesi 3WX 3654 - 1J.00  td = 0,2 ... 3,2s
Undervoltage release 3WX 3654 - 1J.00  td = 0,2 ... 3,2s
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Koruyucu iletken
Protective earting


Koruyucu kablo (hat) bağlantısı
Protective-conductor terminal


Toprak/Earth


Tamamlayıcı son işlemler
Final operations


5±0,5 Nm


- Sökme işleminindeki talimatları ters sıraya göre
izleyerek kumanda panelini yerleştiriniz (monte ediniz)


Dikkat!


Çekmeceli tip devre kesicilerde, önce krank üzerinden
çalıştırma deliğini kapatınız ve sonra kumanda panelini
yerleştiriniz.


- Sabit monte edilen devre kesici: Soketi takınız


Çekmeceli tip devre kesici: Krank üzerinden test
konumuna alınız


- Fit the control panel in reverse order


Caution!
With draw-out circuit-breakers, close off the crank hole
before fitting control panel.


- Fixed-mounted circuit-breaker: Fit the connector


Draw-out circuit-breaker: Crank into the test position


• Koruyucu önlemler / Protecting measures
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• Devre kesicinin çekmeceli tip işletme kasasındaki pozisyonları / Positions of the breaker in the guide frame


Şema
Diagramm


Kasa kapısı
Cubicle door


Kasa raylarını dışarıya doğru çekiniz
Withdraw guide rails


Kasa kapısını kapatınız
Close switchgear door


Devre kesiciyi yerleştiriniz (1) hafif
kaldırınız (2) ve ayırma konumuna
iteleyiniz (3)
Fit breaker (1) lift slightly (2) and
push into disconnected position (3)


Devre kesici
üzerindeki pozisyon
göstergesi
Position indicator on
circuit-breaker


Açıklamalar / Explanations


1 Ana kablo ayırma kontakları / Main conductor isolating contacts


2 Yardımcı kablo kontakları / Auxiliary conductor contacts


3 Kapatıcı / Shutter


4 Kasa kapısı / Switchgear door


Ana ve yardımcı akım devreleri
Power and auxiliary circuits


Konum ve gösterge
Position and indicator


Kapalı
closed


Bağlı
connected


Kontak (temas) konumu
Connected position


Kırmızı
red


Test konumu
Test position


Mavi
blue


Ana akım devresi bağlı değil
Yardımcı akım devreleri bağlı
Power circuit disconnected
Auxiliary circuits connected


Kapalı
closed


Bağlı deği
disconnected


Kapalı
closed


Ayırma konumu
Disconnected  position


Yeşil
green


Yeşil
green


Bakım konumu
Maintenance position


Bağlı deği
disconnected


Açık
open


• Devre kesicinin çekmeceli tip işletme kasasına yerleştirilmesi / Insertion of the circuit-breaker in the guide frame


➀


➂


√
➁


Trenn
Disconn


Trenn
Disconn


Prüf
Test


Betrieb
Conn


1


2


Trenn
Disconn


3
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Prüf
Test


Betrieb
Conn


ø6 - 8mm


X


X


Krankın çevrilerek, devrek kesicinin içeri sürülmesi
Insert the breaker by turning the crank


KAPALI düğmesine (1) basınız ve aynı
zamanda sürgüyü (2) açınız
Press OFF button (1) and simulta-
neously open the sleeve (2)


Kilitleme şekli
Lockable features


Kontak konumu
Connected position
(Kırmızı/Red)


Test konumu
Test position
(Mavi/Blue)


Kontak konumuna çevrilmesi
Turn into connected position


Test konumuna çevrilmesi
Turn into test position1)


2)


İlgili işletme kılavuzlarından, işletme kasasının kurulması hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Instructions on installation of the guide frame are given in the relevant operating in-
structions.


İşletme kılavuzu
Operating instructions


   3ZX1812-
   0WX36-0AN0


During service parts of the circuit-breaker are un-
der hazardous voltage and under spring pressure.
Do not touch live parts.
Function checks and putting into service may be
performed by qualified personnel only. Before a
switch operation shut the door or wear a protective
face mask.
Non-compliance can result in death, severe person-
nel injury and substantial property damage.


Kullanım esnasında devre kesicinin bazı parçalarında
tehlikeli elektrik gerilimi ve yay gerilimi (basıncı) söz
konusudur. Gerilim yüklü parçalara kesinlikle temas
etmeyiniz. Fonksiyon kontrolü, devreye sokma veya
çalışır hale getirme işlemleri sadece yetkili personel
tarafından yapılmalıdır! Açıp kapatmadan önce
sistemin kapısını kapatınız veya yüzünüzü korumak
için uygun bir donanım kullanınız. Bu uyarılara
uyulmaması halinde, ölüm, ağır yaralanmalar veya
büyük maddi hasarlar söz konusu olabilir.


Danger!Tehlike!


4. Devre kesicinin çalışır hale getirilmesi / Putting into service


Konum göstergesi
Position indicator


2


1


2
1


Dikkat
Caution


Devre kesiciyi sadece kumanda paneli
takılmış ve sıkıca vidalanmış durumda
bir konumdan başka bir konuma
hareket ettiriniz! Devre kesicideki
göstergeye dikkat ediniz - konumlarda
kilitlenme yoktur! Konum kontrolü
sadece devre kesicideki gösterge
üzerinden mümkündür.
Do not move circuit-breaker from one
position into another without control
panel bolted in place. Note the indica-
tion on the circuit-breaker. There is no
latching into position. The indication is
the only way of checking the position. Krankı çekiniz, sürgüyü kapatınız


Draw the crank, shut the sleeve


Kapatıcı takılıyken, belli bir konuma (ayırma, test veya
kontak konumu) ulaşılmadan önce, devre kesici hareket
ettirilirken hareket yönünde herhangi değişiklik yapmak
yasaktır!
Devre kesicideki göstergeye dikkat ediniz - konumlarda
kilitlenme yoktur! Konum kontrolü sadece devre kesicideki
gösterge üzerinden mümkündür!


CautionDikkat


If there is a shutter installed, it is not allowed to change the
direction of the circuit-breaker movment until a well defined
position (disconnected, test, connected position) is reached!


Note the indication on the circuit-breaker! There is no latch-
ing into position!
The indication is the only way of checking the position!
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• Yayın gerilmesi / Charging the spring


El ile
by hand


Gösterge
Indicator


Pompalama (kurma) hareketi (5x)
Pumping (5x)


Yay gerilmiş (kurulmuş)
Spring charged


Motor ile
by motor


Gösterge
Indicator


Yay gerilmiş (kurulmuş)
Spring charged


• Devre kesicinin işletmeye hazırlanması / Preparing for service


Arc chutes fitted


Breaker OFF


Overcurrent release fitted


Operating values set on overcurrent release
(see operating instructions for overcurrent release)


Auxiliary and control voltages applied
(for nominal values see rating plate)


Main conducting paths chec ked for isolation from supply


Switchgear cabinet door closed


Spring charged


Draw-out breaker in connected position


Conditions (depending on version)


Undervoltage release Excited


Shunt release Not excited


Electrical closing lockout Not excited


Mechanical reclosing lockout At "RESET"


Electrical interlocking of stored-
energy activation solenoid Cancelled


Mutual switching interlocks Not effective


Gösterge: "Açmaya hazır"
Indication: "Ready-to-close"


TAMAM = Açmaya hazır
OK = Ready to close


Ark yolları monte edilmiş


Devre kesici KAPALI konumunda


Aşırı akım güvenlik ünitesi takılmış ve RESET basılmış


Aşırı akım güvenlik ünitesi üzerindeki işletme değerleri
ayarlanmış  (aşırı akım güvenlik ünitesi işletme kılavuzuna bkz.)


Yardımcı ve kumanda gerilimleri uygulanmış
(nominal değerler için tip etiketine bkz.)


Ana kablo ve hatlarda elektrik gerilimi olmadığı kontrol
edilmiş


Kasa kapısı kapatılmış


Yay gerilmiş (kurulmuş)


Çekmeceli tip devre kesici işletme (bağlı) konumunda


Koşullar (modele göre)


Düşük gerilim güvenlik ünitesi uyarılmış


Gerilim (şönt devresi) güvenlik ünitesi uyarılmamış


Elektriksel devreye sokma kilidi uyarılmamış


Mekanik yeniden açma kilidi RESET konumunda


Yay enerjisini aktifleştirme mıknatısının
elektriksel kilitlenmesi kaldırılmış


Geçmeli dahili kontrol kilitleri etkin değil


İşletmeye alma kontrol listesi
Checklist for putting into service


✓


✓


✓


✓


✓


✓


✓


✓


✓
✓
✓


✓
✓


✓


✓


Komanda geriliminin uygul-
anmasıyla otomatik olarak
gerçekleşir
(yayı germe işlemi sona erince,
motor otomatik olarak kapatılır)


Takes place automatically after
application of control voltage.
(the motor is automatically de-
energized at the end of charg-
ing)


✓


✓
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• Devre kesicinin çalıştırılması / Closing the circuit-breaker


Elektriksel aktifleştirme
Electrical activation


Mekanik aktifleştirme
Mechanical activation


Uzaktan kumanda
Remote activation


Kontak (temas) konumu göstergesi
Switching state indicator


Yay gerginlik durumu göstergesi
Spring charge indicator


Yay gerginlik durumu göstergesi
Spring charge indicator


AÇIK
ON


Gergin (kurulu) değil
Discharged


Mekanik AÇIK
Mechanical ON


Elektriksel AÇIK
Electrical ON


Şalter ile
At the breaker


Kontak (temas) konumu
göstergesi
Switching state indicator


Uzaktan kumanda
Remote activation


Aşırı akım
Overcurrent


KAPALI
OFF


• Devre kesicinin kapatılması / Switching off


Mekanik KAPALI
Mechanical OFF


I >


Yakl. 20 sn. sonra
After aprox. 20 s


 - Motor ile
otomatik germe
(kurma)
işleminden sonra


- After automatic
charging by motor


Gerilmiş (kurulmuş)
Charged
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• Aşırı akım güvenlik ünitesi tarafından kapatılmasından sonra, tekrar çalıştırılması


Putting back into service after tripping by overcurrent release


KAPALI düğmesine basınız, aynı zamanda
sügüyü açınız
Press OFF button,
sumultaneous open the sleeve


Krankı takınız ve şalteri ayırma (bağlantısız) konumuna kadar sürünüz (konum
göstergesi)
Plug in the crank and pull breaker into disconnected position (position indica-
tor)


Devre kesiciyi bakım konumuna çekiniz
Pull breaker into maintenance position


Kısa devre fonksiyonunun
devreye girmesinden
sonra, muhtemel hasarları
inceleyiniz


Şeffaf kapağı açınız *) ve tekrar
açma kilidini sıfırlayınız (reset).
Devreye girdi sinyalinin RESET
düğmesine basınız ve yukarıda
tarif edildiği gibi çalışır hale
getiriniz (devreye alınız).


S e b e p l e r i
tesbit ediniz
ve gideriniz


Açılmaya hazır göster-
gesi =  (hazır değil)1)


Ready-to-close indicator
=  (not ready)1)


?


Devre kesiciyi çıkarınız
Removal of breaker


!


• Çekmeceli tip devre kesicinin dışarı çekilmesi / Removing the draw-out breaker


1)Açılmaya hazır göstergesi = OK  02/97 sonuna kadar, 03/97‘den sonra = 
*) 3ZX1812 - 0WX36 - 7AN0 ve 8AN0 işletme kılavuzlarına da bkz.
1)Ready-to-close indicator = OK till end of 02/97, since 03/97 = 
*) See also operating instructions  3ZX1812 - 0WX36 - 7AN0 and 8AN0


Inspecting the circuit-
breaker for possible
damage after short-cir-
cuit tripping


Finding and
remedying
causes


Opening transparent cover *)
and resetting reclosing lock-
out. Press "RESET" button of
"tripped"signal, putting into
service as described above


Trenn
Disconn
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1


2


2a


3


3a


4


5


6


7


8


8


9


10


11


12


13


14


14


15


16


17


Kumanda paneli
Front panel


10


13


14


15


Devre kesici, kumanda paneli çıkarılmış
Circuit-breaker, front panel removed


8 11 3


5


13


1


2


12


3a


6


9


7


4


2a


Devreye sokmak için


Motor çalıştırma mekanizması -M


Aktifleştirme mıknatısı -Y1


Elektriksel AÇIK şalteri -S10


Devreden çıkarmak (kapatmak) için


Gerilim (şönt devresi) güvenlik ünitesi -F1


Gerilim (şönt devresi) güvenlik ünitesi -F2


Devreye sokma mıknatısı -F5


Denetlemek için


Kontak konumu sinyali için yardımcı şalter -S1 ... S4


Açılmaya hazır durumu sinyal şalteri -S7


Yay gerginlik durumu sinyal şalteri -S8


Düşük gerilim güvenlik ünitesi -F3


Geçikmeli düşük gerilim güvenlik ünitesi -F8


Aşırı akım güvenlik ünitesi -A1


Açma kapama sayacı


Kilitlemek için


Elektriksel açma kilidi -F1


Devreye girdi sinyal kontağı -S11 donanımlı tekrar
açma kilidi -F5


Motor şalteri -S8


Anahtarlı KAPALI düğmesi


Mekanik KAPALI için mühürleme (kurşunlama)
kapağı


Mekanik AÇIK anahtarlı düğme, mühürleme
(kurşunlama) kapağı


Castell-Lock dahili kontrol kilidi


Mekanik KAPALI düğmesinin önünde asma kilitler
için olan kapak


5. Aksesuarlar (modele göre) / Accessories (depending on version)


For closing


Motor operating mechanism -M


Activation solenoid -Y1


"Electrical ON" switch S10


For opening


Shunt release -F1


Shunt release -F2


Tripping solenoid -F5


For monitoring


Auxiliary switch for switching state indication -S1...S4


"Ready-to-close" signalling switch -S7


Spring charge state signalling switch -S8


Undervoltage release -F3


Undervoltage release with delay -F8


Overcurrent release -A1


Switching counter


For interlocking


Electrical closing lockout -F1


Reclosing lockout -F5 with "tripped" signal
contact -S11


Motor switch -S8


Key-operated "OFF" switch


Sealing cap for mechanical "OFF"


Key-operated "ON" switch


Castell lock interlock


Cover in front of mechanical "OFF" for padlocks


2a


17


16
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X400
X300


X200
X100


6. Denetim / Inspection


Ebat 2
Size 2


• Ark yollarının kontrolü / Check arc chutes


Ark yollarını sökünüz
Unscrew arc chutes


Ark yollarının aşırı aşınmaları
(söndürme saclarında aşırı
yanmalar) halinde değiştiriniz


In the case of heavy wear
(burnout on the arc splitter
plates), replace the arc
chutes.


Ne zaman?
- Her 12 ayda bir veya her


1000 devreden sonra
- Önemli ve etken (ağır yüklü)


kapatma işlemlerinden sonra


When ?
- every 12 months or every


1000 switching operations
- after interruption of heavy loads


Kullanım sırasında devre kesicinin değişik
kısımlarında tehlikeli gerilim ve yay gerginliği (gücü)
söz konusudur. Gerilim yüklü kısımlara dokunulması
ölüme veya ağır yaralanmalara sebep olabilir.
Bakım ve onarım sadece yetkili personel tarafından
yapılmalıdır.


During service parts of the circuit-breaker are under
hazardous voltage and under spring pressure.
Touching of live parts will result in death or severe
personal injury.
Maintenance may be performed by qualified
personnel only!


Tehlikeli gerilim! Hazardous voltage!


• Hazırlık / Preparation


Danger!Tehlike!


1. Ana ve kumanda akım
devrelerinde elektrik gerilimi
olmamasını sağlayınız ve
çekmeceli tip devre kesiciyi
bakım pozisyonuna alınız.


2. Devre kesiciyi mekanik olarak
kapatınız (sağ tarafa bkz.).


1. Isolate the main circuits and
auxiliary circuits and put the
draw-out breaker in mainte-
nance position


2. Switch the circuit-breaker off
mechanically (see right)


Gösterge
Indicator


Kapatınız
Switch off


Kapatınız
Switch off


Yay germe mekanizmasını
boşaltınız
Emptying the stored
energy mechanism


Note!
Induction voltage is produced at the motor when it is
shut down!


Uyarı!
Kapatırken motorda endüksiyon gerilimi oluşur!
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X400
X300


X200
X100


• Aşınan parçalar / Wearing parts


Aşınan parça
Wearing part


3WN60
.../to


3WN64


3WN65
.../to


3WN67


Devre kesici için
For circuit-breaker


3WY3611-0CA00


3WY3611-0FA00


3WY3621-0AA00


3WY3621-0BA00


3WY3621-0JA00


3WY3621-0EA00


3WY3621-0FA00


Sipariş no.
Order no.


3WN60
.../to


3WN62


3WN63
.../to


3WN64


3WN65


3WN66


3WN67


Ark yolu
Arc chute


Ana iletken
(üç kutuplu: 3 adet)
(dört kutuplu: 4 adet)


Conducting path
(triple-pole: x3)
(four-pole:  x4)


• Kontak aşınmasının kontrolü / Check contacct erosion


Açık devre kesicinin gözle kontrolü
Visual inspection of opened circuit-breaker


Ark yollarını söküp çıkarınız
Unscrew arc chutes


Devre kesiciyi çalıştırınız
Switch on the breaker


Ebat 2
Size 2


Ana iletken
(temas takımı)
yenilenmesi
Renewing the
pole assembly


İyi / good


Kontak (temas)
aşınması gös-
terge ibresi
indicator pin for
contact erosion


Ne zaman?
- Her 12 ayda bir veya her


1000 devreden sonra
- Önemli ve etken (ağır yüklü)


kapatma işlemlerinden sonra
When ?
- every 12 months or every


1000 switching operations
- after interruption of heavy loads
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Açılmaya hazır göstergesi
=  OK - 02/97 sonuna kadar,
03/97 itibariyle = 


7. Arıza giderilmesi


Sabit monte
edilen devre


kesici


Çekmeceli
tip devre


kesici


Arıza


1. Yay gerilmemiş (kurulu değil)


2. Düşük gerilim güvenlik
ünitesi uyarılmamış


3. Mekanik tekrar açmaya karşı
kilit devrede


4. Elektriksel tekrar açmaya
karşı kilit devrede


5. Mekanik KAPALI basma
düğme kilitli


6. Açmaya karşı kilit, kasa
kapısı açıkken devrede


7. Geçme tipi mekanik dahili
kontrol kilitleme devrede


8. Elektronik aşırı akım
güvenlik ünitesi yok veya
monte edilmiş


9. Devre kesici kasa içinde ara
bir konumda duruyor (konum
göstergesine dikkat ediniz)


10. Krank ile çalıştırma deliği
kilitleme sürgüsü kapalı değil


Sebebi Yardım


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


Devre kesici mekaniki ve/veya
elektriksel olarak açılamıyor
(Devre kesici açılmaya hazır
değil, açılmaya hazır göster-
gesi  )


Yayı geriniz (kurunuz)


Düşük gerilim güvenlik
ünitesine gerilim uygulayınız


Aşırı akım güvenlik ünitesinin
devreye girme sebebini
gideriniz ve RESET düğme-
sine basınız


Devreye sokma kilidinin ku-
manda gerilimini kesiniz *)


Basma düğme kilidini açınız *)


Kasa kapısını kapatınız


Kilitleyen şalteri kapatınız
veya krank ile ayırma konu-
muna sürünüz *)


Elektronik aşırı akım güvenlik
ünitesini muntazam bir
şekilde monte ediniz


Devre kesiciyi krank ile
ayırma, test veya işletme
konumuna alınız


Kilitleme sürgüsünü kilit-
leyiniz (ayırma, test veya
işletme konumunun doğru
olmasına dikkat ediniz)


*) Dikkat - Güvenlik donanımı! Gerekli kontrolü işletmeye uygun bir şekilde yapmadan, devreden çıkarmayınız


Açılmaya hazır
göstergesi = TAMAM


X


X


X 1. Yay enerjisini aktifleştirme
mıknatısının işletme gerilimi
yanlış veya yok


2. Devre kesici kasa içinde
ayırma konumunda duruyor


3. Yardımcı akım soketi yerinden
çıkarılmış


Doğru gerilim olup olmadığını
kontrol ediniz veya olmasını
sağlayınız


Devre kesiciyi krank ile test
veya işletme konumuna alınız


Yardımcı akım soketini yerine
takınız


Devre kesici elektriksel olarak
açılamıyor.
(Devre kesici açılmaya hazır,
açılmaya hazır göstergesi
TAMAM)


X
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Devre kesicinin yerleştirilmesi
için kasa raylarını dışarı
çekmek mümkün değil


Devre kesici itilerek bakım
konumundan ayırma konu-
muna hareket ettirilemiyor


Asma kilitleri çıkarınız


İçeri sürme mekanizmasını
krank ile ayırma konumuna
getiriniz


Sadece kasa ile aynı akım
değerine sahip devre kesi-
cileri kasaya yerleştiriniz


Sadece kasa ile aynı akım
değerine sahip devre kesi-
cileri kasaya yerleştiriniz


X


X


X


X


1. Kapatıcı bir veya iki asma
kilit ile kilitlenmiştir


1. Devre kesici sürme
(hareket) mekanizması
ayırma konumunda değildir
(konum göstergesine dikkat
edilmelidir)


2. Devre kesici kasaya farklı
bir akım değeri ile sürül-
meye çalışılmaktadır


3. Devre kesici ve kasa
kodlarında uyumsuzluk
söz konusudur


Devre kesiciyi krankla ayırma
konumundan test konumuna
hareket ettirirken, ayırma
konumundan çıkılmasından
hemen sonra daha yüksek bir
direnç (karşı güç) hissediliyor


X Devre kesiciyi sonuna kadar
ayırma konumuna iteleyiniz,
kenar mandalları kilitlen-
melidir


1. Devre kesici kasanın içine
sonuna kadar itelenip
sokulmadı, yan mandalları
henüz kilitlenmedi (Dikkat:
tahrip olma tehlikesi)


*) Dikkat - Güvenlik donanımı! Gerekli kontrolü işletmeye uygun bir şekilde yapmadan, devreden çıkarmayınız


X


X


X


X


X


Kasa kapısı açılmıyor (akse-
suar olarak alınan kapı kilit
takımı)


Devre kesiciyi hareket ettirmek
için krank yerine takılamıyor


Krankı çevirmeye devam
ediniz


KAPALI düğmesine basınız
ve aynı zamanda sürgüyü
sağa doğru hareket ettiriniz


Kasa kapısını kapatınız


Asma kilidi/kilitleri çıkarınız


Devre kesiciyi kapatınız


Devre kesiciyi krank ile test
veya ayırma konumuna alınız


1. Arıza veya hata yok,
fonksiyondan dolayıdır


1. KAPALI düğmesine basıl-
madı


2. Kasa kapısı tam olarak
kapatılmadı.


3. Krank üzerinden çalıştırma
deliği asma kilit/kilitler ile
kilitlenmiştir


1. Devreye sokulmuş (çalış-
tırılmış) devre kesici kasa
kapısını kilitler


2. Devre kesici işletme (bağlı)
konumundadır


Devre kesiciyi krankla ayırma
konumundan test konumuna
hareket ettirirken, krankın ilk 8
turunda devre kesici hareket
etmiyor


X


Sabit monte
edilen devre


kesici


Çekmeceli
tip devre


kesici


Arıza Sebebi Yardım
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Ready-to-close
indicator = OK till end of
02/97, since 03/97 = 


7. Troubleshooting


Fixed-moun-
ted breaker


Draw-out
breaker


Disturbance


1. Spring not charged


2. Undervoltage release not
excited


3. Mechanical reclosing lock-
out effective


4. Electrical closing interlock
effective


5. Mechanical OFF pusch-
button blocked off


6. Lockout against closing with
switchgear cabinet door
open effective (accessories)


7. Mutual mechanical breaker
interlocks effective (acces-
sories)


8. Electronic overcurrent re-
lease missing or incor rectly
installed


9. Breaker in intermediate po-
sition in guide frame
(Note position indication)


10. Crank hole for shutter not
closed


Cause


Breaker cannot be closed
mechanically and/ or electri-
cally (breaker not ready to
close, ready-to-close indica-
tor  )


Remedy


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


*) Caution - Safety device: Do not cancel without a permissibility check.


ready-to-close
indicator= OK


Charge spring


Energize undervoltage re-
lease


Rectify cause of overcur-
rent
tripping and press RESET


Shut off control voltage for
interlocking *)


Clear the pushbutton*)


Close switch gear cabinet
door


Open second breaker or
crank into disconnected
position*)


Fit electronic overcurrent
release properly


Crank breaker into con-
nected position


Close the shutter (establish
exact position in discon-
nected, test or connected
position)


1. Operating voltage of stored-
energy activation solenoid
incorrect or not available


2. Circuit-breaker in discon-
nected position in guide
frame


3. Take out the auxiliary circuit
plug


Check or apply correct
voltage


Crank circuit-breaker into
test or connected position


Plug in the auxiliary circuit
plug


Breaker cannot be closed elec-
trically
(breaker not ready to close,
ready-to-close indicator
OK )


XX
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Guide rails cannot be pulled
out for fitting of a circuit-
breaker


Breaker cannot be moved
from the maintenance positi-
on into the disconnected po-
sition


Remove padlocks


Crank the mechanism into
disconnected position


Only insert circuit-breaker
with the same rated current
data as the guide frames


Only insert circuit-breaker
with the same rated current
data as the guide frames


Push breaker as far as the
stop into the disconnected
position; the latches at the
side must engage


X


X


X


X


X


X


X


X


X


When cranking from the dis-
connected into the test positi-
on, strong resistance is felt
immediately after leaving the
disconnected


When cranking from the dis-
connected into the test positi-
on, thr breaker does not move
throughout thr frist 8 turns


X


X


Cubicle door cannot be
opened (door interlock as
accessory)


Crank cannot be fitted for
racking


1. Shutter locked  with one or
 two padlocks


1. Racing-in mechanism of
breaker not in disconnected
position (note position indi-
cator)


2. Attempt made to fit breaker
with different rated current
in guide frame


3. Coding of breaker and
guide frame do not match


1. Breaker not pushed right
in, lateral latches not yet
engaged (Attention: danger
of destruction)


1. Not a fault


1. OFF push button not pres-
sed


2. Switchgear cabinet door not
completely closed


3. Crank hole closed by pad-
lock(s)


1. Closed breaker is locking
switchgear cabinet door


2. Breaker in connected posi-
tion


Crank further


Press OFF pushbutton and
move slide simultaneously
to the right


Close switchgear cabinet
door


Remove padlock (s) *)


Open the breaker


Crank breaker into test or
disconnected position


Fixed-moun-
ted breaker


Draw-out
breaker


Disturbance Cause Remedy


*) Caution - Safety device: Do not cancel without a permissibility check.
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8. Diğer işletme kılavuzları / Further Instructions


Ambalajdan çıkarma, transport, kurma / Unpacking, transporting , installation


3ZX1812-0WN60-0AA1 Ambalajdan çıkarma ve transport / Unpacking and transportation


3ZX1812-0WX36-0AA0 Sabit devre kesici için montaj (destek) köşebendi /
Supporting bracket for fixed-mounted circuit-breaker


3ZX1812-0WX36-1AA0 Kapı contası çerçevesi / Door sealing frame


3ZX1812-0WX36-0AN2 Kasa / Guide frame


3ZX1812-0WX36-4BA2 Kapatıcı / Shutter


3ZX1812-0WX36-0BA0 Kodlama / Coding


3ZX1812-0WX36-7AN0 Aşırı akım güvenlik ünitesi, model B, C/G,V / Overcurrent release, model B, C/G, V


3ZX1812-0WX36-8AN2 Aşırı akım güvenlik ünitesi, model D, E/F / Overcurrent release, model D, E/F


3ZX1812-0WX36-9AN2 Aşırı akım güvenlik ünitesi, model H, J, K / Overcurrent release, model H, J, K


3ZX1812-0WX36-0BN1 Aşırı akım güvenlik ünitesi, model N, P / Overcurrent release N, P


3ZX1812-0WX36-0CA0 Aşırı akım güvenlik ünitesi için test cihazı, model B-J / Test unit for overcurrent release, model B-J


3ZX1812-0WX36-2EA0 Aşırı akım güvenlik ünitesi için sinyal ünitesi / Signalling unit for overcurrent release


3ZX1812-0WX36-9DN2 İletişim modülü / Communication module


3ZX1812-0WN36-1AA1 Kasadan çekmeceli tip devre kesicinin çıkarılması /
Removing the draw-out circuit-breaker from the guide frame


3ZX1812-0WX36-0DA1 Nötr kablo (iletken) akım transformatörü / Neutral conductor current transformer


3ZX1812-0WX36-0EA0 Sabit devre kesici için dikey bağlantılar / Vertical connections for fixed-mounted circuit-breakers


3ZX1812-0WX36-7AA2 Sabit devre kesici için bağlantı rayları / Connecting bars for fixed-mounted circuit-breakers


3ZX1812-0WX36-8AA2 Kasa için bağlantı rayları / Connecting bars for guide frame


3ZX1812-0WX36-2AA0 Düz soket bağlantı/Sürme (oynar) soket bağlantı /
Manual plug connector/Withdrawable socket connector


3ZX1812-0WX36-3FA0 Nötr kablo (iletken) denetimi için harici hava yalıtımlı transformatör /
External air-insulated transformer for neutral conductor monitoring


3ZX1812-0WX36-3AA0 Krank / Crank


Yardımcı güvenlik ünitesi / Auxiliary release


3ZX1812-0WX36-2CA1 Gecikmeli/gecikmesiz düşük gerilim güvenlik ünitesi / Undervoltage release without/with delay


3ZX1812-0WX36-3CA1 Gerilim (şönt) güvenlik ünitesi, elektriksel açma kilidi, yay enerjisini aktifleştirme mıknatısı /
Shunt release, Electrical closing interlock, Energy retrieval magnet


3ZX1812-0WX36-1DA0 Şalterli ve basma düğmeli yay enerjisini aktifleştirme mıknatısı /
Energy retrieval magnet with switch and pushbutton


Tahrik mekanizmasi / Operating mechanism


3ZX1812-0WX36-5BA0 Sayaç ünitesi / Switching Counter


3ZX1812-0WX36-1BA1 Motor tahrik mekanizması / Motor operating mechanism
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Yardımcı şalterler / Auxiliary switches


3ZX1812-0WX36-9AA0 Yardımcı şalter bloklarının sonradan ek olarak donatılması / Retrofitting of auxiliary swith blocks


3ZX1812-0WX36-6AA0 Konum sinyal şalteri / Position signalling switch


Kilitleme olanakları/Possible locking methods


3ZX1812-0WX36-4CN0 "AÇIK", "KAPALI" anahtarlı düğmeleri / Key-operated "OFF", "ON" switch


3ZX1812-0WX36-3CN0 Mekanik "KAPALI" düğmesi mühürleme kapağı /
Sealing cap for mechanical pushbutton "OFF"


3ZX1812-0WX36-5CN0 Castell-Lock kilidi için aksesuarlar / Accessories for Castell lock


3ZX1812-0WX36-6CN0 Motor şalteri kumanda düğmesi / Key pushbutton for motor switch


3ZX1812-0WX36-9CN0 Mekanik "KAPALI" düğme kilidi/ Padlocking device for mechanical "OFF"


3ZX1812-0WX36-2CN0 Açmaya karşı sabit devre kesici kilitleme takımı /
Padlocking device for fixed-mounted breaker to avoid closing


3ZX1812-0WX36-8DN0 Mekanik "KAPALI" konumuna karşı kilitleme takımı / Padlocking device to avoid mechanical "OFF"


3ZX1812-0WX36-0GN0 Çekmeceli tip devre kesicideki harekete karşı kilitleme takımı /
Padlocking device at the draw-out circuit-braker to avoid moving


3ZX1812-0WX36-2AN0 Ayırma konumunda harekete karşı kilitleme takımı /
Padlocking device to avoid moving in diconnected position


3ZX1812-0WX36-1GN0 Çekmeceli tip devre kesiciyi açmaya karşı kilitleme takımı /
Padlocking device for draw-out circuit-breaker to avoid closing


Dahili kontrol kilitleri / Interlocks


3ZX1812-0WX36-4AA0 Çekmeceli tip devre kesici kapı dahili kontrol kilidi/ Door interlock  for draw-out circuit-breaker


3ZX1812-0WX36-5AA0 Sabit tip devre kesici kapı dahili kontrol kilidi / Door interlock for fixed-mounted circuit-breaker


3ZX1812-0WX36-0DN0 Kapı konumuna bağlı hareket kilidi / Door-position-dependent racking lock


3ZX1812-0WX36-1DN0 Kasa kapısı açıkken devre kesiciyi açmaya karşı kilit /
Breaker reclosing lockout with cubicle door open


3ZX1812-0WX36-7EN0 Sabit devre kesici için geçme tip mekanik dahili kontrol kilidi /
Mutual mechanical interlocking for fixed-mounted circuit-breaker


3ZX1812-0WX36-8EN0 Acil durum devre kesimi için için mantar bağlı tip düğme /
Mushroom-head pushbutton for Emergency Stop


3ZX1812-0WX36-5FN0 Çekmeceli tip devre kesici geçme tip mekanik dahili kontrol kilidi /
Mutual mechanical interlocking for draw-out circuit-breaker


3ZX1812-0WX36-6FN0 Dahili kontrol kilitleri kumanda kablosu / Bowden-wires for interlockings


3ZX1812-0WX36-7FN0 Kasa kapısı açıkken çekmeceli tip devre kesicinin açılmasını önleme kilidi /
Closing lockout with cubicle door open for draw-out circuit-breaker


Bakım / Maintenance


3ZX1812-0WX36-2DN0 Akım yollarının değiştirilmesi / Replacing current paths


3ZX1812-0WX36-0AA0 Ark yollarının değiştirilmesi / Arc-chute replacement


3ZX1812-0WX36-3DN0 Akım trafosunun değiştirilmesi / Replacing the current transformers
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