
دفتر مرکزی : تهران، خیابان ولیعصر، مقابل درب اصلی پارک ملت، خیابان شنـاسـا، پالک 35، واحد سوم

پســتی: 19677 کــد     22055765 : فکــس       22028028  -  22027973   : تلفــــن 

ASTI
MCB کلیدهای مینیاتوری

P10 کلیدهای نسل جدید مینیاتوری

RCCB کلیدهای محافظت از جریان نشتی

RCBO )کلیدهای محافظت از جریان نشتی همراه با محافظت از جریان های اضافی )ترکیبی

کلیدهای مینیاتوری و حفاظت جریان نشتی

POWER NEEDS CONTROL POWER NEEDS CONTROL
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جریان نامی
0/5-40 A

مشخصه فنی قطع
B, C, D

ظرفیت اتصال کوتاه
10 k A

 ETIMAT 10 , 6 کلیدهای مینیاتوری

  ETIMAT 10 , 6  مزایای کلیدهای

قابلیت پلمب شدن 
در حالت های قطع و یا وصل 

عالمت حک شده 
روشن و خاموش بر روی کلید

قابلیت نصب تجهیزات کمکی

قابلیت اتصال تجهیزات جانبی
Shunt trip/undervoltage releas

قابلیت اتصال آسان به کلید مجاور

دارای نمایشگر وضعیت کنتاکت
و قابلیت شماره گذاری کلید

روش جدید نصب بر روی ریل 
و تعویض آسان

امکان برقراری
اتصال به دو روش

الصاق بارکد و هولوگرام 
در بدنه محصول

حفاظت بهتر اتصاالت از لحاظ
عایقی سطوح برقدار

ETIMAT 10 مشخصات فنی کلیدهای مینیاتوری

مشخصات فنی
V AC. ,max. 60V DC 230/400ولتاژ نامی

A 125 - 0/5جریان نامی
Hz 60 /50فرکانس نامی

ICS 10ظرفیت اتصال کوتاه اسمی kA
kA 15ظرفیت اتصال کوتاه نهایی ICU )حد آسیب(

B, C, D, Kمشخصه منحنی قطع
mm2 25-1 حداکثر گشتاور بستن Nm 0/38سیم گیرها

برای هر پل 18mmعرض نصب
Bرده عایقی

بر اساس استاندارد )EN 60715  )EN 50022قابلیت نصب روی ریل
در وضعیت روشن یا خاموشقابلیت پلمب شدن

IEC 60898, EN 60898 , IEC 60947-2استانداردها
3رده محدودیت انرژی

ETIMAT 10 کلید مینیاتوری

1 پل
جریان نامی

]A[
ولتاژ نامی

]V[
کد کاال

B 
کد کاال

C 
کد کاال

D 
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

0,5230/400-002131701215170111512/108
1230/400-002131704215170411512/108

1,6230/400-002131707215170711512/108
2230/400-002131708215170811512/108
4230/400-002131710215171011512/108
6230/400002121712002131712215171211212/108

10230/400002121714002131714215171411212/108
13230/400002121715002131715215171511212/108
16230/400002121716002131716215171611212/108
20230/400002121717002131717215171711212/108
25230/400002121718002131718215171811212/108
32230/400002121719002131719215171911212/108
40230/400002121720002131720215172011212/108

1 پل + نول
جریان نامی

]A[
ولتاژ نامی

]V[
کد کاال

B 
کد کاال

C 
کد کاال

D 
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

0,5230-00213270121527012326/54
1230-00213270421527042326/54

1,6230-00213270721527072326/54
2230-00213270821527082326/54
4230-00213271021527102326/54
62302122271200213271221527122276/54

10230212271400213271421527142276/54
13230212271500213271521527152276/54
16230212271600213271621527162276/54
20230212271700213271721527172276/54
25230212271800213271821527182276/54
32230212271900213271921527192276/54
40230212272000213272021527202276/54
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جریان نامی
80 - 125 A

مشخصه فنی قطع
C , D

ظرفیت اتصال کوتاه
15 , 20 k A 2 پل

جریان نامی
]A[

ولتاژ نامی
]V[

کد کاال
B 

کد کاال
C 

کد کاال
D 

وزن
]g[

 * بسته بندی
]pcs[

0,5230/400-00213370121537012326/54
1230/400-00213370421537042326/54

1,6230/400-00213370721537072326/54
2230/400-00213370821537082326/54
4230/400-00213371021537102326/54
6230/400212371200213371221537122216/54

10230/400212371400213371421537142216/54
13230/400212371500213371521537152216/54
16230/400212371600213371621537162216/54
20230/400212371700213371721537172216/54
25230/400212371800213371821537182216/54
32230/400212371900213371921537192216/54
40230/400212372000213372021537202216/54

             * بسته بندی محصوالت با مشخصه D ، 1/54 می باشد.

3 پل
جریان نامی

]A[
ولتاژ نامی

]V[
کد کاال

B 
کد کاال

C 
کد کاال

D 
وزن
]g[

 * بسته بندی
]pcs[

0,5230/400-00213570121557013544/36
1230/400-00213570421557043544/36

1,6230/400-00213570721557073544/36
2230/400-00213570821557083544/36
4230/400-00213571021557103544/36
6230/400212571200213571221557123454/36

10230/400212571400213571421557143454/36
13230/400212571500213571521557153454/36
16230/400212571600213571621557163454/36
20230/400212571700213571721557173454/36
25230/400212571800213571821557183454/36
32230/400212571900213571921557193454/36
40230/400212572000213572021557203454/36

             * بسته بندی محصوالت با مشخصه D ، 1/36 می باشد.

3 پل + نول
جریان نامی

]A[
ولتاژ نامی

]V[
کد کاال

B 
کد کاال

C 
کد کاال

D 
وزن
]g[

 * بسته بندی
]pcs[

0,5230/400-213670121567014693/27
1230/400-213670421567044693/27

1,6230/400-213670721567074693/27
2230/400-213670821567084693/27
4230/400-213671021567104693/27
6230/4002126712213671221567124593/27

10230/4002126714213671421567144593/27
13230/4002126715213671521567154593/27
16230/4002126716213671621567164593/27
20230/4002126717213671721567174593/27
25230/4002126718213671821567184593/27
32230/4002126719213671921567194593/27
40230/4002126720213672021567204593/27

             * بسته بندی محصوالت با مشخصه D ، 1/27 می باشد.

 ETIMAT 10 )80-125 A( کلید مینیاتوری 

1 پل
جریان نامی

]A[
کد کاال

C 
کد کاال

D 
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

800021317310021517312312/72
1000021317320021517322312/72
125002131733-2312/72

2 پل
جریان نامی

]A[
کد کاال

C 
کد کاال

D 
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

800021337310021537314661/36
1000021337320021537324661/36
125002133733-4661/36

3 پل
جریان نامی

]A[
کد کاال

C 
کد کاال

D 
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

800021357310021557316961/18
1000021357320021557326961/18
125002135733-6961/18

3 پل+ نول
جریان نامی

]A[
کد کاال

C 
کد کاال

D 
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

800021367310021567318601/18
1000021367320021567328601/18
125002136733-8601/18
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جریان نامی
0/5-63 A

مشخصه فنی قطع
B, C, D

ظرفیت اتصال کوتاه
6 kA3 پل

جریان نامی
]A[

ولتاژ نامی
]V[

کد کاال
B

کد کاال
C

کد کاال
D

وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

0,5230/400-0021455010021645013544/36
1230/400-0021455040021645043544/36

1,6230/400-0021455070021645073544/36
2230/400-0021455080021645083544/36
4230/400-0021455100021645103544/36
6230/4000021155120021455120021645123454/36

10230/4000021155140021455140021645143454/36
13230/4000021155150021455150021645153454/36
16230/4000021155160021455160021645163454/36
20230/4000021155170021455170021645173454/36
25230/4000021155180021455180021645183454/36
32230/4000021155190021455190021645193454/36
40230/4000021155200021455200021645203454/36
50230/4000021155210021455210021645213724/36
63230/4000021155220021455220021645223724/36

3 پل + نول
جریان نامی

]A[
ولتاژ نامی

]V[
کد کاال

B
کد کاال

C
کد کاال

D
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

0,5230/400-0021465010021655014693/27
1230/400-0021465040021655044693/27

1,6230/400-0021465070021655074693/27
2230/400-0021465080021655084693/27
4230/400-0021465100021655104693/27
6230/4000021165120021465120021655124593/27

10230/4000021165140021465140021655144593/27
13230/4000021165150021465150021655154593/27
16230/4000021165160021465160021655164593/27
20230/4000021165170021465170021655174593/27
25230/4000021165180021465180021655184593/27
32230/4000021165190021465190021655194593/27
40230/4000021165200021465200021655204593/27
50230/4000021165210021465210021655214933/27
63230/4000021165220021465220021655224933/27

ETIMAT 6 کلید مینیاتوری

1 پل
جریان نامی

]A[
جریان نامی

]A[
کد کاال

B
کد کاال

C
کد کاال

D
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

0,5230/400- 00214150100216150111512/108
1230/400-00214150400216150411512/108

1,6230/400-00214150700216150711512/108
2230/400-00214150800216150811512/108
4230/400-00214151000216151011512/108
6230/40000211151200214151200216151211212/108

10230/40000211151400214151400216151411212/108
13230/40000211151500214151500216151511212/108
16230/40000211151600214151600216151611212/108
20230/40000211151700214151700216151711212/108
25230/40000211151800214151800216151811212/108
32230/40000211151900214151900216151911212/108
40230/40000211152000214152000216152011212/108
50230/40000211152100214152100216152112312/108
63230/40000211152200214152200216152212312/108

1 پل + نول
جریان نامی

]A[
ولتاژ نامی

]V[
کد کاال

B
کد کاال

C
کد کاال

D
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

0,5230/400-0021425010021625012326/54
1230/400-0021425040021625042326/54

1,6230/400-0021425070021625072326/54
2230/400-0021425080021625082326/54
4230/400-0021425100021625102326/54
6230/4000021125120021425120021625122276/54

10230/4000021125140021425140021625142276/54
13230/4000021125150021425150021625152276/54
16230/4000021125160021425160021625162276/54
20230/4000021125170021425170021625172276/54
25230/4000021125180021425180021625182276/54
32230/4000021125190021425190021625192276/54
40230/4000021125200021425200021625202276/54
50230/4000021125210021425210021625212456/54
63230/4000021125220021425220021625222456/54

2 پل
جریان نامی

]A[
ولتاژ نامی

]V[
کد کاال

B
کد کاال

C
کد کاال

D
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

0,5230/400-0021435010021635012326/54
1230/400-0021435040021635042326/54

1,6230/400-0021435070021635072326/54
2230/400-0021435080021635082326/54
4230/400-0021435100021635102326/54
6230/4000021135120021435120021635122276/54

10230/4000021135140021435140021635142276/54
13230/4000021135150021435150021635152276/54
16230/4000021135160021435160021635162276/54
20230/4000021135170021435170021635172276/54
25230/4000021135180021435180021635182276/54
32230/4000021135190021435190021635192276/54
40230/4000021135200021435200021635202276/54
50230/4000021135210021435210021635212456/54
63230/4000021135220021435220021635222456/54
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جریان نامی
6-32 A

مشخصه فنی قطع
B, C

ظرفیت اتصال کوتاه
6 k A

مشخصه فنی قطع
B, C

ظرفیت اتصال کوتاه
6-10 k A

جریان نامی
0/5-63 A

مزایا: 
 یک پل + N در یک مجموعه 

 قابلیت پلمب شدن
 نمایشگر وضعیت برقراری جریان

 روش جدید نصب روی ریل و تعویض آسان
 فضای مورد نیاز کمتر

شـرح: 
این کلید مینیاتوری وسیله ای است که همزمان 

با محافظت جریان، نول را نیز قطع می کند.

ETIMAT 10  )80-125 A( لوازم کمکی کلید مینیاتوری 

DA ETIMAT 80/125 A 110-415 V قطع موازی Shunt trip رله

وزنکد کاال
]g[

بسته بندی
]pcs[

0021593211731/54

PSM 80/125 A کلید کمکی

وزنکد کاال
]g[

بسته بندی
]pcs[

002159121621/12

 ETIMAT 10 DC )کلید مینیاتوری)جریان مستقیم  

1 پل
جریان نامی

]A[
ولتاژ نامی

]V[
کد کاال

B 
کد کاال

C 
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

0,5220-0021377011151/12
1220-0021377041151/12

1,6220-0021377071151/12
2220-0021377081151/12
4220-0021377101151/12
62200021277120021377121191/12

102200021277140021377141191/12
132200021277150021377151191/12
162200021277160021377161191/12
202200021277170021377171191/12
252200021277180021377181191/12
322200021277190021377191191/12
402200021277200021377201191/12
502200021277210021377211191/12
632200021277220021377221191/12

2 پل
جریان نامی

]A[
ولتاژ نامی

]V[
کد کاال

B 
کد کاال

C 
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

0,5220-0021387012321/54
1220-0021387042321/54

1,6220-0021387072321/54
2220-0021387082321/54
4220-0021387102321/54
62200021287120021387122271/54

102200021287140021387142271/54
132200021287150021387152271/54
162200021287160021387162271/54
202200021287170021387172271/54
252200021287180021387182271/54
322200021287190021387192271/54
402200021287200021387202271/54
502200021287210021387212271/54
632200021287220021387222271/54

کلید مینیاتوری جریان مستقیم ETIMAT 10 برای محافظت هادی ها در مدارهای الکتریکی جریان مستقیم بکار برده می شود. کلید مینیاتوری یک 
پل برای ولتاژهای تا 220 ولت جریان مستقیم کاربرد دارد و برای باالتر )تا 440 ولت( از فیوز دو پل )که دو پل به صورت سری به هم متصل شده اند( 

استفاده می شود. هنگام نصب می بایست به جهت جریان )قطب( توجه شود چون اتصال اشتباه جهت کلید، باعث عملکرد ناصحیح آن می شود.
 توجه: عدم به کارگیری دو عدد کلید مینیاتوری یک پل بجای یک کلید مینیاتوری دو پل

ETIMAT 1N کلید مینیاتوری  

MCB 1N
جریان نامی

]A[
کد کاال

B 
کد کاال

C 
بسته بندی

]pcs[
600219110100219112112/108

1000219110200219112212/108
1300219110300219112312/108
1600219110400219112412/108
2000219110500219112512/108
2500219110600219112612/108
3200219110700219112712/108
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ETIMAT 6, 10 DC , ETIMAT 6, 10 )5,0-40 A( کلید مینیاتوری

PS ETIMAT یک کلید کمکی برای تشخیص وضعیت کلید مینیاتوری می باشد که به آن متصل می گردد. PS ETIMAT را می توان پس از نصب 
کلید مینیاتوری به آن متصل نمود. سیم گیرها در برابر تماس مستقیم محافظت شده اند. ابعاد آن با کلید مینیاتوری )MCB( مطابقت دارد. پهنای 

آن نصف پهنای کلید مینیاتوری )9mm( است. هنگام نصب آن کلید مینیاتوری باید در حالت قطع باشد.

PS ETIMAT 10 کلید کمکی

وزناتصاالتکد کاال 
]g[

بسته بندی
]pcs[

002159031NO + NC351/12
002159032NO × 1301/12
002159033NC × 1301/12

DA ETIMAT رله قطع موازی )Shunt trip( در سمت راست کلید مینیاتوری بسته می شود. ابعاد 
آن با کلید مینیاتوری هماهنگی دارد.

  DA ETIMAT 10  )Shunt trip( رله کمکی

وزنکد کاال
]g[

بسته بندی
]pcs[

DA ETIMAT 10 230V AC/DC0021593011101/54
DA ETIMAT 10 48V AC/DC0021593111101/54
DA ETIMAT 10 24V AC/DC0021593121101/54

NA ETIMAT رله Under Voltage که  در سمت راست کلید مینیاتوری بسته می شود. ابعاد آن 
با کلید مینیاتوری هماهنگی دارد.

   NA ETIMAT 10 رله کمکی قطع ولتاژ

وزنکد کاال
]g[

بسته بندی
]pcs[

NA ETIMAT 10 230V AC0021594011101/54
NA ETIMAT 10 48V DC0021594111101/54

روکش
کد کاال

D 
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

002159011212

قطعه پلمب کلید
کد کاال

D 
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

002159041212

 نشانگر وضعیت اتصال کلید

 حفاظت بهتر 
اتصاالت از لحاظ

عایقی سطوح برقدار

 امکان قفل شدن کلید

 امکان پلمب کلید
˝ON/OFF˝ در هر دو وضعیت 

 حک ˝ON/OFF˝ روی کلید

 کاور پلمب

ETIMAT P10  سایر ویژگی های

امکان اتصال شینه مشترک

امکان اتصال دوبل

دارای لیبل و بارکد

روش جدید نصب
روی ریل و جابجایی آسان

از باال 

از پایین

ETIMAT P10 کلید قطع کننده مینیاتوری با قدرت قطع باال

10Ka با ظرفیت قدرت قطع باالی P10 کلید مینیاتوری جدید
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جریان نامی ظرفیت اتصال کوتاهمشخصه فنی قطع

 ETIMAT P10 کلید قطع کننده مینیاتوری

1 پل
جریان نامی

]A[
ولتاژ نامی

]V[
کد کاال

B
کد کاال

C
کد کاال

D
کد کاال

K
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

0,5230/400-27050110427050210527050310612412/60
1230/400-27010110227010210327010310412412/60
2230/400-27020110527020210627020310712412/60
4230/400-27040110127040210227040310312412/60
6230/40027060010627060110727060210827060310912412/60

10230/40027100010927100110027100210127100310212112/60
13230/40027130010827130110927130210027130310112112/60
16230/40027160010727160110827160210927160310012112/60
20230/40027200010027200110127200210227200310312112/60
25230/40027250010527250110627250210727250310812112/60
32230/40027320010727320110827320210927320310012112/60
40230/400274000102274001103--13012/60
50230/400275000103275001104--13012/60
63230/400276300103276301104--13012/60

1 پل + نول
جریان نامی

]A[
ولتاژ نامی

]V[
کد کاال

B
کد کاال

C
کد کاال

D
کد کاال

K
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

0,5230/400-2705111012705121022705131032496/30
1230/400-2701111092701121002701131012496/30
2230/400-2702111022702121032702131042496/30
4230/400-2704111082704121092704131002496/30
6230/4002706101032706111042706121052706131062496/30

10230/4002710101062710111072710121082710131092456/30
13230/4002713101052713111062713121072713131082456/30
16230/4002716101042716111052716121062716131072456/30
20230/4002720101072720111082720121092720131002456/30
25230/4002725101022725111032725121042725131052456/30
32230/4002732101042732111052732121062732131072456/30
40230/400274010109274011100--2616/30
50230/400275010100275011101--2616/30
63230/400276310100276311101--2616/30

2 پل
جریان نامی

]A[
ولتاژ نامی

]V[
کد کاال

B
کد کاال

C
کد کاال

D
کد کاال

K
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

0,5230/400-2705211082705221092705231002496/30
1230/400-2701211062701221072701231082496/30
2230/400-2702211092702221002702231012496/30
4230/400-2704211052704221062704231072496/30
6230/4002706201002706211012706221022706231032496/30

10230/4002710201032710211042710221052710231062456/30
13230/4002713201022713211032713221042713231052456/30
16230/4002716201012716211022716221032716231042456/30
20230/4002720201042720211052720221062720231072456/30
25230/4002725201092725211002725221012725231022456/30
32230/4002732201012732211022732221032732231042456/30
40230/400274020106274021107--2616/30
50230/400275020107275021108--2616/30
63230/400276320107276321108--2616/30

3 پل
جریان نامی

]A[
ولتاژ نامی

]V[
کد کاال

B
کد کاال

C
کد کاال

D
کد کاال

K
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

0,5230/400-2705311052705321062705331073774/20
1230/400-2701311032701321042701331053774/20
2230/400-2702311062702321072702331083774/20
4230/400-2704311022704321032704331043774/20
6230/4002706301072706311082706321092706331003774/20

10230/4002710301002710311012710321022710331033674/20
13230/4002713301092713311002713321012713331023674/20
16230/4002716301082716311092716321002716331013674/20
20230/4002720301012720311022720321032720331043674/20
25230/4002725301062725311072725321082725331093674/20
32230/4002732301082732311092732321002732331013674/20
40230/400274030103274031104--3934/20
50230/400275030104275031105--3934/20
63230/400276330104276331105--3934/20

3 پل + نول
جریان نامی

]A[
ولتاژ نامی

]V[
کد کاال

B
کد کاال

C
کد کاال

D
کد کاال

K
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

0,5230/400-2705411022705421032705431045003/15
1230/400-2701411002701421012701431025003/15
2230/400-2702411032702421042702431055003/15
4230/400-2704411092704421002704431015003/15
6230/4002706401042706411052706421062706431075003/15

10230/4002710401072710411082710421092710431004883/15
13230/4002713401062713411072713421082713431094883/15
16230/4002716401052716411062716421072716431084883/15
20230/4002720401082720411092720421002720431014883/15
25230/4002725401032725411042725421052725431064883/15
32230/4002732401052732411062732421072732431084883/15
40230/400274040100274041101--5243/15
50230/400275040101275041102--5243/15
63230/400276340101276341102--5243/15
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For alternating residual current

For alternating and pulsating direct 
residual current

Short-circuit capacity with backup 
fuse

Lower temperature limit of applica-
tion -25°C

VDE 0664, part 1
(up to 80 A)

K Short time delayed (10 - 40 ms)

Selective (time delayed 40 -150 ms)

For alternating residual current

For alternating and pulsating direct
residual current

For alternating, pulsating direct and
smooth DC residual current (up to 1kHz)

For alternating, pulsating direct and
smooth DC residual current (up to 20kHz)

Short-circuit capacity with back-up fuse

Lower temperature limit of application
-25°C

VDE 0664, part 1
(up to 80 A)

K Short time delayed (10 - 40 ms)

Selective (time delayed 40 -150 ms)

  کلیدهای قطع کننده جریان نشتی

کاربرد:
کلیدهای قطع کننده جریان نشــتی EFI برای محافظت در مقابل تماس مســتقیم و غیر مستقیم با قطعات برقدار، برای جلوگیری ازبرق 

گرفتگی افراد و آتش سوزی ناشی از اتصالی می باشد.
این کلیدها در سیســتم های شبکه ای TN-S , TN-C , TT , IT طبق اســتاندارد )VDE0100 part410( به کار برده می شوند که در رنج 

30mA  تا 500mA ارائه می گردند.
الزم به ذکر است که کلیدهای EFI احتیاج به یک فیوز پشتیبان )Backup( دارند.

مشخصه قطع
A , AC, G

جریان نامی
16-100  A

جریان نشتی نامی
0/03 - 0/5 A

تیپ
A, AC, S , G

جریان نشتی
16-100  A

جریان نشتی نامی
0/03-0/5 A

شرکت ETI رله های قطع به کار رفته در 
کلیدهای قطع کننده جریان نشتی را نیز 

تولید می نماید. 

RCCB EFI-2 کلیدهای قطع کننده جریان نشتی 

    AC تیپ EFI-2 و A تیپ EFI-2
In

]A[
I∆n

]A[
تعداد پل ها

کد کاال
A 

کد کاال
AC 

وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

160/0320020625210020621212291/54
250/0320020625220020621222291/54
320/032-0020621272291/54
400/0320020625230020621232291/54
630/0320020625240020621242441/54
800/0320020625250020621252441/54
1000/0320020625300020625312441/54
160/120020635210020631212231/54
250/120020635220020631222231/54
400/120020635230020631232231/54
630/120020635240020631242271/54
800/120020635250020631252301/54
1000/120020625320020625332301/54
160/320020645210020641212231/54
250/320020645220020641222231/54
400/320020645230020641232231/54
630/320020645240020641242271/54
800/320020645250020641252301/54
1000/320020625340020625352301/54
160/520020655210020651212231/54
250/520020655220020651222231/54
400/520020655230020651232231/54
630/520020655240020651242271/54
800/520020655250020651252301/54

* بنا به درخواست امکان تحویل کلید 32 آمپر نیز وجود دارد.

RCCB  EFI-4 کلیدهای قطع کننده جریان نشتی

    AC تیپ EFI-4 و A تیپ EFI-4
In

]A[
I∆n

]A[
تعداد پل ها

کد کاال
A 

کد کاال
AC 

وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

160/0340020625410020621413931/27
250/0340020625420020621423931/27
320/034-0020621563931/27
400/0340020625430020621433931/27
630/0340020625440020621444001/27
800/0340020625450020621454071/27
1000/0340020621500020621514071/27
160/140020635410020631413931/27
250/140020635420020631423931/27
400/140020635430020631433931/27
630/140020635440020631444001/27
800/140020635450020631454071/27
1000/140020621520020621534071/27
160/340020645410020641413641/27
250/340020645420020641423641/27
400/340020645430020641433641/27
630/340020645440020641443721/27
800/340020645450020641453721/27
1000/340020621540020621553721/27
160/540020655410020651413641/27
250/540020655420020651423641/27
400/540020655430020651433641/27
630/540020655440020651443721/27
800/540020655450020651453721/27
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تشخیص خطا )حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم با قسمت های برقدار(
)IΔn≤30mA حفاظت اضافی )حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم با قسمت های برقدار

)Hazardous Areas(  حفاظت مکان های پرخطر در معرض آتش سوزی

حساسیت جریان نشتی:
AC 50/60Hz  موج سینوسی
A    50/60Hz موج سینوسی + نیم موج )نیم سیکل(      
B  AC + A + 1(  فرکانس باال + جریان مستقیمkHz(
B+  AC + A +20( فرکانس باال  + جریان مستقیمkHz(

انواع اصلی:
 بر اساس مقادیر نامی:

4p B In = 25A, 40A, 63A, IΔn=30mA, 100mA, 300mA
4p B+ In = 25A, 40A, 63A, IΔn=30mA, 100mA, 300mA

انواع اصلی بر اساس زمان قطع:
4p B, B+ instantaneous, short time delayed, selective

انواع اصلی بر اساس تعداد پل:
4p, 2p

استانداردها:
IEC/EN 61008-1 basic standard for RCCB’s AC and A type
IEC/EN 62423 additional requirements for type B
VDE 0664-400 B+ VDE standard for B+ requirements ( 20kHz)

حالت کارکرد:
:d.c. و پالس a.c. غیر وابسته به ولتاژ(جریان( A 

  :d.c.وابسته به ولتاژ(جریان( B, B+ 
50Vحداقل ولتاژ کارکرد:

کارکردهای معمول:
مبدل های فرکانس

سیستم های خورشیدی )سوالر(
ایستگاه شارژ برای خودروهای الکتریکی )لیفتراک الکتریکی(

در ماشین آالت دارای امکان تغییر سرعت
یو . پی . اس و دیتاسنتر

مدارات کنترل آسانسور و باالبرها
انواع جرثقیل ها

اتاق فرمان ها و تجهیزات دارای سیستم الکترونیکی
قابل استفاده در کلیه مدارات و سیستم هایی که امکان جریان نشتی DC وجود داشته باشد.

Features and advantages of UNIVERSAL CURRENT SENSITIVE
RCCBs B type and B+ type

نوع
B )Instantaneous(

نوع
B+ )Instantaneous(

نوع
B (K-Short time delay)

ظرفیت اتصال کوتاه
25-63 A

ظرفیت اتصال کوتاه
25-63 A

ظرفیت اتصال کوتاه
25-63 A

جریان نامی
0/03-0/3 A

جریان نامی
0/03-0/3 A

جریان نامی
0/03-0/3 A

کلید قطع کننده جریان نشتی نوع B، قطع سریع 

EFI4- B Instantaneous

lnIΔnوزنکد کاالتعداد پل ها
]g[

بسته بندی
]pcs[

250,0340020626423351/27
400,0340020626433351/27
630,0340020626443401/27
250,140020636423351/27
400,140020636433351/27
630,140020636443401/27
250,340020646423351/27
400,340020646433351/27
630,340020646443401/27

کلید قطع کننده جریان نشتی نوع +B، قطع سریع 

EFI4- B+ Instantaneous

lnIΔnوزنکد کاالتعداد پل ها
]g[

بسته بندی
]pcs[

250,0340020626473351/27
400,0340020626483351/27
630,0340020626493401/27
250,140020636473351/27
400,140020636483351/27
630,140020636493401/27
250,340020646473351/27
400,340020646483351/27
630,340020646493401/27

کلید قطع کننده جریان نشتی نوع B، با تاخیر زمانی کوتاه 

EFI4- B K-Short time delay

lnIΔnوزنکد کاالتعداد پل ها
]g[

بسته بندی
]pcs[

250,0340020626523401/27
400,0340020626533401/27
630,0340020626543451/27
250,140020636523401/27
400,140020636533401/27
630,140020636543451/27
250,340020646523401/27
400,340020646533401/27
630,340020646543451/27

*available in 2014
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نوع
B+ (K-Short time delay)

نوع
B (S-Selective)

نوع
B+ (S-Selective)

ظرفیت اتصال کوتاه
25-63 A

ظرفیت اتصال کوتاه
25-63 A

ظرفیت اتصال کوتاه
25-63 A

جریان نامی
0/03-0/3 A

جریان نامی
0/1-0/3 A

جریان نامی
0/1-0/3 A

EFI )16-80A(  لوازم کمکی کلیدهای قطع کننده جریان نشتی

  PS EFI سوئیچ کمکی

کد کاالاتصالنوع
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

PS EFI - MD b اتصال / a 002069001501/12 اتصال
PS EFI - 2M2×b - 002069002501/12 اتصال
PS EFI - 2D2×a - 002069003501/12 اتصال

 EFI-2 قطعه پلمب

کد کاال
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

00206901122

 EFI-4 قطعه پلمب

کد کاال
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

00206901232

EFI )100 A (  لوازم کمکی کلیدهای قطع کننده جریان نشتی

  PS EFI سوئیچ کمکی

کد کاال اتصالنوع
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

PS EFI - 100 1×b 1 / اتصال×a 002069101501/12 اتصال

A - اتصال =)NO( کنتاکت باز
B - اتصال =)NC( کنتاکت بسته

کنتاکت کمکی PS EFI100 فقط می تواند روی کلیدهای  EFI 100 بسته شود. این 
کلید جهت ســیگنال وضعیت اتصال )قطع/وصل( کلیدهای EFI به کار برده می شود. 
 .)9mm( هماهنگی داشــته و پهنای آن نصف می باشــد EFI ابعاد بیرونی آن با کلید

راهنمای نصب: هنگام بستن باید کلید EFI در حالت OFF قرار گرفته باشد.

کنتاکت کمکی PS EFI به ســری کلیدهای قطع کننده EFI متصل می شــود. عرض 
 این وســیله 9mm اســت. کلیدهای کمکی PS EFI جهت ســیگنال وضعیت اتصال

 )قطع / وصل( کلیدهای EFI به کار برده می شود.
راهنمای نصب: هنگام نصب، کلیدهایEFI می بایست قطع باشد.

کلید قطع کننده جریان نشتی نوع +B، با تأخیر زمانی کوتاه 

EFI4- B+ K-Short time delay

lnIΔnوزنکد کاالتعداد پل ها
]g[

بسته بندی
]pcs[

250,0340020626573401/27

400,0340020626583401/27

630,0340020626593451/27

250,140020636573401/27

400,140020636583401/27

630,140020636593451/27

250,340020646573401/27

400,340020646583401/27

630,340020646593451/27
* available in 2014

)Selective( قابل تنظیم ،B کلید قطع کننده جریان نشتی نوع

EFI4- B S-Selective

lnIΔnوزنکد کاالتعداد پل ها
]g[

بسته بندی
]pcs[

250,140020636623401/27

400,140020636633401/27

630,140020636643451/27

250,340020646623351/27

400,340020646633351/27

630,340020646643401/27
* available in 2014

کلید قطع کننده جریان نشتی نوع +B، قابل تنظیم 

EFI4- B+ S-Selective

lnIΔnوزنکد کاالتعداد پل ها
]g[

بسته بندی
]pcs[

250,140020636673401/27

400,140020636683401/27

630,140020636693451/27

250,340020646673401/27

400,340020646683401/27

630,340020646693451/27

*available in 2015
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)KZS - 1M( مزایای کلید قطع کننده جریان نشتی همراه با محافظت اضافه جریان
کلید قطع کننده جریان نشتی همراه با محافظت اضافه جریان ترکیبی؛ محصولی با ویژگی های ترکیبی از کلید قطع 

کننده جریان نشتی و کلید مینیاتوری است. عملکرد آن تابع ولتاژ مدار می باشد.
 جایگزینی ساده بدون تغییر در تابلو با یک کلید مینیاتوری

کلید قطع کننده جریان نشتی همراه با محافظت اضافه جریان )ترکیبی(
Residual current circuit breakers (RCBO)

نشانگر وضعیت اتصال

با امکان پلمب کلید

حفاظت اضافه در مقابل 
پالس ها و شوک های DC که از 
لوازم الکتریکی تولید می شود

قابل سفارش عملکرد 
تا دمای 35°-

 امکان نصب روی ریل

KZS-1M اشغال کردن فضای 
کمتر با طراحی یک پل

نوع
B, C

نوع
B, C

ظرفیت اتصال کوتاه
6 kA

ظرفیت اتصال کوتاه
10 kA

جریان نامی
6 - 25 A

جریان نامی
6 - 40 A

جریان نشتی
0/01 ،  0/03  ،0/1 A

جریان نشتی
0/01 ،  0/03  ،0/3 A

توجه: KZS - 1M وابســته به ولتاژ است و 
می بایست حداقل ولتاژ بین فاز و نول آن 

رعایت شود.

KZS - 2M وابسته به جریان مدار و برای محافظت سیستم هایی که احتمال تماس زیاد با ولتاژ و ایجاد خطر را دارند، مانند دستگاه های 
متحرک، مهدکودک ها، مدارس و بیمارستان ها کاربرد دارد.

KZS - 1M کلید قطع کننده جریان نشتی همراه با محافظت اضافه جریان

KZS - 1M
جریان نامی

]A[
جریان نشتی

]A[
کد کاال

B
کد کاال

C
وزن
]g[

بسته بندی
]pcs[

60,01002175411002175421

11512/1

100,01002175412002175422
130,01002175413002175423
160,01002175414002175424
200,01002175415002175425
250,01002175416002175426
60,03002175201002175221

11512/1

100,03002175202002175222
130,03002175203002175223
160,03002175204002175224
200,03002175205002175225
250,03002175206002175226
60,1002175431002175441

11512/1

100,1002175432002175442
130,1002175433002175443
160,1002175434002175444
200,1002175435002175445
250,1002175436002175446

 KZS - 2M کلید قطع کننده جریان نشتی همراه با محافظت اضافه جریان

KZS 2M IΔn = 30 mA
جریان نامی

]A[
A نوعAC بسته بندیوزننوع

B کد کاالC کد کاالB کد کاالC کد کاال]g[]pcs[

60021732010021732210021731010021731212251/54
100021732020021732220021731020021731222251/54
130021732030021732230021731030021731232251/54
160021732040021732240021731040021731242251/54
200021732050021732250021731050021731252251/54
250021732060021732260021731060021731262251/54
320021732070021732270021731070021731272251/54
400021732080021732280021731080021731282251/54

KZS2-M IΔn = 300 mA

جریان نامی
]A[

AC وزننوع
]g[

بسته بندی
]pcs[ B کد کاالC کد کاال

60021733010021733212251/54
100021733020021733222251/54
130021733030021733232251/54
160021733040021733242251/54
200021733050021733252251/54
250021733060021733262251/54
320021733070021733272251/54
400021733080021733282251/54
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Residual Current Circuit Breakers with integral overcurrent protection

محصول جدید کمپانی ETI که تنها کلید ترکیبی موجود که یک پل می باشد.



1. دمای کاری کلیدها جهت قطع جریان نشتی متناوب   از 35- تا 70+ درجه سیلسیوس و با قدرت اتصال کوتاه 6 تا 10 کیلو آمپر می باشد. 
2. جهت حفاظت کـلـیـدهـــا و مـــدار در مـقـابـل اتصال کوتاه و اضافه بار بایستی فیوز پشتیبان )Back-Up Fuse( در RCCB ها با توجه به 

جریان نامی کلید و مشخصات ارائه شده در کاتالوگ نصب گردد . 
3. کلیدها با جریان نامی از 6 تا 100 آمپر تولید می شوند . 

4. کلیدها جهت استفاده مشترکین تکفاز )خـانـــگی( بـــه صورت دو پـل )فـاز + نـول( و مشترکین سه فـاز )صنعتی( به صورت چهار پل، که 
می تواند همراه با نول و یا بدون نول )در سیستم های سه سیمه( بکار رود. 

5. میزان جریان قطع خودکار کلیدها )حساسیت( از 10 میلی آمپر تا 0/5 آمپر ، و مدت زمان قطع حداکثر 150 میلی ثانیه است. 
دستور العمل نصب:

باتوجه به مقــررات و اســتانداردهای بین المللی، 
رعایــت موارد ذیل در نصب کلیدهای محافظ جان 

ضروری می باشد: 
1- قبل از نصب بایستی با میلی آمپرمتر مخصوص 
میزان نشــتی جریان در مداری که قرار است کلید 
فوق نصب گردد اندازه گیری شــود و در صورتیکه 
میزان جریان نشــتی بیشــتر از 20% حساسیت 
جریان نشتی نامی کلید باشــد پس از نشت یابی 
و رفع نقص ، اقدام به نصب کلید گردد. این نشتی 
می تواند بین فاز و زمیــن، نول و زمین، فاز یا نول 
با فازها و نول ها مدارهای مجاور باشــد که در تمام 

حالت های فوق کلید اقدام به قطع مدار می نماید.
2- در مورد کلیدهای دو پل ســیم نول به ترمینال 
مشخص شــده با عالمت N و سیم فاز به ترمینال 

مشخص شده با عالمت L متصل می شود. 
3- در سیستم تکفاز، دو سیم نول و فاز و در سیستم سه فاز، چهار سیم ) سه فاز و نول ( بایستی به ورودی و خروجی کلید متصل گردد. 

4- باتوجه به موقعیت نصب، ســیم های ورودی و خروجی می توانند از باال و یا پائین به کلید متصل شــوند که این امر در کارکرد کلید اثری 
نخواهد داشت.

5- درجه حفاظت کلیدها برای جلوگیری از ورود اجسام خارجی برابر با IP 40 می باشد.
6- کلیه عملیات نصب و رفع نقص بایستی توسط فرد متخصص انجام شود. 

7- ترمینال های ورودی و خروجی کلیدها باتوجه به آمپر کلید برای باالترین قطر کابل یا ســیم در نظر گرفته شــده و از این نظر مشکلی وجود 
نخواهد داشت. 

8- همراه با کلید امکان استفاده از کنتاکت کمکی نیز وجود دارد. 
دستور العمل دوره بهره برداری:

قطع جریان برق توسط کلید محافظ جان نشان دهنده آن است که حداقل یکی از وسایل برقی موجود در مدار و یا اینکه سیم کشی ساختمان 
دارای جریان نشتی می باشد که در این صورت باید ابتدا دو شاخه کلیه وسائل برقی را از پریزها بیرون آورده و پس از وصل مجدد کلید حفاظت 

از خطر برق گرفتگی مطابق با موارد زیر عمل نمود: 
1- چنانچه کلید دوباره جریان برق را قطع نمود:

این امر بدین معنی اســت که در سیســتم سیم کشی داخل ساختمان و یا سیم های خروجی از مدار کلید حفاظت از خطر برق گرفتگی جریان 
نشتی بوجود آمده است و تا زمانی که این نشتی وجود داشته باشد کلید قابل وصل نخواهد بود و هربار پس از وصل کلید، بالفاصله فرمان قطع 

می دهد که در این صورت بایستی توسط فرد متخصص نسبت به رفع نقص اقدام گردد. 
2- در صورتی که بعد از خارج نمودن کلیه وسایل برقی از مدار، کلید حفاظت از خطر برق گرفتگی، جریان برق را قطع نکند:

این امر بدین معنی است که در سیستم سیم کشی ساختمان مشکلی ندارد و یکی از وسائل برق داری جریان نشتی به بدنه می باشد که در این 
صورت وسائل برقی را تک تک به برق وصل نموده تا کلید قطع نماید، قطع کلید نشانه آن است که آن وسیله برقی دارای جریان نشتی به بدنه 

می باشد که بایستی نسبت به رفع نقص آن اقدام گردد. 

)RCCB/RCBO(با استفاده از کلیدهای حفاظت از برق گرفتگی
یک عمر آسایش و امنیت و صرفه جوئی اقتصادی خواهید داشت.

نوع
B , C

نوع
B , C

نوع
B , C

ظرفیت اتصال کوتاه
10 kA

ظرفیت اتصال کوتاه
10 kA

ظرفیت اتصال کوتاه
6 kA

جریان نامی
 6-25 A

جریان نامی
 6-32 A

جریان نامی
 6-32 A

جریان نشتی
0/03 A

جریان نشتی
0/03 A

جریان نشتی
0/03 A

:RCBO , RCCB  ETI )راهنمای نصب و مشخصات کلیدهای حفاظت از خطر برق گرفتگی )جریان نشتی

16A32A 32A

H

30mA
16A 16A 16A

RCCB کلید محافظ جان
MCB  کلید

مینیاتوری تک فاز
N L

KZS2-M IΔn = 10 mA

جریان نامی
]A[

A وزننوع
]g[

بسته بندی
]pcs[ B کد کاالC کد کاال

60021732110021732312251/54
100021732120021732322251/54
130021732130021732332251/54
160021732140021732342251/54
200021732150021732352251/54
250021732160021732362251/54
320021732170021732372251/54
400021732180021732382251/54

KZS-2M 2p کلید قطع کننده جریان نشتی همراه با محافظت اضافه جریان

KZS2-M 2p IΔn = 30 mA

جریان نامی
]A[

A وزننوع
]g[

بسته بندی
]pcs[ B کد کاالC کد کاال

60021725010021725212101/54
100021725020021725222101/54
130021725030021725232101/54
150021725040021725242101/54
160021725050021725252101/54
200021725060021725262101/54
250021725070021725272101/54

KZS-4M 3p کلید قطع کننده جریان نشتی همراه با محافظت اضافه جریان

KZS4-M 3p IΔn = 30 mA

جریان نامی
]A[

A نوعAC وزننوع
]g[

بسته بندی
]pcs[ B کد کاالC کد کاالB کد کاالC کد کاال

60021747010021747210021748010021748214781/27
100021747020021747220021748020021748224781/27
130021747030021747230021748030021748234781/27
160021747040021747240021748040021748244781/27
200021747050021747250021748050021748254781/27
250021747060021747260021748060021748264781/27
320021747070021747270021748070021748274781/27

KZS-4M 3p+N کلید قطع کننده جریان نشتی همراه با محافظت اضافه جریان

KZS4-M 3p+N IΔn = 30 mA

جریان نامی
]A[

A نوعAC وزننوع
]g[

بسته بندی
]pcs[ B کد کاالC کد کاالB کد کاالC کد کاال

60021749010021749210021740010021740214781/27
100021749020021749220021740020021740224781/27
130021749030021749230021740030021740234781/27
160021749040021749240021740040021740244781/27
200021749050021749250021740050021740254781/27
250021749060021749260021740060021740264781/27
320021749070021749270021740070021740274781/27
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