
—
ABB Elektrifikasyon ürünleri ile
elektrik devrelerinizi güvende tutun

—
Devre kesiciler
Günümüz dünyası ihtiyaçları karşısında elektrik güç dağıtım sistemleri hızlı bir şekilde değişiyor ve artık enerji verimliliği, 
bağlanabilirlik, akıllı şebekeler gibi yeni trendler sahneye giriyor. Bu trendler, yeni uygulamalar ve ABB SACE alçak gerilim 
devre kesicilerinin yüksek kalite, doğruluk ve güvenilirlikle karşılayabileceği pazar gereksinimlerini ortaya çıkarmaktadır.

—
TruONE® ATS
Dünyanın ilk gerçek otomatik transfer şalteri

—
Formula
15-630 A nominal akım 
değerinde kompakt tip devre 
kesiciler, sabit  termik manyetik 
koruma üniteli, sabit montajlı 
tip; 1,2,3,4 kutup;yüksek kısa 
devre kesme kapasitesi

—
Tmax T 
20-1600 A nominal akım 
değerinde kompakt tip devre 
kesiciler, termomanyetik ve 
elektronik koruma üniteleri, 
sabit,soketli ve çekmece 
montajlı tip ; 3ve 4 kutup

—
Tmax XT 
16-1600 A nominal akım değerinde 
kompakt tip devre kesiciler; 
termomanyetik ve elektronik koruma 
üniteli , sabit ,soketli ve çekmece montajlı 
tip;3 ve 4 kutup Kullanım ve kurulum 
kolaylığı , gelişmiş ölçüm özellikleri

—
Emax 2
250-6300 A  nominal akım 
değerinde açık tip devre kesiciler, 
gelişmiş elektronik koruma üniteli, 
sabit ve çekmece montajlı tip;
Hızlı devreye alma zamanı, pano 
ölçülerinde %25 e kadar tasarruf

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

→ Bize ulaşın

NEDEN TRUONE®?
• Tek birim, Tek kablo - tıpkı bir ATS’nin olması 

gerektiği gibi
• 50 ms’nin altında es faz transfer süresi
• Acil durum manuel operasyon için daima hazır
• IC/UL1008 onaylı
• Performansı standart gereksinimlerin ötesinde 

test edildi

• Sabit OFF pozisyonu olan ve olmayan  
versiyonlar

• Örtüşen nötr
• Bulut tabanlı hizmetler için ABB Ability™ EDCS
• Ortak platform için Ekip Com modülleri
• Ekip Connect 3 üzerinden yapılandırma
• Kestirimci bakım
• Servisi kolaylaştıran modüler yapı

Destek veya satış bilgisine 
mi ulaşmak istiyorsunuz?

Analog Zaman Saati:
Enerji kullanımını bireysel ihtiyaçlara göre 
uyarlamak, ortalama %50’ye varan enerji 
tasarrufu sağlamanın basit ama etkili bir yoludur. 
ABB’nin dijital ve analog zaman anahtarları ile 
aydınlatma, ısıtma, havalandırma ve sulama 
herhangi bir özelleştirilmiş programa göre 
kontrol edilebilir.

Sessiz çalışma
Yenilikçi AC/DC çalışabilen 
bobini ile sessizliğin ve 
konforun önemli olduğu otel 
odaları ve konut uygulamaları 
için uygun elektromanyetik 
yapı.

Geniş uygulama aralığı ve 
sertifikalar
Konut ve ticari bina 
uygulamalarında kullanıma uygun 
AC-1/AC-7a : 16-100 A geniş akım 
aralığı. Endüstriyel standart IEC 
60947-4-1’e ve ev tipi standart 
IEC 61095’e uygunluk. Kirlenme 
derecesi Sınıf 3. 

Dahili koruma devresi
Varistör, bobini yıldırımlara 
ve ani yüksek gerilimlere karşı 
korur.

Tek bir ABB ürün ailesi
Tesisat kontaktörleri ABB’nin 
System pro M compact ürün 
ailesi ile tam uyumludur.

CT-C serisi elektronik zaman röleleri
CT-C serisi elektronik zaman röleleri, 17.5 mm kasalarıyla alan tasarrufu 
sağlıyor. 0.05 saniyeden 100 saate kadar zaman aralıklarına sahip yeni 
seride yıldız-üçgen, çekmede gecikmeli, düşmede gecikmeli, flaşör gibi 
zaman fonksiyonları tek veya multifonksiyonel versiyonlarıyla sunuluyor. 
Geniş gerilim aralıkları ve kontak tipleri ile yeni seriyi şimdi keşfedin!

CP-S.1 anahtarlamalı güç kaynakları
Kompakt yapıda yüksek verimlilik ve güvenilirlik. 3 A’den 40 A’e kadar 
ayarlanabilir 24 V DC çıkış gerilimi sunan metal kasalı yeni CP-S.1 güç 
kaynakları uygulamanız için mükemmel seçim. Aynı zamanda %150 
güç rezervi, %94’e varan verimlilik, kaplamalı devre kartları, aşırı 
ısınma koruması, aktif güç faktörü düzeltmesi ile geniş AC ve DC giriş 
aralığına sahip!

Enerji Verimliliği:
Sadece ihtiyaç duyulan enerjiyi kullanın. 
Uygulamaya ve otomasyon düzeyine bağlı olarak 
müşteriler %50’ye varan enerji tasarrufu sağlayabilir

Geniş Program Seçenekleri:
Günlük, haftalık ve yıllık planlar
Astronomik ve düşük aydınlık seviyesi işlevleri
Standart, pik, döngüsel, rastgele ve tatil program

Sürekli Operasyon:
Bir kurulumdaki elektrik yüklerinin aktivasyonunu kontrol edin
Geçici güç kesintilerine karşın dahili pil

Kullanım Kolaylığı:
Hızlı, esnek ve hatasız kurulum.
Sezgisel uygulama sayesinde dijital zaman saatinin hızlı ve 
kolay konfigürasyonu.
Analog zaman saati önündeki kadranın kolay erişilebilirliği, 
hassas programlama sağlar.

Dijital Zaman Saati:
Bireysel ihtiyaçlarınıza uygun olarak 
ayarlayabileceğiniz ABB dijital zaman saatleri 
ile enerji tüketiminizi düşürebilmeniz mümkün. 
Aydınlatma, ısıtma, havalandırma ve sulama 
sistemlerini belirleyeceğiniz programa uygun olarak 
kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.Yeni DBT zamanlayıcı 
uygulaması ile enerji tasarrufuna ek olarak, devreye 
alma süresinden ve emeğinizden %80’e kadar 
tasarruf edersiniz.

→ Bize ulaşın
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Üç farklı M1M ürün ailesi, M1M 15, M1M 20 ve M1M 30, sezgisellik, kalite ve ortak kullanıcı deneyimine odaklanarak her türlü
izleme ihtiyacına ölçeklenebilir olarak mükemmel bir şekilde uyacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm M1M ürün ailesi, IEC 61557-
12 güç ölçüm ve izleme cihazları (PMD) standartlarıyla uyumlu olup tüm elektrik parametrelerinin ve güç kalitesi KPI
ölçümlerinin güvenilirliğini sağlar.

M1M 15
M1M 15, esas olarak temel elektrik parametrelerinin ölçümünü ve enerji
tüketimlerinin maliyet tahsisi için uygulamaları hedefleyen, elektrik
sistemi izleme için eksiksiz bir çok fonksiyonlu ölçüm cihazıdır.

→ Bize ulaşın

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?
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Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

M1M 20
M1M 20, güç faktörü yönetimi ve lokal enerji üretimi izleme gibi temel
güç kalitesi analizi uygulamaları için THD ve üretilen/tüketilen enerji 
(4 çeyrek) ölçümünü içeren bir enerji analizörüdür.

M1M 30
M1M 30, 40. harmoniğe kadar ölçüm ve veri kaydı için dahili bellek gibi
güç kalitesi analizi açısından eksiksiz özellikler sağlayan ve talep
yönetimi uygulamalarının hedeflenmesine izin veren bir enerji
analizörüdür.

www.abb.com.tr

—
ESB Serisi Tesisat Kontaktörleri

ABB ESB Serisi tesisat kontaktörleri 16 A ile 100 A arasında geniş bir 
ürün portföyü sunmaktadır. Binalarda aydınlatma, ısıtma, 
havalandırma, motor ve pompaların anahtarlanması ve kontrol edilmesi 
için yaygın olarak kullanılan ESB serisi tesisat kontaktörleri,  yenilikçi AC 
/ DC bobin tasarımı ve geniş aksesuar seçiminin yanı sıra manuel ve 
otomatik versiyonları ile, gürültüye duyarlı uygulamalarda konfor sağlar.

Başlıca temel özellikleri;

→ Bize ulaşın

→ Bize ulaşın

→ Bize ulaşın

— 

Elektrik tesisatınız için ihtiyacınız 
olan her şey.

→ Bize ulaşın

→ Bize ulaşın
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