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2 Ümumi məlumatlar

2.1 İstehsalçı
R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg 
Almaniya

Tel.: +49 7942 943-0
Faks: +49 7942 943-4333
Internet: www.r-stahl.com
E-Mail: info@stahl.de

2.2 Təlimatlar haqqında məlumat
İdentifikasiya nömrəsi: 268143 / 854460300150
Nəşr nömrəsi: 2016-09-21·BA00·III·az·09
Texniki dəyişikliklər qorunur.

2.3 İstifadə olunan simvollar

 Aktivləşdirmək: 
İstifadəçinin yerinə yetirməli olduğu fəaliyyəti təsvir edir.

 Reaksiya işarəsi: 
Nəticələri və fəaliyyət zamanı reaksiyanı təsvir edir.

X Sıralama işarələri

 Göstəriş işarəsi: 
Qeydləri və tövsiyyələri təsvir edir.

Xəbərdaredici işarə: 
Partlayıcı mühitdən yarana bilən təhlükə!
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3 Ümumi təhlükəsizlik göstərişləri

3.1 Quraşdırma və işçi heyəti üçün təhlükəsizlik göstərişləri
Bu təlimat kitabçası quraşdırılma, istismar və texniki xidmət zamanı diqqət edilməli olan 
əsas təhlükəsizlik təlimatlarını ehtiva edir. Buna əməl olunmaması insanları, 
avadanlıqları və ətraf mühitə təhlükə yarada bilər.

 
Quraşdırma/istismara verməmişdən öncə:

 Təlimat kitabçasını oxuyun.
 Quraşdırma və işçi heyətini yetərincə təlimatlandırın.
 Təlimat kitabçasının məzmununun məsul şəxs tərəfindən tamamilə başa 

düşüldüyündən əmin olun.
 Milli və yerli montaj və quraşdırma qaydaları (məsələn, IEC/EN 60079-14) mövcuddur.
 
Cihazın istismarı zamanı:

 Təlimat kitabçasını istifadə əsnasında hər zaman əlçatan yerdə saxlayın.
 Təhlükəsizlik göstərişlərinə diqqət yetirin.
 Milli təhlükəsizlik və qəzaların qarşısının alınması qaydalarına diqqət yetirin.
 Cihazı yalnız performans məlumatlarına uyğun olaraq istismar edin.
 Təlimat kitabçasında təsvir olunmayan texniki xidmət işləri və təmir işləri istehsalçı ilə 

məsləhətləşmədən yerinə yetirilə bilməz.
 Cihazın zədələnməsi partlayışdan müdafiəni aradan qaldıra bilər.
 Cihazdakı partlayışdan müdafiəyə təsir edəcək rekonstruksiyalara və dəyişikliklərə 

icazə verilmir.
 Cihaz yalnız zədələnməmiş, quru və təmiz vəziyyətdə quraşdırılmalı və istismara 

verilməlidir.
 
Qeyri-müəyyənlik halında:

 İstehsalçı ilə əlaqə saxlayın.

3.2 Xəbərdarlıq göstərişi
Xəbərdaredici göstərişlər bu təlimat kitabçasında aşağıdakı sxemlərə əsasən tərtib 
olunmuşdur:

Onlar həmişə "XƏBƏRDARLIQ" kimi xəbərdaredici söz və qismən də spesifik təhlükə 
simvolu ilə qeyd olunur.

XƏBƏRDARLIQ

Cihaz üzərində nəzərdə tutulmayan iş səbəbindən yaranan təhlükə!
 Xəsarət və maddi ziyan təhlükəsi var.
 Montaj, quraşdırma, istismara verilmə, istismar və texniki xidmət işləri yalnız 

səlahiyyətli və müvafiq təlim keçmiş əməkdaşlar tərəfindən həyata keçirilə bilər.

XƏBƏRDARLIQ

Az boşluq və sızma məsafələri səbəbindən təhlükə!
 Quraşdırma əsnasında boşluq və sızma məsafələrini IEC/EN 60079-7-a uyğun olaraq 

təmin edin.

XƏBƏRDARLIQ

Risk və zərərin növü və mənbəyi!
 Mümkün nəticələr.
 Təhlükənin qarşısını almaq üçün tədbirlər.
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3.3 Normativlərə uyğunluq
Cihaz aşağıdakı lisenziyalara və normativlərə cavab verir:

ATEX/IECEx:

X Direktiv 94/9/EG
X IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7
X IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-5-1,  

EN 50281-1-1
 
NEC/CEC:

X ANSI/ISA 60079-0, CSA-C22.2 E60079-0
X ANSI/ISA 60079-1, CSA-C22.2 E60079-1
X ANSI/ISA 60079-7, CSA-C22.2 E60079-7
X ANSI/UL 489, C 22.2 No.5-02
X ANSI/UL 508, C 22.2 No.14-05
X ANSI/NEMA 250, IEC60529

4 Nəzərdə tutulan tətbiq sahəsi

8544/1 tipli yük və mühərrik keçiricisi, partlamağa davamlı elektrik avadanlığıdır.  
O partlama təhlükəsi olan zona 1, zona 2 və ya təhlükəsiz ərazilərdə elektrik cərəyanı 
qövslərini kəsmək və ya keçirmək üçün istifadə olunur.

Partlama təhlükəsi olan mühitlərdə istifadə edildikdə, yük və mühərrik keçirici "yüksək 
təhlükəsizlik" tipi sertifikatlaşdırılmış və ya IEC/EN 60079-0 tələblərinə cavab verən bir 
korpusda quraşdırılmalıdır.

Konstruksiya və funksiya

8544/1 tipli yük və mühərrik keçirici 8544/1-3. (3 qütblü) və 8544/1-4. (3 qütblü+N) 
versiyalarında mövcuddur.

Kommutasiya əməliyyatı, R. STAHL aktuatorunun yardımı ilə, keçirici vala keçirici 
vasitəsilə bağlanmış aksesuar cədvəlinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

Aktuator korpus divarına və ya korpusun qapağına yerləşdirilir və istəkdən asılı olaraq 
qapaq kilidi ilə təchiz olunur.

Keçiricini korpus üzərində müxtəlif hündürlükdə quraşdırmaq üçün müxtəlif uzunluqlu 
keçirici vallar mövcuddur.

Köməkçi kontaktorlar

8544/1 yük və mühərrik keçirici növü 8080/1 növün iki ayrı təsdiqlənmiş kontakt elementi 
ilə quraşdırıla bilər.

Kontakt elementlərinin keçid funksiyası kontakt versiyası və yük və mühərrik keçiricisində 
yerləşdirmə ilə müəyyən edilir (sol: izləyici (ON), aparıcı (OFF), sağda: eyni cərəyana 
bağlı).

 6 qütblü keçiriciyə nail olmaq üçün iki ədəd 3 qütblü keçirici paralel ötürücü 
vasitəsi ilə birləşdirilə bilər.
NEC/CEC icazə kompetensiyasında bu varianta icazə verilmir.
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5 Texniki məlumatlar

XƏBƏRDARLIQ

Cihazı nəzərdə tutulduğu kimi istifadə edin!
 Əks halda, təchizatçı məsuliyyəti və zəmanəti qüvvədən düşür.
 Cihazı yalnız bu təlimat kitabçasında göstərilən  

istismar şərtlərinə uyğun olaraq istifadə edin.
 Cihaz partlama təhlükəsi olan ərazilərdə yalnız bu təlimat kitabçasına uyğun olaraq 

istismar oluna bilər.

Partlayışdan müdafiə

Gas partlayışından 
müdafiə

ATEX E II 2 G Ex d e IIC Gb
E I M 2 Ex d e I Mb

IECEx Ex d e IIC Gb
Ex d e I Mb

NEC I sinif, 1 Zona, AEx de IIC T6
I sinif, böl. 2, A, B, C, D T6 qrupları

CEC I sinif, Zona 1, Ex de IIC T6
I sinif, böl. 2 hər CEC J18-150

Sertifikalar

ATEX PTB 08 ATEX 1060 U

IECEx IECEx PTB 09.0011 U

NEC/CEC

Əsas kontaktor

İzolyasiya gərginliyi 800 V

Nominal əməliyyat 
gərginliyi

ATEX/IECEx 690 V AC, 50/60 Hz

NEC/CEC 600 V AC

Nominal çalışma cərəyanı maks. 80 A

Kommutasiya gücü

ATEX/IECEx IEC/EN 60947-3 uyğun olaraq:

1) 1 cərəyan xətti
2) sırada 2 cərəyan xətti
3) sırada 3 cərəyan xətti

NEC/CEC

1) 1 cərəyan xətti
2) sırada 2 cərəyan xətti
3) sırada 3 cərəyan xətti

3037662

AC-3 DC-23 DC-1

690 V, 63 A 220 V, 80 A3) 220 V, 80 A3)

500 V, 80 A 120 V, 80 A2) 120 V, 80 A2)

60 V, 80 A1) 60 V, 80 A1)

qədər nominal 
əməliyyat gərginliyi

AC dəyəri DC dəyəri

600 V 480 V 240 V 120 V 240 V3) 125 V2) 62,5 V1)

qədər nominal 
əməliyyat cərəyanı

63 A 80 A
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Əsas kontaktor

Mühərrrikin keçirmə gücü

ATEX/IECEx

NEC/CEC

Maks. qısa qapanmadan 
qoruma

ATEX/IECEx 160 A, açma xüsusiyyətləri: IEC/EN 60269-1 uyğun olaraq gG

NEC/CEC 150 A, ANSI/UL 245-8 uyğun olaraq J qoruyucu sinfi

Qısa qapanma 
müqaviməti

20 kA (IEC/EN 60947-3; UL 489)

Koordinasiya növü 2 (IEC/EN 60947-4-1 uyğun olaraq)

Nominal qısa müddətli 
cərəyan müqaviməti Icw

2,2 kA (IEC/EN 60947-3)

Maks. güc itkisi Hər cığıra 3,8 Vatt

Fəaliyyət ömrü

mexaniki 40 000 keçirmə tsikli

elektrik 20 000 keçirmə tsikli

Bağlantının en kəsiyi

Əsas qısqaclar Tək kondensator bağlantısı:

Çox naqilli bağlantı (yalnız ATEX/IECEx-də icazə verilir):

*) Yalnız eyni en kəsiyinə malik kondensatorlara icazə verilə bilər!
**) Müxtəlif en kəsiyinə malik kondensatorlara icazə verilir < 25 mm2/AWG 4 IP20 qoruma növünü 
ləğv edir!

Ayırıcı qısqacları

ATEX/IECEx Tək kondensator bağlantısı:

Çox konduktor bağlantısı (yalnız bərabər en kəsiyi olan kondensator):

NEC/CEC Tək kondensator bağlantısı:

Çox konduktor bağlantısı (yalnız bərabər en kəsiyi olan kondensator):

Fırlanma momenti

Əsas qısqaclar 5 Nm

Bərkitmə üçün fırlanma 
momenti

1,5 ... 1,8 Nm

Köməkçi kontaktorlar 0,4 Nm

690 V 500 V 400 V 240 V

55 kVt 55 kVt 37 kVt 22 kVt

qədər nominal 
əməliyyat gərginliyi

AC dəyəri DC dəyəri

600 V 480 V 240 V 120 V 240 V 125 V 62,5 V

At gücü 60 30 10 20 10 aid deyil

Qısa qapanma 20 kA

Giriş qoruyucu - J sinfi (150 A

tək, nazik məftilli: 6 ... 10 mm2 (AWG 10 ... AWG 8) yalnız daxiletmə prizması ilə

çox məftilli: 16 ... 50 mm2 (AWG 6 ... AWG 1/0)

nazik məftilli: 16 ... 50 mm2 (AWG 6 ... AWG 1/0)

elektrik konnektoru ilə: maks. 50 mm2 (maks. AWG 1/0)
Qoruma növü IP20 ləğv olundu!

qısqac lövhəsi və daxiletmə 
prizması ilə

tək, nazik məftilli: 2 x 6 mm2 (AWG 10) *) yalnız daxiletmə prizması ilə

tək, çox, nazik məftilli: 2 x 10 mm2 ... 2 x 16 mm2 
(2 x AWG 8 ... 2 x AWG 6) *)

elektrik konnektoru ilə: maks. 2 x 50 mm2 (maks. 2 x AWG 1/0) 
**)

qısqac lövhəsi və daxiletmə 
prizması ilə

tək, nazik məftilli: 0,5 ... 10 mm2 (AWG 20 ... AWG 8)

tək, nazik məftilli: maks. 2 x 6 mm2 (maks. 2 x AWG 10)

tək, nazik məftilli: AWG 24 ... AWG 6

tək, nazik məftilli: İcazə yoxdur!
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Köməkçi kontaktorlar

Mümkün köməkçi 
kontaktorlar

maks. 2 köməkçi kontaktor bloku növü 8080/1
8080/1-1: aşağı sürətli əməliyyat kontaktı, 1 Ö + 1 S  
(qapadıcı > 20 ms əsas kontaktorlardan öncə)
8080/1-3: aşağı sürətli əməliyyat kontaktı, 2 Ö
8080/1-4: aşağı sürətli əməliyyat kontaktı, 2 S

Əməliyyatların gücü

NEC/CEC 250 V AC

Nominal əməliyyat 
cərəyanı

ATEX/IECEx 6 A

NEC/CEC 10 A

Qısa qapanmadan 
qoruma

10 A, açma xüsusiyyətləri: IEC/EN 60291-1 uyğun olaraq gG

Bağlantının en kəsiyi

ATEX/IECEx 1,5 ... 2,5 mm2 (AWG 16 ... AWG 14), tək, nazik məftilli

NEC/CEC AWG 22 ... AWG 12

Material

Keçirici kamera epoksid qətranı

Yuxarı korpus hissələri PA

Kontaktorlar Gümüş sink oksid

Çəki 3 qütblü: 2,2 kq
3 qütblü + N: 2,8 kq

Qoruma növü IP20 (IEC/EN 60529, yuxarıdan barmaq üçün təhlükəsizdir)

keçiricinin fırlanma momenti təx. 3,5 Nm

Mühit temperaturu

ATEX/IECEx 8544/1-.1: - 30 ... + 80 °C
8544/1-.2: - 50 ... + 80 °C

nominal əməliyyat cərəyanı və temperatur sinfindən asılı olaraq:

NEC/CEC T6: - 50 ... + 40 °C

Quraşdırma mövqeyi istənilən

AC-12 AC-15 DC-12

8080/1-1 8080/1-3
8080/1-4

8080/1-1 8080/1-3
8080/1-4

8080/1-.

maksimum.  
250 V
maksimum.  
500 V **)

maksimum.  
6 A
maksimum.  
5000 VA

maksimum. 
250 V
maksimum.  
400 V **)

maksimum.  
6 A
maksimum.  
4000 VA

maksimum.  
250 V
maksimum.  
500 V **)

maksimum.  
6 A
maksimum.  
1000 VA

maksimum.  
250 V 
maksimum.  
400 V **)

maksimum.  
6 A
maksimum.  
1000 VA

maksimum.  
125 V
maksimum.  
6 A
maksimum.  
400 Vatt

**) yalnız eyni potensiala malikdir

80 A 63 A

T6 Ta ( 60 °C T6 Ta ( 60 °C

T5 Ta ( 75 °C T5 Ta ( 75 °C

T4 Ta ( 80 °C
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Sxematik tərtibat Əsas kontaktorlar

Köməkçi kontaktorlar

1) Cərəyan boşaldıcı kontakt (izləyici ON, aparıcı OFF, IEC/EN 60947-1 uyğun olaraq)

Ölçülü təsvirlər (bütün ölçülər mm ilə qeyd olunub) – Dəyişikliklər yol veriləndir

12429E00 12430E00

8544/1, 3 qütblü 8544/1, 3 qütblü + N

14143E00 14824E00

1 3 5 7 9 01

2 4 6 8 10 02

1 3 5 7 9 01

2 4 6 8 10 02

1 3 5 7 9 01

2 4 6 8 10 02

1 3 5 7 9 01

2 4 6 8 10 02

sol yuvada quraşdırılmışdır sağ yuvada quraşdırılmışdır

14145E00 14146E00

14147E00 14147E00

14148E00 14148E00

S
W

5
7

1

9
9

A

4
4

2

1
1

4

5,50

140

165

7
1

9
9

A

4

S
W

5

5
7

1
5
2

2
1

7
7

5,50

140

165
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12431E00

8544/1, 3-qütblü + N + PE

Ölçülü təsvirlər (bütün ölçülər mm ilə qeyd olunub) – Dəyişikliklər yol veriləndir

7
1

9
9

A

4

S
W

5

9
5

1
9
0

5
6

1
1
2

5,50

140

165

Ölçü "A" Quraşdırma 
komplekti

Keçirici 
val

Korpusda  
quraşdırma

191,7 mm 8544A0303-3 111 mm 8146/...5 və 8125/...5

151,7 mm 8544A0303-2 71 mm 8146/...3 və 8125/...3

132,7 mm 8544A0303-1 52 mm 8146/...2
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6 Daşınma, saxlama və utilizasiya

Daşınma

 Orijinal qutusunda laxlamadan qablaşdırılıb, yerə salmayın, diqqətlə işlədin.
 
Saxlama

 Orijinal qablaşdırmada quru şəkildə saxlayın.
 
Utilizasiya

 Qaydalara uyğun olaraq bütün komponentlərin ətraf mühitə zərəri olmadan 
utilizasiyasını təmin edin.

7 Montaj

7.1 Quraşdırma dəliklərini quraşdırın
Tək keçirici

Şək. 7-1: Keçirici üçün perforasiyanın təsviri

 M5 quraşdırma lövhəsində 4 ədəd yivli dəliklər çərtin.

XƏBƏRDARLIQ

Yalnış və çatışmayan korpus zamanı təhlükə!
 Yalnış və çatışmayan korpus olduqda partlayışdan müdafiə yoxdur!
 Partlama təhlükəsi olan ərazilərdə istifadə edildikdə, keçiricini 

sertifikatlaşdırılmış alışma qorumalı, "gücləndirilmiş təhlükəsizlik" tipli  
korpusa quraşdırın.

 Quraşdırma dəliklərini hər zaman keçirici valın (Z) mərkəzinə uyğun olaraq 
quraşdırın.

12432E00

1) Quraşdırma dəlikləri 8543 (köhnə)

2) Quraşdırma dəlikləri 8544/1,  
3 qütblü

3) Quraşdırma dəlikləri 8544/1,  
3 qütblü+N və ya 3 qütblü+PE 
qısqacı

4) Quraşdırma dəlikləri 8544/1,  
3 qütblü+N+PE-qısqac və ya  
3 qütblü+N qısqac+PE qısqac

M6
1)

M5

42
2)

112
4)

Z

1
4
0

9
0

o
d
e
r

9
4

1
)

21
3)

77
3)
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Paralel ötürücülü iki ədəd keçirici (yalnız ATEX/IECEx icazə verilir)

Şək. 7-2: iki ədəd paralel ötürücülu keçirici üçün perforasiyanın təsviri

 M5 quraşdırma lövhəsində 6 ədəd yivli dəliklər çərtin.

 Quraşdırma dəliklərini hər zaman paralel ötürücünün keçirici valının (Z) 
mərkəzinə uyğun olaraq quraşdırın.

12433E00

1) Quraşdırma dəlikləri 8544/1, 3 qütblü 2) Quraşdırma dəlikləri 8544/1, 3 qütblü+N və ya 3 qütblü+PE-qısqac

Z

77
1)

112
2)

M5

1
4
0
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7.2 PE qısqacını və/və ya N qısqacını quraşdırın (istəkdən asılı olaraq)

12434E00

Şək. 7-3: Qısqacı keçiricinin sol tərəfinə quraşdırın

Qısqacı keçiricinin sol tərəfinə quraşdırın

 PE və ya N qısqacını (1) yuxarıdan birləşdirmə oynağına (2) yerləşdirin.
 Soldakı qapağı (3) keçiricinin qapağına (4) bərkidin.
 Qapağı 2 bərkitmə vinti ilə (5) 2,5 Nm qısqaca bərkidin.
Qısqacı keçiricinin sağ tərəfinə quraşdırın

 Keçiricini (4) yuxarıda PE və ya N qısqacının (1) birləşdirmə oynağına yerləşdirin.
 Sağdakı qapağı (3) keçiricinin qapağına bərkidin.
 Qapağı 2 bərkitmə vinti ilə (5) 2,5 Nm qısqaca bərkidin.

7.3 Köməkçi kontaktoru quraşdırın (istəkdən asılı olaraq)

 8544/1 3 qütblü keçiricidə istəkdən asılı olaraq N qısqacı və/və ya PE qısqacı 
quraşdırıla bilər.
8544/1 3 qütblü+N keçiricidə istəkdən asılı olaraq PE qısqacı quraşdırıla bilər.

XƏBƏRDARLIQ

Az boşluq və sızma məsafələri səbəbindən təhlükə!
 Ex i köməkçi kontaktorların istismarına yalnız quraşdırılmış örtük olduqda icazə verilir!
 Müştəri tərəfindən köməkçi kontaktorun quraşdırılmasına yalnız o zaman icazə verilir 

ki, quraşdırma yuvasındakı sol və sağ hər iki qısqacda ayırıcı qısqaclardan istifadə 
olunmasın!

 Köməkçi kontaktor quraşıdırılmadan öncə, qapaq çıxarılmalıdır. Keçiricinin IP 
qoruması, IP 20 (barmaq qoruması), örtük çıxarıldığı təqdirdə qorunub 
saxlanılır.

 Köməkçi kontaktorun keçid funksiyası quraşdırma yuvasından asılıdır  
(sol: izləyici (ON), aparıcı (OFF), sağda: eyni cərəyana bağlı).

1
2

3

4
5
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12435E00

Şək. 7-4: Köməkçi kontaktoru quraşdırın

 Quraşdırma yuvasının (3) örtüyü (1) vint tornavida və ya bıçaqla ehtiyatla 
kənarlaşdırılmalıdır.

 Köməkçi kontaktoru (2) quraşdırma yuvasına yerləşdirin və səliqə ilə otuzdurun.
 Əlavə edilmiş keçid təsvirini müvafiq keçid funksiyası ilə keçiricinin identifikasiya 

lövhısinə yapışdırın.
Ex i köməkçi kontaktoru üçün örtüyü quraşdırın

12436E00

Şək. 7-5: Ex i köməkçi kontaktoru üçün örtüyü quraşdırın

 Örtüyü tam tamasa oturana qədər (4) köməkçi kontaktorun üstünə qoyun.

1 3

2

CLICK

4
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7.4 Keçirici val(lar)ı quraşdırın
Tək keçirici

12438E00

Şək. 7-7: Keçirici valı quraşdırın

 Yayı (2) və keçirici valı (1) keçiriciyə yerləşdirin.
 Gərginlik ştiftini (3) bir kəlbətinlə diqqətlə sıxın.

 Keçirici valınının uzunluğu korpusun hündürlüyündən asılıdır  
(cəd. 7-1-ə bax).
Keçirici val ayrıca sifariş edilməlidir.

12437E00

Şək. 7-6: Keçirici vallar

X

Ölçü Uzun- 
luq

Korpus üçün Xmin Xmaks Sifariş nömrəsi

1 52 mm 8125/...2, 8146/...2 117,20 121,20 8544A0303-1

2 71 mm 8125/...3, 8146/...3 136,20 140,20 8544A0303-2

3 111 mm 8125/...5, 8146/...5 176,20 180,20 8544A0303-3

Cəd. 7-1: Keçirici vallar

1

2

3
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Paralel ötürücülü iki ədəd keçirici (yalnız ATEX/IECEx icazə verilir)

12439E00

Şək. 7-8: Keçirici valları quraşdırın

 Keçirici valı (1) keçiricidə yerləşdirin.
 Gərginlik ştiftini (2) bir kəlbətinlə diqqətlə sıxın.

7.5 Keçiricinin quraşdırma lövhəsində quraşdırın
Tək keçirici

 Keçiricini 4 ədəd M5 1,8 Nm vint istifadə edərək montaj panelinə bərkidin.
Paralel otürcü ilə iki keçirici

 Sol keçiricinin sağ keçiricinin birləşdirmə oynağı üzərinə vertikal şəklidə yerləşdirin.
 Keçiricini 6 ədəd M5 1,8 Nm vint istifadə edərək montaj panelinə bərkidin.

 Paralel ötürücü ayrıca sifariş verilməlidir.

1

2
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7.6 Paralel ötürcünü quraşdırın

12440E00

Şək. 7-9: Paralel otürcünü quraşdırın

 Paralel ötürücünü (1) quraşdırmadan öncə, hər iki keçiricinin sıfır vəziyyətində 
olduğundan əmin olun.

 Paralel ötürücünü (1) və araqatı şaybasını (2) şək. 7-9-da göstərilən kimi keçiricinin 
keçirici valı üzərində yerləşdirin.

 M6 (3) qaykalarının 4,5 Nm ilə bərkidin.

7.7 Korpus tavanının aktuator ilə quraşdırın
 R. STAHL aksesuar cədvəlinə uyğun olaraq, aktuatorlu korpus tavanının korpus/yuva 

üzərində vertikal olaraq yerləşdirin.
 Korpus tavanının bərkitmə vintlərini sıxın.

XƏBƏRDARLIQ

Sərbəst yerləşdirilmiş naqillər səbəbindən təhlükə!
 Quraşdırılmış köməkçi kontaktorlarda, bağlı naqillər paralel ötürücünün yanında 

yerləşir.
 Naqilləri elə yerləşdirin ki, onlar paralel ötürücü ilə qarışmasın!

1

2

3
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8 Quraşdırma

 Lazım olarsa sonluq muftalarını uyğun alətlə quraşdırın.
 Kondensatorun birləşməsini xüsusi qayğı ilə həyata keçirin.
 Kondensatorun izolyasiyası qısqacadək qədər çatmalıdır.
 Kondensator izolyasiyanın çıxarılması zamanı zədələnməməlidir.
 Xəttlərin və quraşdırmanın növünü elə təyin edin ki, maksimum icazə verilən 

kondensator temperaturu aşılmasın.
 Qoruyucu kondensatoru qoşun.
 Qısqac yerlərinin fırlanma momentinə diqqət yetirin.

8.1 Yük və mühərrik keçiricisinin şəbəkə bağlantısı
Əsas qısqacda şəbəkə bağlantısı

 Kondensatoru izolyasiyadan ayırın.
 Kondensatoru əsas qısqacda elə yerləşdirin ki, kondensatorun izolyasiyası 

qısqacadək çatsın.
 Əsas qısqacın bərkitmə vintini 5 Nm ilə sıxın.

Əsas qısqacda daxiletmə prizması ilə kondensator bağlantısı

 Kondensatoru izolyasiyadan ayırın.
 Qoruyucu folyonu daxiletmə prizmasından çıxarın və daxiletmə prizmasını əsas 

qısqaca qatlayın.
 Kondensatoru əsas qısqacda elə yerləşdirin ki, kondensatorun izolyasiyası 

qısqacadək çatsın.
 Əsas qısqacın bərkitmə vintini 5 Nm ilə sıxın.

XƏBƏRDARLIQ

Düzgün quraşdırılmamış elementlər!
 Elementlər düzgün qurulmadıqda, partlayışdan müdafiə artıq təmin 

edilmir.
 Quraşdırmanı təlimatları və milli təhlükəsizlik və qəza qarşısının alınması 

qaydalarını (məs. IEC/EN 60079-14) nəzərə alaraq ciddi şəkildə həyata 
keçirin.

 İcazə verilen kondensatorun en kəsikləri üçün "Texniki məlumatlar"-a baxın.

 İcazə verilen kondensatorun en kəsikləri üçün "Texniki məlumatlar"-a baxın.
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Elektrik konnektoru bağlantısı

12441E00

Şək. 8-1: Elektrik konnektoru bağlantısı 

 Qoruyucu folyonu daxiletmə prizmasından (6) çıxarın və daxiletmə prizmasını əsas 
qısqaca (7) qatlayın.

 Qısqac lövhəsini (5) əsas qısqacda (7) yerləşdirin və əsas qısqacı (1) bərkitmə vinti ilə 
5 Nm sıxın.

 Dairəvi elektrik konnektorlu kondensatoru (4) və yay həlqəsini (3) qısqac lövhəsinin 
üzərindəki vintə ilişdirin və qayka ilə (2) sıx bərkidin (5 Nm).

XƏBƏRDARLIQ

Cərəyan keçirici metal hissələr səbəbindən təhlükə!
 Elektrik konnektoru bağlantısı zamanı cərəyan keçirən metallar keçiricinin xaricində 

olur.
 Keçiricinin yalnız təmas qoruyucu ilə istismar edin!

XƏBƏRDARLIQ

Elektrik dolaşmış konnektoru bağlantısının səbəbindən təhlükə!
 Kabellərin mexaniki olaraq yüklənməsi zamanı, elektrik konnektoru bağlantısı qısqac 

lövhəsinə dolaşa bilər. Təmas qoruyucusu dolaşmadan qoruyur.
 Keçiricini yalnız quraşdırılmış təmas qoruyucusu və ya ayrı dolaşma qoruması ilə  

istismar edin!

XƏBƏRDARLIQ

Tək kondensator bağlantısında cərəyan keçirən metal hissələrinin olması və kiçik 
en kəsikli kondensator bağlanması səbəbindən təhlükə!
 Bir kondensator və ya ən azı en kəsiyi ( 25 mm2/AWG 4-in olan kondensatorun 

bağlantısı zamanı, təmas qoruyucusu təmin edilmiş olsa da, cərəyan keçirici metal 
hissələrə toxunmaq mümkündür, çünki təmas qoruyucusunun açılışları yalnız qismən 
bağlanır.

 IP20 qorunması dərəcəsini əldə etmək üçün təmas qoruyucusundan əlavə uyğun bir 
örtük də quraşdırılmalıdır.

 İcazə verilen kondensatorun en kəsikləri üçün "Texniki məlumatlar"-a baxın.

1 2

3

4
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12442E00

Şək. 8-2 təmas qoruyucusunu quraşdırın 

 Təmas qoruyucusunu (8) əsas qısqac, qısqac lövhəsi və kondensator üzərinə ilişdirin.

 Sökülmə əks istiqamətində aparılır.

8
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Ayırıcı qısqaca kondensator bağlantısı

12443E00

Şək. 8-3: Ayırıcı qısqacı birləşdirmək

 Əsas qısqacdakı örtüyü (1) sökmək üçün tornavidan istifadə edin. Kontaktdakı ayırıcı 
qısqacı (4) bağlayın.

 Əsas qısqacın bərkitmə vintini (3) 5 Nm ilə bərkidin.
 Kondensatoru (5) izolyasiyadan ayırın. Kondensatoru ayırıcı qısqacda elə yerləşdirin 

ki, onun izolyasiyası qısqacadək çatsın.
 Ayırıcı qısqacın bərkitmə vintini (2) 1,5 ... 1,8 Nm ilə bərkidin.

8.2 Qoruyucu kondensatorun birləşməsi
 Qoruyucu kondensatoru PE qısqacına bağlayın.

8.3 Köməkçi kontaktorların şəbəkə bağlantısı
Alışma qoruması olmayan köməkçi kontaktorlar

 Kondensatoru izolyasiyadan ayırın.
 Kondensatoru qısqacda elə yerləşdirin ki, onun izolyasiyası qısqacadək çatsın.
 Qısqacların bərkitmə qaykalarını 1,5 Nm ilə sıxın.
 Yardımçı qövslərin əsas qövslərə dolaşmadan yerləşməsini təmin etmək üçün 

kondensatoru keçiriciyə kabel kanalından keçirərək aparın.

XƏBƏRDARLIQ

Kifayət qədər boşluq və sızma məsafələri səbəbindən təhlükə!
 Müştəri tərəfindən ayırıcı qısqacın birbaşa alışmaya davamlı köməkçi kontaktorların 

yanında quraşdırılmasına icazə verilmir!

XƏBƏRDARLIQ

Ayırıcı qısqacının istənməyən boşalması səbəbindən təhlükə!
 Ayırıcı qısqac yalnız əsas qısqaca bağlanarsa, dartma zamanı istəmədən boşala 

bilər.
 Partlama təhlükəsi olan mühitlərdə istifadə olunduqda, ayırıcı qısqacı bərk sıxmaq 

üçün əsas qısqacın bərkitmə vintləri sıx bir şəkildə bərkidilməlidir.

 İcazə verilen kondensatorun en kəsikləri üçün "Texniki məlumatlar"-a baxın.

 İcazə verilen kondensatorun en kəsikləri üçün "Texniki məlumatlar"-a baxın.

1
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Alışmaya davamlı köməkçi kontaktorlar

12444E00

Şək. 8-4: Alışmaya davamlı köməkçi kontaktorların şəbəkə bağlantısı

 Kondensatoru izolyasiyadan ayırın.
 Kondensatoru qısqacda elə yerləşdirin ki, onun izolyasiyası qısqacadək çatsın.
 Qısqacların bərkitmə qaykalarını 1,5 Nm ilə sıxın.
 Kondensatoru örtüyün xətt kəmərinə (1) daxil edin və tamasa ilə (2) bərkidin.
 Yardımçı qövslərin əsas dövrəyə qarışmasının qarşısını almaq üçün keçiricinin yan 

tərəfindəki kondensatoru uzaqlaşdırın.

8.4 Giriş qoruyucuları
 Uyğun giriş qoruyucularını öncədən müəyyələşdirin, fəsil 5 "Texniki məlumatlar" a 

baxın.

9 İşə salma

İstismardan öncə

 Xəttlərin stabil yerləşdirilməsini yoxlayın.
 Fırlanma momenti yoxlayın.
 Bağlantının düzgün quraşdırıldığından əmin olun.
 Bütün vint və qaykalar sıxılmış olduğundan əmin olun.

XƏBƏRDARLIQ

Kifayət qədər boşluq və sızma məsafələri səbəbindən təhlükə!
 Ex i köməkçi kontaktorların istismarına yalnız quraşdırılmış örtük olduqda icazə verilir!
 Müştəri tərəfindən köməkçi kontaktorun quraşdırılmasına yalnız o zaman icazə verilir 

ki, quraşdırma yuvasındakı sol və sağ hər iki qısqacda ayırıcı qısqaclardan istifadə 
olunmasın!

 Müştəri tərəfindən ayırıcı qısqacın birbaşa alışmaya davamlı köməkçi kontaktorların 
yanında quraşdırılmasına icazə verilmir!

 İcazə verilen kondensatorun en kəsikləri üçün "Texniki məlumatlar"-a baxın.

1
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10 Xidmət

10.1 Müntəzəm texniki xidmət işləri
 Yoxlamaların mahiyyəti və həcmini müvafiq milli qaydalardan (məs. IEC/EN 60079-17) 

götürülməlidir.
 Müddətləri elə ölçün ki, bununla hesablanan qurğuda meydana çıxan hər hansı bir  

qüsur vaxtında müəyyən edilə bilsin.
 Kontakt korroziyasını qarşısını almaq üçün müntəzəm olaraq çəngəlləri çıxarın.

Texniki xidmət əsnasında yoxlayın:

X xəttlər sabit bərkidilibmi.
X cərəyan təchizatı xəttləri girişləri sabit bərkidilibmi.
X cərəyan təchizatı xəttləri girişlərinin vəziyyətini.
X kipləşdiricilər zədələnibmi.
X cihazı vizual zədələrə qarşı.
X müvafiq temperatura uyğunluq.
X nəzərdə tutulan funksiyaya uyğunluq.

10.2 Təmizləmə
X Təmizlik yalnız tənzif, süpürgə, tozsovuran və ya digərləri ilə həyata keçirilməlidir.
X Təmizləmə üçün: su və ya yumşaq, aşındırıcı olmayan, təmizləyici maddələrdən 

istifadə edin.
X Heç vaxt aşındırıcı təmizləyici vasitə və ya məhluldan istifadə etməyin.

XƏBƏRDARLIQ

Cihaz üzərində nəzərdə tutulmayan iş səbəbindən yaranan təhlükə!
 Xəsarət və maddi ziyan təhlükəsi var.
 Montaj, quraşdırma, istismara verilmə, istismar və texniki xidmət işləri yalnız 

səlahiyyətli və müvafiq təlim keçmiş əməkdaşlar tərəfindən həyata keçirilə bilər.

XƏBƏRDARLIQ

Elektrik gərginliyi daşıyan hissələr vasitəsilə yarana bilən təhlükə!
 Ən ağır xəsarət təhlükəsi.
 Bütün bağlantıları və naqilləri şəbəkədən ayırın.
 Bağlantıları nəzərdə tutulmayan keçidlərə görə yoxlayın.

XƏBƏRDARLIQ

Əsas cərəyan qövsündə qısa qapanma
 Keçirici kontaktorlar zədələnə bilər.
 Əsas cərəyan qövsündə hər bir qısa qapanmadan sonra keçiricini 

dəyişdirin, çünki keçirici kontaktorların vəziyyəti hermetik mühafizə olunan 
avadanlıqla yoxlanıla bilməz.
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11 Aksessuarlar və ehtiyat hissələri 

 XƏBƏRDARLIQ

Yalnız Fa. R. STAHL Schaltgeräte GmbH şirkətinin orijinal hissələri, həmçinin ehtiyat 
hissələrini istifadə edin.

Təyinat Şəkil Təsvir Art. Nöm. Çəki
kq

Keçirici val

12445E00

8146/...2 üçün 52 mm 168354 0,031
8146/...3 və ya 8125/...3 üçün 71 mm 168355 0,046
8146/...5 və ya 8125/...5 üçün 111 mm 168357 0,077

Köməkçi kontaktor

12446E00

2 açan (8080/1-3) 2) 168356 0,026

1 açan + 1 bağlayan (8080/1-1) 1) 168351 0,026

2 bağlayan (8080/1-4) 2) 168353 0,026

Köməkçi kontaktor keçid funksiyası quraşdırılmış 
yuvadan asılıdır.
1) solda: izləyici (ON), aparıcı (OFF);

Sağda: eyni cərəyana bağlı
2) Sol və sağ: eyni cərəyana bağlı

İşarə lövhəsi

12447E00

168286 0,053

168287 0,053

168288 0,053

168289 0,053

168290 0,053

168291 0,053

168285 0,053

168292 0,053

Ayırıcı qısqac

12448E00

AGK 10-UKH 50 168543 0,014

Elektrik konnektoru 
üçün bağlantı

12449E00

Elektrik konnektoru ilə kondensatoru bağlamaq üçün 
quraşdırma dəsti

171292 0,032

Daxiletmə prizması
12450E00

Əsas qısqacda en kəsiyi ( 10 mm2 (tək xəttli bağlama)  
və ya ( 6 mm2 (çox xəttli bağlama) olan kondensatorların 
bağlantısı üçün

171324 0,200

Ex i seperator

12451E00

birləşmə hissələri olan alışmadan qorunmalı və 
alışmadan qorunmayan enerji qövsünü birləşdirmək 
üçün lazımi 50 mm ölçünü təmin etmək üçün

169683 0,008

PE/N qısqac

12452E00

sonrakı quraşdırma üçün 168347 0,600

Paralel ötürücü

12453E00

2 kombinə edilmiş yük və mühərrik keçiricilərinin eyni 
vaxtda işlənməsi üçün

171330 0,327

qr: 1 10 ədəd

qr: 2 10 ədəd

qr: 3 10 ədəd

qr: 4 10 ədəd

qr: 5 10 ədəd

qr: 6 10 ədəd

qr: N 10 ədəd

qr: PE 10 ədəd
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Yük və mühərrik keçiriciləri, 
yükayıran keçirici 8544/1

Köməkçi kontaktor 
açarı

14151E00

quraşdırılmış köməkçi kontaktorları çıxartmaq üçün 201909 0,035

Fırlanma lingi

12454E00

d 122,5 mm; 0 mövqeyində  
maks. 3 asılqan kilidlə kilidlənə bilər

201436 0,325

201437 0,325

201438 0,325

12454E00

d 122,5 mm; 0 mövqeyində  
maks. 3 asılqan kilidlə kilidlənə bilər
təhlükəsizlik keçiriciləri üçün; Qapaq yalnız I/ON 
mövqeyində qaldırıla bilər!

201439 0,325

201451 0,325

201453 0,325

12454E00

6 qütblü keçirici üçün:
d 180 mm; 0 mövqeyində  
maks. 3 asılqan kilidlə kilidlənə bilər

201454 0,830

201456 0,830

201457 0,830

12454E00

6 qütblü keçirici üçün:
d 180 mm; 0 mövqeyində  
maks. 3 asılqan kilidlə kilidlənə bilər
təhlükəsizlik keçiriciləri üçün; Qapaq yalnız I/ON 
mövqeyində qaldırıla bilər!

201459 0,830

201460 0,830

201461 0,830

Təyinat Şəkil Təsvir Art. Nöm. Çəki
kq

Ling: qara
Qoruyucu yaxalıq: qara

8604A1-21-1-01-1-2

Təyinat lövhəsi: 0/OFF - I/ON

Ling: qırmızı
Qoruyucu yaxalıq: sarı

8604A1-21-1-01-2-2

Təyinat lövhəsi: 0/OFF - I/ON

Ling: qırmızı
Qoruyucu yaxalıq: qara

8604A1-21-1-01-3-2

Təyinat lövhəsi: 0/OFF - I/ON

Ling: qara
Qoruyucu yaxalıq: qara

8604A1-22-1-01-1-2

Təyinat lövhəsi: 0/OFF - I/ON

Ling: qırmızı
Qoruyucu yaxalıq: sarı

8604A1-22-1-01-2-2

Təyinat lövhəsi: 0/OFF - I/ON

Ling: qırmızı
Qoruyucu yaxalıq: qara

8604A1-22-1-01-3-2

Təyinat lövhəsi: 0/OFF - I/ON

Ling: qara
Qoruyucu yaxalıq: qara

8604A1-31-1-01-1-1

Təyinat lövhəsi: 0/OFF - I/ON

Ling: qırmızı
Qoruyucu yaxalıq: sarı

8604A1-31-1-01-2-1

Təyinat lövhəsi: 0/OFF - I/ON

Ling: qırmızı
Qoruyucu yaxalıq: qara

8604A1-31-1-01-3-1

Təyinat lövhəsi: 0/OFF - I/ON

Ling: qara
Qoruyucu yaxalıq: qara

8604A1-32-1-01-1-1

Təyinat lövhəsi: 0/OFF - I/ON

Ling: qırmızı
Qoruyucu yaxalıq: sarı

8604A1-32-1-01-2-1

Təyinat lövhəsi: 0/OFF - I/ON

Ling: qırmızı
Qoruyucu yaxalıq: qara

8604A1-32-1-01-3-1

Təyinat lövhəsi: 0/OFF - I/ON


