
 
   ETE5MA  مغناطیسی قابل تنظیم سری کلیدهای اتوماتیک حرارتی

 

 

 

 

 250 160 (Aسایز فریم )

 ETE5MA-250H ETE5MA-250S ETE5MA-160H ETE5MA-160S مدل

 4 ,3 4 ,3 تعداد پل

 کاال تصویر

  

-100-125, 125-160, 160-200, 200 (Aجریان نامی )

250 

20-25, 25-32, 32-40, 40-50, 50-63, 

63-80, 80-100, 100-125, 125-160 

 AC400V AC400V (Vولتاژ نامی )

 AC1000V AC1000V (Vولتاژ عایقی نامی )

( KAقدرت قطع کلید )

(𝐈𝐂𝐮 /𝐈𝐂𝐒) 
AC400V 35 / 25 25 / 18 35 / 25 25 / 18 

 تعداد سیکل های عملکرد
ON 3000 3000 

OFF 7000 7000 

 

 a-b-c-ca  (mm)ابعاد خارجی کلید

 
 

3P 105-165-68-92 90-155-88-115 90-155-68-90 

4P 140-165-68-92 120-155-88-115 120-155-68-90 

 (kgوزن )
3P 1.7 1.5 1.1 1.0 

4P 2.1 1.9 1.7 1.1 

  •  • (MD)الکتریکی  با عملکرددستگاه 

  •  • دسته عملکرد خارجی

 (مغناطیسی –حرارتی یم )ظقابل تن (مغناطیسی –حرارتی یم )ظقابل تن عملکرد نوع رله

 شاخص های اصلی عملکرد 



 
   ETE5MA  مغناطیسی قابل تنظیم سری کلیدهای اتوماتیک حرارتی

 

 

 

 

 

 630 400 (Aسایز فریم )

 ETE5MA-630H ETE5MA-400H مدل

 4 ,3 4 ,3 تعداد پل

 کاال تصویر

  

 400-500, 500-630 200-250, 250-320, 320-400 (Aجریان نامی )

 AC400V AC400V (Vنامی ) ولتاژ

 AC1000V AC1000V (Vولتاژ عایقی نامی )

( KAقدرت قطع کلید )

(𝐈𝐂𝐮 /𝐈𝐂𝐒) 
AC400V 50 / 35 50 / 35 

 تعداد سیکل های عملکرد
ON 2000 2000 

OFF 4000 4000 

 

 a-b-c-ca  (mm)ابعاد خارجی کلید

 
 

3P 140-257-103-155 140-257-103-155 

4P 185-257-103-155 185-257-103-155 

 (kgوزن )
3P 5.7 5.5 

4P 7.5 7.0 

  •  • (MD)الکتریکی  با عملکرددستگاه 

  •  • دسته عملکرد خارجی

 (مغناطیسی –حرارتی یم )ظقابل تن (مغناطیسی –حرارتی یم )ظقابل تن نوع رله عملکرد

 شاخص های اصلی عملکرد 



 
   ETE5MA  مغناطیسی قابل تنظیم سری کلیدهای اتوماتیک حرارتی

 

 

 

 800 (Aسایز فریم )

 ETE5MA-800H مدل

 4 ,3 تعداد پل

 کاال تصویر

 

 400-500, 500-630, 630-800 (Aجریان نامی )

 AC400V (Vولتاژ نامی )

 AC1000V (Vولتاژ عایقی نامی )

( KAقدرت قطع کلید )

(𝐈𝐂𝐮 /𝐈𝐂𝐒) 
AC400V 50 / 35 

 تعداد سیکل های عملکرد
ON 1500 

OFF 4000 

 

 a-b-c-ca  (mm)ابعاد خارجی کلید

 
 

3P 210-275-103-155 

4P 280-275-103-155 

 (kgوزن )
3P 9.5 

4P 12.5 

  • (MD)الکتریکی  با عملکرددستگاه 

  • دسته عملکرد خارجی

 (مغناطیسی –حرارتی یم )ظقابل تن نوع رله عملکرد

 شاخص های اصلی عملکرد 


