YOLCU VAGONLARI ‹Ç‹N ISITMA S‹STEMLER‹ KONTROLÜ
Elektrikli otomatik ›s›tma sistemi genel
olarak yolcu vagonlar› için kullan›l›r.
1. Is›tma Sistemi (1000V):
Aﬂa¤›daki k›s›mlardan oluﬂmaktad›r.
- Techizat sand›¤›
- Ana ﬂalter
- Güç kontaktörü
- Ana sigorta
- Düﬂük gerilim rölesi
- Da¤›t›m sigortas›
2. Is›tma Sistemi (1000-1500-3000V):
Aﬂa¤›daki k›s›mlardan oluﬂmaktad›r.
- Techizat sand›¤›
- Ana ﬂalter
- Güç kontaktörü
- Ana sigorta
- Elektronik gerilim seçici röle
- Da¤›t›m sigortas›
- Motorlu kademe de¤iﬂtirici ﬂalter
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Elektrikli yolcu vagonlar› için
otomatik ›s›tma panosu

Techizat Sand›¤›:
Ana ve yard›mc› techizat sand›klar›
vagonun alt›na montaj edilecek ﬂekilde
304 kalite 4 mm paslanmaz çelikten imal
edilmektedir. Koruma s›n›f› IP 54 olarak
dokunmaya, toz ve su giriﬂine karﬂ›
gerekli emniyet tertibat› al›nm›ﬂt›r. Ana
ve yard›mc› techizat sand›klar› tüm
cihazlar›n montaj› ve kablo ba¤lant›lar›
yap›lm›ﬂ ﬂekilde vagona montaja haz›r
olarak verilir. Mekanik kilitleme tertibat›
ile gerilim alt›nda sand›k kapaklar›n›n
aç›lmas› engellenmiﬂtir.
Ana ﬁalter:
Ana ﬂalterler, 50 kW’l›k ›s›tma gücü içindir.
1000V DC/AC’de 50A,3 000V DC’de
16,7A ana ﬂalter tertibat›, 90˚ moment
kesicili bir yayl› paket ﬂalteridir. ﬁalterin
yayl› bir kilitleme tertibat› vard›r. Bu tertibat
techizat sand›¤›n›n kapa¤›n›n aç›lmas›
halinde sistemi kilitler. Kapak aç›ld›¤›nda
ﬂalterin devreye girmesi önlenir.
Güç kontaktörü:
Is›t›c›lara kumanda edebilmek için her
elektrik devresine bir güç kontaktörü
kullan›l›r. Bu kontaktör manyetik tahrikli
polarize bir kontaktördür.
Bobin çal›ﬂma gerilimi DC‘dir. Ak›m›n
kesilmesinde ark›n söndürülmesi bir
daimi m›knat›s ile sa¤lan›r. Kontaktör
yap›l›ﬂ itibari ile VDE 0110’a göre C
izolasyon s›n›f›na, VDE 0660’a göre de
D cihaz grubuna tekabül etmektedir.
Çal›ﬂt›rma bobini, aﬂ›r› gerilimlerden
korunmak gayesi ile bir diyot ve seri ba¤l›
bir direnç vas›tas›yla köprülenmiﬂtir.
Teknik Özellikler:
Tipi
: FEC
Kullanma S›n›f›
: AC1 / DC1
Nominal Gücü
: 16 kW 3000V AC/DC
Kontak say›s› (Ad) : 1
Yard›mc› Kontak : 1 NA / 1 NK < 10A
Bobin Gerilimi
: 24, 72, 120V DC
A¤›rl›k
: 3,2 kg
‹zolasyon
: VDE 0110’a göre
C grubu
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Güç kontaktörü

Ana sigorta

Güç kontaktörü, ana techizat sand›¤›nda
8 adet, yard›mc› techizat sand›¤›nda 6
adet kullan›lmaktad›r. Yard›mc› kontak
sipariﬂ üzerine yap›l›r.
Ana Sigorta:
Ana sigortada özellikle ›s› de¤iﬂmelerine
dayan›kl› ve mekanik mukavemeti yüksek
seramik hamurundan (seramik oksit) bir
izole gövde kullan›l›r. Silindir ﬂeklinde
seramik gövde iki ucunda ba¤lant›
kapaklar› ve temas b›çaklar› ile techiz
edilmiﬂtir. Eriyen tel saf gümüﬂtendir.
(Korozyona tabi olmaz.) Sigortalar, normal
gecikmeli karakterdedirler. Ark söndürme
malzemesi olarak kuvarz kumu kullan›l›r.
Sigortalar k›sa devre durumunda k›sa
devre ak›m›n› çok büyük ölçüde
s›n›rland›r›rlar ve böylece tesisleri aﬂ›r›
termik ve dinamik zorlanmalardan
korurlar. Ana sigortalar b›çakl› sigorta
olarak yap›lm›ﬂt›r ve techizat sand›¤›
kapa¤›na tespit edilirler. Böylece bak›m
çal›ﬂmalar› gerilimsiz yap›l›r. Kapak
aç›ld›¤›nda sigorta buﬂonlar› bir koruyucu
plaka ile insan›n temas etmesini önler.

‹ﬂletme gerilimi : 3000V AC/DC
‹ﬂletme ak›m› : 6A
1000V Düﬂük Gerilim Rölesi:
Düﬂük gerilim rölesi 450V AC (600V DC)
ile 1000V AC (1200V DC) aras›nda çal›ﬂ›r
(±%10). Direkt olarak kontak ç›k›ﬂ› verir.
Bu kontak ile yüksek gerilim birbirinden
izoledir. Is›tma sisteminde bu röle, gelen
gerilime bakar. Gerilim 450V AC’nin (600V
DC) üzerinde ise kontaktörlere çal›ﬂma
komutu verir ve ›s›t›c›lar devreye girer.
Bu gerilim 300V AC’nin (360V DC) alt›na
düﬂünce ›s›t›c›lar› devreden ç›kar›r.
Çal›ﬂma sahas›

: 450-1000V AC
600-1200V DC

Açma-kapama
kapasitesi

: 24V DC’de 1A

Da¤›t›m Sigortas›:
Da¤›t›m sigortalar›nda silindir ﬂeklinde
cam elyafl› alev almaz termoset gövde
kullan›lm›ﬂt›r. Gövde üzerinde ba¤lant›
terminalleri, içinde saf gümüﬂten eriyen
tel ve ark› söndürmek için kuvarz kum
vard›r.
‹ﬂletme gerilimi
‹ﬂletme ak›m›

: 3000V AC/DC
: 6A

Elektronik Gerilim Seçici Röle
Çal›ﬂma ﬁekli :
Yüksek gerilim dirençler üzerinde
bölünerek dört ölçme kademesine
gönderilir.
Bunlar,
AC’de 1000V, 1500V
DC’de 1500V, 3000V kademeleridir.
Ayr›ca bu dört ölçme kademesinden
baﬂka iki adet (biri AC, biri DC) aﬂ›r›
gerilim ölçme kademesi vard›r. Her iki
gerilim ölçme kademesinde 1850V AC,
3750V DC’den daha yüksek bir aﬂ›r›
gerilim tespiti halinde 3000V konumuna
geçilir ve ›s›t›c›lar devreden ç›kar›l›r.
Ölçme kademesinde elde edilen iﬂaret
ile, belirli bir zaman gecikmesine tabi
tutularak ilgili transistöre, onun vas›tas›
ile de ilgili röleye sinyal verilir.
Çalışma Sahası 650V AC-1875V AC
1000V DC-4000V DC
Çalışma kademeleri
1000, 1500V AC
1500, 3000V DC
Batarya Gerilimi24V DC
(18-32V DC)

Motorlu Kademe De¤iﬂtirme ﬁalteri:
Motorlu kademe de¤iﬂtirme ﬂalteri ise
ana techizat sand›¤› için 8’li grup,
yard›mc› techizat sand›¤› için 6’l› grup
olarak imal edilir. Bir ﬂase üzerine monte
edilen gruplar ﬂeffaf ve yanmaz
malzemeden imal edilip, kontaklar
rahatça görülebilir. Motorlu kademe
ﬂalteri, elektronik gerilim seçici röleden
sinyal alarak servo motor sayesinde
kontaklar› 1000, 1500 veya 3000V
konumlar›ndan birisine getirir ve elektrik
enerjisini güç kontaktörlerine iletir.

