
Elektrik sistemleriniz 
için güvenilir pano 
sistemi

Blokset:  
Alçak Gerilim Elektrik Dağıtım ve Motor Kontrol Panoları
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Denenmiş ve test 
edilmiş bir pano
Blokset panolar, dünyanın her yerindeki onbinlerce 
elektrik sisteminde dayanıklılığı ve sürekliliği garanti eder.
Denenmiş ve test edilmiş yapısı, genel performans ve 
cazip bir yatırım maliyeti Blokset'in, bir kaç yıl içinde çok 
sayıda pano üreticisi, endüstriyel tesis yöneticisi ve bakım 
yöneticisi için referans niteliğinde bir pano olmasını 
sağlamıştır.

Yoğun bilgi 
birikimi
Yıllar boyunca blokset teknolojisi, daha iyi, hızlı, 
ekonomik üretim için optimum çözüm arayışında olan 
son kullanıcılar ile birlikte; kurulumu, bakımı daha kolay 
ve güvenilir ekipman arayışında olan pano üreticilerini 
memnun etmiştir.
Bugün bu evrim, “Mw2” olarak bilinen motor kontrolüne 
özel yeni bir pano sistemi geliştirilmesiyle bir kez daha 
somutlaşmıştır. 

Blokset pano sistemi 6.300 A'e kadar 
elektrik dağıtımı ve 250 kW'a kadar 
motor kontrolü için geliştirilmiş AG 
panoların üretimine yönelik modüler 
bir pano sistemidir.
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Elektrik sistemleriniz geliştikçe, 
çözümlerimiz de gelişmektedir
Sürekli değişmekte olan endüstriyel ve ekonomik bir dünyada 
rekabette kalabilmek için elektrik sisteminizi modernize etmeniz 
gerekmektedir.
Sadece modüler panolar içeren elektrik sistemleri, karşılaşacağınız 
zorlukların üstesinden gelebilir.

Blokset pano sisteminde 
ilave motorlar için 
kolaylıkla besleme 
üniteleri ekleyebilirsiniz.

Tamamen modüler ve genişlemeye müsait 
kolon yapısı
> Blokset fonksiyonel panoların modülerliği, proje revizyonları 
olduğunda bu panoları kolaylıkla revize edebileceğiniz ve böylece 
sistem performansını artırabileceğiniz anlamına gelir. Çekmeceler, bu 
revizyonları ekipman yük altındayken, pano güç kaynağını kesmeden ve 
tamamen güvenli bir ortamda yapmanıza olanak tanır.

> Panoda, son dakikada bile olsa yeni çıkışlar veya ekstra motor 
besleyicileri eklemek için boş çekmeceler tasarlanmıştır.
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- Schneider Electric’in küçük hacimli AG 
ekipmanı tasarımı konusundaki yoğun bilgi 
birikimi,
- yeni nesil SchneiderElectric ürünlerinin 
kullanılması, 
- Tüm bileşenlerin mükemmel elektrik 
ve mekanik uyumu ve elektromanyetik 
uyumluluğu.
• Çekmecelerin, basit bir yer değiştirme ile 
otomatik olarak erişilebilen ve maksimum 
operatör güvenliği için şebeke tarafında ve 
yük tarafında yalıtımı garanti eden bir gerçek 
test konumu bulunur.

… güvenlidir
• Tüm cihazlar, yanlış kullanımı önleyecek 
şekilde kilitlenebilir.
• Çekmeceler enerji altında, panoyu 
durdurmadan ve operatör için risk 
yaratmadan dışarı çıkarılabilir.
• Ön yüzdeki pano konumu mekanik 
göstergeleri % 100 güvenilirdir.

Yeni Mw2 
kolon yapısı: 
Kompakt ve 
ekonomik
Mw2 kolon yapısı, karışık prosesler için motor 
kontrol gereksinimlerini karşılar. Entegre 
ön yüzleri ile yeni çekmecelerin kullanımı 
sırasında alet gereksinimi yoktur.
Test ve bakım işlemleri daha kolay ve hızlıdır.
Kompakt kolon yapısı aynı alana daha fazla 
ekipman ve çıkışın sığdırılmasını ve bu şekilde 
pano toplam kolon sayısının azaltılmasını 
sağlar.  
Yeni Mw2 kolon yapısı ile elektrik sistemi 
maliyetini optimize edebilirsiniz.

Yenilikçi bir çözüm…
• Aynı boyutta bir Mw2 kolona daha fazla 
sayıda motor besleme ünitesi monte 
edebilirsiniz.
• Mw2 kolon yapısı, motor ve dağıtım girişleri 
ve besleme üniteleri gibi birden fazla işlevin 
bir araya getirilmesine olanak tanır  
• Tüm elektrik odası konfigürasyonlarına 
uyarlanabilir.
• Ön çalışması yapılmış bir çözüm, tüm 
denenmiş ve test edilmiş Schneider Electric 
ürünlerini, tüm motor uygulamalarıyla 
birleştirir.

… sağlam ve güvenilir…
• Kullanışlı geniş hacimli yeni çekmecelerin 
üretimi aşağıdakiler sayesinde mümkün 
oldu:

Blokset: Son derece güvenilir 
birçok alternatifli pano sunmak için 
yenilikçilik ve deneyim arasında zekice 
oluşturulmuş bir dengeye sahiptir.



6

Güvenlikte bir adım ileriye…
Güvenlik, sadece sistemin dayanıklılığını güvenceye almak için 
değil, aynı zamanda panolarda çalışan operatörler ve bakım 
personelinin güvenliği için de çok önemli bir husustur.

Hiçbir şey şansa bırakılmamıştır
> Blokset AG panoları, kullanım ve bakımın daha güvenli olmasını sağlamak 
için yük altında müdehaleyi engelleyen en iyi güvenlik ve koruma sistemlerini bir 
araya getirir.

> Yük altındaki parçalar, IP20 koruma derecesi sağlayan blendaj ile korunur. 

> Çekmecelerin 3 konumu bulunmaktadır: devrede , devre dışı ve test.

> Panonun işlevsel ünite konfigürasyonu ve ayarı için operatör arabirimlerine 
doğrudan ön yüzden erişilebilir.

Dahili ark
Blokset teknolojisi, 3 
seviyeli kapatma ile 
ark tehlikesini azaltır:
• Fonksiyonel 
ünitede (AS3439-1),
• kolonda 
(IEC 61641),
• panoda.

Test edilmiş 
panolar
Blokset, IEC 61439-

2 standardına göre 

tamamen test edilmiş 

bir üründür ve elektrik 

tesisatının ve kullanımının 

güvenliğini garanti eder. 

Tüm testler ASEFA 

ve LOVAG tarafından 

sertifikalandırılmıştır.

Gerçekleştirilen 

testler
• Sıcaklık artış sınırları

• Dielektrik özellikler

• Kısa devre dayanımı

• Koruma devresinin 

   etkinliği

• Yalıtım mesafelerinin 

   denetlenmesi

• Mekanik çalışma

• Koruma sınıfı

• Dahili ark dayanımı

• Kaldırma, vb.
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… Besleme sürekliliği
Üretim tesisinizde beslemenin sürekliliğini güvenceye almak için elektrik enerjisinin 
kullanılabilirliğine her zaman güvenebiliyor olmanız gerekir. 
Blokset, en zorlu koşullarda bile en üst düzey güvenilirlik sağlar.
 

Zorlu ortamlar için artırılan 
dayanıklılık 
Deprem bölgelerindeki tesisatlar için

> Bir seçenek olarak Blokset, depremlere karşı daha 
fazla dayanıklılık sağlamak için sağlamlaştırılmış bir 
gövdenin avantajlarından faydalanır (IEC 68,3.3).

Korozif ortamlardaki tesisatlar için

> Standart olarak Blokset, çimento, demir ve çelik 
endüstrisi, vb. uygulamaların gereksinimlerini 
karşılamak için çeşitli koruma seviyeleri (IP31, IP42 ve 
IP54'e kadar) sunar.

> Su, kağıt fabrikaları ve rafineriler gibi uygulamalarda 
baralar ve çekmece kontakları gibi iletken parçalara 
özel bir paslanma önleyici kaplama (kalay, nikel, vb.) 
uygulanır.

> “Paslanma önleyici” Blokset uygulamaları bakır 
ve kaplama kaynaklı kısa devre riskini azaltarak 
ekipmanın kullanım ömrünü artırır.

Çalışmama süresini en aza 
indirir 
Bilgi sahibi olun

> Bir Blokset çözümünün genel güvenilirliği bakım 
gereksinimini en aza indirir. Haberleşme cihazları 
sayesinde, panonun kullanımı hakkındaki mevcut 
tüm önemli bilgilerden faydalanabilir ve bakım 
takvimini üretim yükünüze uygun olacak şekilde 
planlayabilirsiniz.
Pano yük altındayken fonksiyonel ünitelerle tamamen 
güvenli bir şekilde çalışabilme imkanı, sistemlerinizin 
besleme sürekliliğini artırır.

Schneider Electric'ten

• Bir Blokset panosunun tüm bileşenleri Schneider 

Electric tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir.

• Yüksek düzeyde performansı denenmiş ve 

test edilmiş güvenilirlikle birleştiren, mükemmel 

bir şekilde optimize edilmiş ekipmanlara yatırım 

yapma garantisi

•Yatırımın hızlı geri dönüşüm garantisi 

Termal izleme 
Schneider Electric AG ekipmanları için tasarlanan bu sistem, 
baralar ve çekmece kontakları gibi hassas alanların merkezinde 
konumlandırılan algılayıcılar aracılığıyla sıcaklık artışlarını 
sürekli olarak izler. Termal izleme sistemi, arıza olasılığını 
düşürür ve bakım süresini azaltır.
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Blokset MotorSys™ iPMCC: 
panonuzda daha fazla zeka
MotorSys™ iPMCC, Blokset’in en gelişmiş çözümüdür. Mimarisi temel 
endüstriyel haberleşme protokollerine açıktır. Tesislerinizde bulunan altyapıya 
kolaylıkla ve güvenli bir şekilde entegre edilebilir.

Motor performansını optimize edin
> Blokset MotorSys™ iPMCC çözümleri, motor izleme ve 
korumanın IEC/EN 60947-7-1 standardına uygun olmasını 
sağlar.
Benzersiz hassasiyete sahip motor koruma modelleri kullanarak 
haberleşmeli elektronik koruma rölelerini birleştirir.

> Motor ve koruma cihazı konfigürasyonuna istediğiniz zaman 
erişebilme özelliği sayesinde, motor çalışma şekillerini üretim 
oranına göre hızlı bir şekilde ayarlayabilmenize olanak sağlar

Bilgiye gerçek zamanlı olarak 
erişim sağlayın
Süreçlerinizin optimize edilmesi ve izlenmesi kritik 
önemde olduğundan, doğru zamanda doğru kararlar 
alarak üretiminizin izlenebilir olmasını sağlayın.

> Blokset MotorSys™ iPMCC ile tüm bu bilgilere 
yerinde veya uzaktan ulaşabilirsiniz:
-Motor çalışma durumu ve süresi izleme (alarmlar ve 
arızalar),
- parametre izleme ve yönetimi: durumlar, ölçümler, 
sistem kontrolleri, tarihçe
- enerji tüketimi.

Enerji tüketiminde 
%15'a varan tasarruf 
sağlayın

Blokset MotorSys™ 
iPMCC ile süreç 
düzeyi Ethernet 
haberleşme 
mimarisi örneği
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Enerji verimliliğinizi 
artırın…
Elektrik enerjisi, toplam üretim maliyetinin büyük bir kısmına karşılık 
gelmektedir. Blokset, ekipmanınızın enerji tüketimini azaltırken 
performansını da artırır.

Enerji tasarrufu sağlayın
Blokset çözümlerinin, elektrik enerjisi tüketimi 
üzerinde anında ve ölçülebilir bir etkisi olur.

> Gelişmiş  yol verme sistemleri, enerji tüketiminde 
% 50 veya daha fazla tasarruf sağlayan değişken hızlı 
yolverici uygulamaları mevcuttur.

> Reaktif güç kompanzasyonu ve termal dayanım 

Eko tasarım ve eko üretim 
> Ürün tasarımının başlangıcından itibaren üretim için 
gerekli malzemeleri dikkate alır ve hem niteliği hem 
de üretim şekli bakımından çevreye en az etki eden 
malzemeleri kullanırız.  
Ürün geliştirmenin her aşamasında, malzemelerin 
çevreye olan etkileri ile ilgili genel bir değerlendirmeye 
erişim olanağımız bulunmaktadır ve bu, malzeme 
seçimini optimize etmemize yardımcı olur.

kontrolünü sağlamak için kapasitör uygulamaları 
mevcuttur. Bu sayede reaktif güç maliyetini ortadan 
kaldırarak şebekeye bağlı cihazların kullanım ömrünü 
uzatır.

> Özelikle aktif enerji tüketimi için yapılan ölçümler, 
motor yükü profilini ve tüketimini tanımlamaya ve 
izlemeye yardımcı olarak enerji verimlilik planının 
performansını geliştirir.

… Ve çevreyi korur
Gezegenimizin enerji kaynaklarının daha iyi kullanılması, karbon ayak 
izimizi azaltmamıza olanak tanıyan alanlardan biridir.  
“Çevreyle uyumlu” ürünler tasarlamak ve üretmek ise bir diğeridir.  
Schneider Electric’in yaklaşımı bu şekilde özetlenebilir.

Kullanım ömrü uygulamaları 
> Malzeme seçimi ayrıca, geri dönüşüm kolaylığı 
göz önünde bulundurularak yapılır. Kullanım ömrü 
sonunda tüm Schneider Electric ürün bileşenleri ve 
ambalajları geri dönüştürülebilir

Zararlı madde içermez
> Ürün tasarımında çeşitli uluslararası öneriler ve 
özellikle RoHS Avrupa yönergesinin önerileri dikkate 
alınır. Blokset, herhangi bir zararlı madde içermez.
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Ürüne genel bakış

Schneider Electric'ten “Sınıfının en iyisi” 
ürünler

Çok sayıda kolon seçeneği Blokset'in, en zor koşullarda bile tüm gereksinimlerinizi ve 
uygulamalarınızın performans ihtiyacını karşılamasına olanak tanır.

Güç devresi 
koruma ve kontrol 
cihazları
> Masterpact, 
Compact NS ve 
Compact NSX 
AC/DC koruma için 
geniş bir devre kesici 
serisi, devre ve yüklerin 
kontrolü ve bağlantı 
kesme.

Enerji tüketimi ve 
kalite ölçümü
> PowerLogic  
PM 800  
Enerjinizin yönetimi 
için tasarlanmış bir 
seri: ölçüm, kalite, 
sürdürülebilirlik. 

Motor hareket 
kontrolü
> Altivar 31, 61, 71 ve 
Altistart 48 
En temel değişken 
hız kontrolü için 
çeşitli elektrik tesisatı, 
uygulama ve koruma 
seçenekleri sunan geniş 
bir hız kontrol cihazı ve 
kademeli yolvericiler 
serisi.

Motor koruması ve 
kontrolü
> TeSys T, TeSys U 
ve TeSys D
En basitinden en 
karmaşığına tüm 
gereksinimlerinizi 
karşılayan geniş bir 
röle, kontrol cihazları ve 
motor yönetim sistemleri 
serisi.

Proses 
otomasyonu
> Quantum, Premium 
ve M340 
Proses kontrolü için 
haberleşme, diagnostik 
ve veri depolama 
işlevlerini içeren geniş 
bir programlanabilir logic 
kontrol cihazları serisi.

D Dc Mf Mw2 Ms

Uygulama
Dağıtım (PCC) 

Motor (MCC)

İşlev
Giriş hücresi 

Dağıtım hücresi

Tip

Ayırıcılı

Çekmeceli

Sabit



Teknik veriler

Genel veriler

Uygulamalar Dağıtım 
Motor kontrolü
Kompanzasyon 

Referans standartlar IEC 61439-1 ve 2
IEC 60439-1
IEC 60529
IEC 61641

İklimsel direnç
- nemli sıcaklık dayanımı
- kuru sıcaklık dayanımı
- düşük sıcaklıklar
- tuz püskürme

IEC 60068-2-30
IEC 60068-2-2
IEC 60068-21
IEC 600068-2-11

Montaj İç Mekan

Mekanik veriler

Kablo girişi Üst/alt

Erişim Ön/arka

Koruma sınıfı (IP) 20/31/42/54

Form 1/2b/3b/4

Çekmece Uygulamaları FFF/WWW

Boyutlar:
Yükseklik
Genişlik
İlave
Derinlik

2200
600/700/800/900/1000/1200
200/400
400/600/1000

Ortalama ağırlık 650 Kg

Panel kaplaması Polimerize epoksi/polyester toz 
(SPO3) > 50 µ

Gövde Galvanize

Panel rengi RAL9002 (açık gri) / RAL7016 
(grafit grisi)

Elektriksel Özellikler

Nominal yalıtım gerilimi (Ui) 1000 V AC

Gerilim değeri (Ue) 690 V AC

Nominal frekans (F) 50/60 Hz

Nominal darbe dayanım frekansı (Uimp) 12 kV

Yardımcı devre nominal gerilimi 230 V AC maks.

Dalgalanma kategorisi IV

Kirlilik derecesi 3

Nominal akım (In) 6300 A

Yatay bara değeri SJB-4000 A/DJB-6300 A

Dikey bara değeri 3200 A'e kadar

Yatay bara:
Nominal 1sn kısa süreli akım (lcw) 
Nominal tepe akımı

30/50/85/100 kA
63/105/187/220 kA

Dikey bara:
Nominal 1sn kısa süreli akım (lcw)
Nominal tepe akımı

30/50/85 kA
63/105/178 kA

Nominal koşullu kısa devre akımı (lsc) 100 kA

Dahili ark koruması IEC 61641 85 kA 0,3 s

Topraklama sistemi TT-IT-TNS-TNC

Güç giriş ve çıkış sınırları 6300 A'e kadar

Motor kontrol besleyici sınırları 250 kW 400 V'ye kadar
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Enerjinizi en iyi şekilde kullanın

Ekipmanınızın daha da güvenilir olmasını sağlayan kapsamlı ve benzersiz bir 
Blokset destek hizmeti sunmaktadır:  

> Onaylanmış aletler ve mimariler.

> Kurulu taban için yerel hizmetler: parça bulunabilirliği, yardım ve sorun 
giderme.

> Bakım ve yenileme için tavsiyeler ve yol gösterme.

> Tesiste veya elli eğitim merkezimizden birinde özelleştirilmiş mesleki 
eğitim.

İlgili yerel hizmetler

Dünyanın her yerindeki yerel ortaklarımız  
ihtiyaçlarınızı dinlemeye hazır

Blokset teklifi ile ilgili hizmetlerin ötesinde Schneider Electric, denetim ve 
danışmanlık (mühendislik uzmanlığı, tesisat denetimi, enerji denetimi, global 
enerji verimliliği çözümleri, vb.) ve çözüm mühendisliği (proje yönetimi ve 
uygulama, tesis modernizasyonu, özelleştirilmiş veya kritik uygulamalar için 
müşteri projeleri, proses simülasyonu, enerji yönetimi, vb.) sektörlerinde 
faaliyet gösteren şirketlere kapsamlı hizmetler sunmaktadır.

Değer katan hizmetler

Schneider Electric hizmetlerinin, sisteminizin 
kullanım ömrü boyunca performansını 
artırmanıza yardımcı olacağına güvenebilirsiniz.

Partner licenced
by

Blokset panel üretici ağı, sizin için 
en uygun yerel hizmeti garanti 
eder
> Uzmanlıklarına göre seçilen bu iş 
ortaklarımız, en kaliteli hizmeti sağlamak 
için Schneider Electric tarafından eğitilmekte 
ve düzenli olarak denetlenmektedir.

> Blokset teklifi ayrıca Schneider Electric’in 
bölgesel üretim fabrikalarından da istenebilir. 
(Bu amaçla Schneider Electric Satış 
Mühendislerimizle irtibata geçebilirsiniz)


