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TR ENGKON-50 KON-50KONTAKTÖR CONTACTOR

Genel

     Genelde elektrik motorlarının, rezistansların, aydınlatma vb. devrelerin uzaktan kontrol 
edilmesinde kullanılır. "Normalde açık" ve "Normalde kapalı" olmak üzere yardımcı kontakları mevcuttur.

General

    It is used for remote control of circuits. (Generally electrical motors, resistances, lighting  etc.) 
There are auxiliary contacts, "Normally open" and "Normally closed".

TÜRK MALI MADE IN TURKEY
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Cihazın Kullanımı ve Çalışma Prensibi  
  Cihazın bağlantısını bağlantı şekline uygun yapınız. Aksi halde cihaz zarar görebilir. Daha sonra cihaza enerji veriniz. 
Cihaz enerjilendiğinde 5 saniye boyunca üst displayde kontak kullanım (çekme+bırakma) sayısı gösterilmektedir. Ardından faz faz 
arası gerilim değerleri gösterilmektedir.

  

Usage of Device and Working Principle  
  Please make the connection according to the diagram. When the device is energised it shows “Number of using contacts” on top 
display for 5 seconds. Then the phase-to-phase voltage values are shown. 

  

Cihazın Bakımı

 Cihazın enerjisini kapatın ve bağlantılardan ayırın. Hafif nemli bir bez yardımı ile 
cihazın gövdesini temizleyin. Temizlik maddesi olarak cihaza zarar verebilecek 
iletken veya diğer kimyasal maddeleri kullanmayın. Cihazın temizliği bittikten sonra 
bağlantılarını yapın ve cihaza enerji verip çalıştığından emin olun.

Maintenance

Switch off the device and release from connections. 
Clean the trunk of device with a swab. 
Don’t use any conductor or chemical might damage the device. 
Make sure device works after cleaning.    

Uyarılar

    Cihazı tarafımızdan belirtildiği talimatlara uygun şekilde kullanınız.
    Cihazı ıslak ortamda çalıştırmayınız.
    Bir anahtar veya devre kesiciyi montaja dahil ediniz.
    Anahtar ve devre kesicinin, cihaza yakın ve operatörün kolayca erişebildiği bir 
    yerde bulundurunuz.
    Anahtar ve devre kesicinin, cihaz için bağlantıyı kaldırma elemanı olarak işaretleyiniz.

Warning

Please use the device according to the manual.
Don’t use the device in wet.
Include a switch and circuit breaker in the assembly.
Put the switch and circuit breaker nearby the device, operator can reach easily.       
Mark the switch and circuit breaker as releasing connection for device.

KON-XX Enerjili iken: Cihaz enerjilendiğinde,  L1-L2-L3 girişleri ve T1-T2-T3 
çıkışları kısa devredir. Ayrıca cihazın yardımcı kontaklarından NO kontakları 
kısa devre, NC kontakları ise açık devredir.

KON-XX Enerjili değil iken: Cihaz enerjili değil iken,  L1-L2-L3 girişleri ve 
T1-T2-T3 çıkışları açık devredir. Ayrıca cihazın yardımcı kontaklarından NO 
kontakları açık devre, NC kontakları ise kısa devredir.

KON-XX When energized: When the device is energized, the L1-L2-L3 inputs and the 
T1-T2-T3 outputs are short-circuited. Also NO contacts from auxiliary contacts of 
the device are short circuit, NC contacts are open circuit.

KON-XX When not energized: When the device is not energized, the L1-L2-L3 
inputs and the T1-T2-T3 outputs are open-circuited. Also NO contacts from 
auxiliary contacts of the device are open circuit, NC contacts are short circuit.

Yardımcı Kontaklar: 
NO Yardımcı Kontakları (13-14 ve 43-44) cihaz enerjiliyken kısa devre, 
cihaz enerjisiz iken ise açık devredir. 
NC Yardımcı Kontakları (21-22 ve 31-32) cihaz enerjiliyken açık devre, 
cihaz enerjisiz iken ise kısa devredir.

Auxiliary Contacts:
NO Auxiliary Contacts (13-14 ve 43-44) When the device is energized, it is 
short-circuited and when the device is energized, it is open-circuited.
NC Auxiliary Contacts (21-22 ve 31-32) When the device is energized, it is 
open-circuited and when the device is energized, it is short-circuited.
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Çalışma İrtifası <2000metre:

Montaj Klemens rayına montaj :

Ağırlık Max. 700gr.:

2.5mm² (Besleme, kontaklar)
Max.: 95mm² 
(Akım giriş ve çıkışları) 

Kablo Çapı :

Kontaklar 3A / 250V AC (Rezistif Yük):

Bağlantı Şekli Terminal bağlantı:

Elektriksel Ömür 
(Kontak)

6.500 kez:

Mekanik Ömür 
(Kontak)

100.000 kez:

Max.Akım (Kontak)
(Rezisfit Yük)

50A (KON-50)(22kW):

Max.Gerilim (Kontak) 250VAC:

Teknik Bilgiler

Gösterge 3x3 dijit display:

Çalışma Sıcaklığı -20°C.....+55°C:

Çalışma Gücü <10VA:

Çalışma Frekansı 50/60 Hz.:

            Çalışma Gerilimi(Un) 120V - 240V AC 50/60Hz.:

Operating Altitude <2000m.:

Mounting Assembled on din rail.:

Weight Max. 700gr.:

Cable Diameter 2.5mm² (Supply & Contacts)
Max.: 95mm² 
(Current in & output) 

:

Auxiliary Contacts 3A / 250V AC (Resistive Load):

Connection Type Terminal Connection:

Elect. Endurance
(Contact)

6.500 times:

Mech. Endurance
(Contact)

100.000 times:

Max. Current(Contact)
(Resistive Load)

50A (KON-50)(22kW):

Max.Voltage(Contact) 250VAC:

Technical Information

Display 3x3 digit display:

Operating Temp. -20°C.....+55°C:

Operating Power <10VA:

Operating Frequency 50/60 Hz.:

Operating Voltage(Un) 120V - 240V AC 50/60Hz.:

Kapasitif yüklerde kullanmayınız! Do not use capacitive loads!


