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در مقالــه ی »MCCB چیســت« در مــورد کلیدهــای کامپکــت توضیــح داده شــد، در ایــن مقالــه قصــد 
داریــم پنــج تفــاوت مهــم و اساســی بیــن MCB و MCCB را شــرح دهیــم. 

MCCB و MCB پنج تفاوت اساسی بین

ــودن برخــی از مــدل هــای  ــل تنظیــم ب ــرق اول: یــک تفــاوت اساســی بیــن MCCB و MCB، قاب ف
MCCB اســت. بــه طــوری کــه MCCB قابــل تنظیــم بــوده و مــی تــوان تریــپ آن را تنظیــم کــرد، امــا 

MCB در هیــچ کــدام از مــدل هایــش قابلیــت تنظیــم نــدارد.

 

فــرق دوم: دومیــن تفــاوت MCCB و MCB، ایــن اســت کــه رنــج MCCB بیشــتر از رنــج MCB اســت. 
ــج 100 آمپــر و 120 آمپــر  ــج 63 آمپــر و در برخــی مــوارد در رن ــا رن ــه عبــارت دیگــر، MCB هــا ت ب
نیــز موجــود هســتند، در حالــی کــه   MCCB هــا تــا رنــج 1600 آمپــر و در برخــی مــوارد تــا 2500 
آمپــر موجــود هســتند. لــذا اگــر قصــد داریــد از 100 آمپــر بــه بــاال را حفاظــت کنیــد، بایــد از کلیدهای 

کامپکــت یــا همــان MCCB اســتفاده نماییــد.
فــرق ســوم: فــرق ســوم مربــوط بــه حالــت تریــپ آن هــا اســت، بــه طــوری کــه MCB هــا دو حالــت 
قطــع و وصــل دارنــد. در حالــی کــه MCCB هــا عــاوه بــر دو حالــت قطــع و وصــل، حالــت تریــپ نیــز 
دارنــد. MCCB هــا در حالــت تریــپ نــه قطــع هســتند و نــه وصــل، بلکــه اهــرم آن ها در قســمت وســط 

ــرار مــی گیرد. ق
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نکتــه: اگــر MCB قطــع شــود، نمــی تــوان تشــخیص داد کــه نیــروی انســانی آن را قطــع کــرده یــا 
خــودش تریــپ داده و قطــع شــده اســت، امــا اگــر MCCB تریــپ دهــد، اهــرم آن در حالــت وســط قــرار 
گرفتــه و بــا زمانــی کــه نیــروی انســانی آن را قطــع کنــد، تفــاوت داشــته و قابــل تشــخیص اســت، لــذا 

در مانیتورینــگ و نظــارت موثــر اســت.
فــرق چهــارم:  MCCB هــا قابلیــت موتورایــز شــدن )Motorized( را داشــته و مــی تــوان روی آن هــا 
موتــور نصــب نمــود تــا بــه جــای حرکــت دادن اهــرم بــا دســت، از یــک موتــور اســتفاده کــرده و آن را 
قطــع و وصــل کــرد، در حالــی کــه MCB ایــن قابلیــت را نــدارد. بــرای کســب اطــاع بیشــتر نســبت بــه 

ایــن قابلیــت، مقالــه ی » موتــور کلیــد اتوماتیــک » را مطالعــه نماییــد.
فــرق پنجــم:  MCCB هــا قابلیــت نصــب رلــه ماننــد رلــه آنــدر ولتــاژ و رلــه شــنت تریــپ و همچنیــن 
ــن قابلیــت باعــث مــی شــود کــه بهــره وری کلیدهــای  ــد. ای ــر روی خــود را دارن تیغــه ی کمکــی ب
کامپکــت یــا همــان MCCB هــا افزایــش یافتــه و راحــت تــر بتــوان آن هــا را کنتــرل کــرد، در حالــی که 
MCB هــا دارای ایــن قابلیــت نیســتد. بــرای آشــنایی بــا تجهیــزات رلــه آنــدر ولتــاژ و رلــه شــنت تریپ، 

مقالــه ی » تفــاوت هــای رلــه ی آنــدر ولتــاژ و رلــه شــنت تریــپ » را مطالعــه فرماییــد.

ســوال: بــه نظــر شــما MCB و MCCB چــه تفــاوت هــای اساســی دیگــری دارنــد کــه مــا بــه آن هــا 
اشــاره نکردیــم؟؟؟؟؟؟؟


