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 )MCCB( در مــورد تفــاوت های کلیدهای کامپکــت »MCB و MCCB در مقالــه ی »پنــج تفــاوت مهــم 
و کلیدهــای مینیاتــوری )MCB( توضیــح داده شــد، در ایــن مقالــه قصــد داریــم، در مــورد عملگرهــای 

موتــوری و قابلیــت نصــب آن هــا بــر روی کلیدهــای کامپکــت صحبــت نماییم.
موتور کلید اتوماتیک چیست؟

همانطــور کــه مــی دانیــم، کلیدهــای کامپکــت )کلیدهــای اتوماتیــک( در حالــت معمولــی بــه صــورت 
دســتی ON و OFF مــی شــوند، امــا در مــکان هــا و صنایــع خطرســاز ماننــد صنایــع نظامــی، صنایــع 
کشــتیرانی و تاسیســات بیمارســتانی کــه بــرق بایــد بــه طــور پیوســته متصــل باشــد، اگــر به هــر دلیلی 
بــرق قطــع شــود، نمــی تــوان ســریعا بــه محــل رفتــه و بــه طــور دســتی کلیــد را ON یــا OFF نمــود، 

لــذا ایــن تغییــر وضعیــت، بایــد بــه طــور اتوماتیــک صــورت گیــرد. 
بــرای ایــن کــه MCCB هــا بــه طــور اتوماتیــک قطــع، وصــل و یــا ریســت شــوند، بایــد از عملگرهــای 

موتــوری یــا          )motor operator( اســتفاده کــرد.
موتــور کلیــد اتوماتیــک یــا عملگــر موتــوری، تجهیــزی اســت کــه بــر روی MCCB هــا نصــب شــده و با 
بــرق دار شــدن پایــه هــای آن، اهــرم MCCB بــه طــور اتوماتیــک در ســه وضعیــت ON، OFF و تریــپ 

ســوئیچ می شــود.

 
نکات مهم

نکتــه اول: هــر عملگــر موتــوری را نمــی تــوان روی هــر MCCB نصــب کــرد، بلکــه هــر دو بایــد از یک 
ــند. برند باش

نکتــه دوم: حتــی اگــر هــر دو از یــک برنــد باشــند نیــز، قبــل از نصــب، بایــد اطمینــان حاصل کــرد که 
هــر دو از نظــر ســطح ولتــاژ، ابعــاد و رنــج جریان متناســب بــا یکدیگر باشــند.
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مزایای موتور کلید اتوماتیک

نصــب عملگــر موتــوری روی MCCB هــا، ویژگــی و مزایــای خاصــی را ارائــه مــی کنــد، کــه در زیــر بــه 
آن هــا اشــاره کــرده ایــم.

1. عملگر موتوری امکان قطع، وصل و یا ریست MCCB را از راه دور فراهم می کند.
2. از ســوئیچ هــا و رلــه هــای داخلــی بــرای کنتــرل عملکــرد موتــور اســتفاده مــی شــود تــا از شــرایط 

اضافــه بــار جلوگیــری شــود.
3. عملگر موتوری قابلیت استفاده ی دستی را نیز فراهم می کند.

4. دکمــه ی PUSH-TO-TRIP موجــود بــر روی عملگــر موتــوری، بــه کاربــر ایــن امــکان را مــی دهــد تا 
بــه طــور دســتی تریــپ انجــام دهد.


