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 D3م:ن:اتو  Dها Jل:د   D2بر  iمشتر فن0  2طالعا8 
 C60a

▪ تغذ%ه مد �
 �نج +لتا3: ۴۴۰ +لت متنا+* 

 قد�9 قطع 
+ Icn قد�9 قطع    IEC 898 B� با  ستاند ـ مطابق  

(O-CO لKLس) N%نها

با  ستاند �Icu, ICE 947-2 B قد�9 قطع  ـ مطابق 
(O-CO لKLس) N%نها

 IT Vز+له شد%  Yستم نوLقد�9 قطع `%ر %^ پل با س
(مو�B خطا B+بل)

 bجر%انها dه  مB Nهد   V`سر%ع:  جا  fشد بسته   
.Bشو b� با�ها بهتر نگاهد `  Nباال بعض Nهجوم

 ۲۰۰۰۰ :(O-C) لهاKLس B تعد 
 NطLشر %ط مح ▪

 ٪۹۵ :Nر: طر` عمل ۲ (�طوبت نسبLگرمس Nنو ح 
۵۵°c �B

 (g) f`+ 

  تصاY: ترمLناY تونلN بر d bابلهاb `%ر: 
 fنج جر%ا� b ۳۵ برmm۲ N۲۵ %ا مفتولmm۲ fـ  فشا

۳۲ تا ۴۰ �مپر 

 B 0منحن
 oا3برJ

هستند  ضعLف   Vوتاd  Yتصا  bجر%انها `مانKLه 
(3نر تو�،dابلهاb بلند)

2طالعا8 فن0 
▪ تغذ%ه مد �

 ۳۰° C bماB�B ۶ تا ۴۰ �مپر `  :fنج جر%ا� 
بر بر   ۵ تا   ۳ بLن   NسLمغناط قسمت  قطع:   Nمنحن  

جر%اf نامN عمل مd Nند. 

 C 0منحن
 oا3برJ

 Bا�برd) ندd Nتغذ%ه م  � Nمعمول bه با�هاd N%ابلهاd
(Nعموم

2طالعا8 فن0 
▪ تغذ%ه مد � 

 ۳۰° C bماB �B ۲ تا ۴۰ �مپر `  :fنج جر%ا� 
 منحنN قطع: 

نامN عمل   fبر بر جر%ا  ۱۰ تا  بLن۵   NسLقسمت مغناط
مd Nند.

:oرqعمل

نو� 3فرنس   fنج جر%ا� �فرنس  پهنا، 
 `  Nمضرب

 ۹mm

 �B B تعد
هر   

bبسته بند

`%ر   bها BرKعمل متشKل  `   bاتو�LنLم dلLد   ^%
مLباشد: 

 Vوتاd Yتصا  bمقابل جر%انها �B 9 � ـ حفاظت مد
ـ حفاظت مد � �B 9 مقابل جر%انهاb  ضافه با� 

 Yنترd ـ

با  مستقLم  غLر  تما�  مقابل   �B  fحفاظت  نسا ـ 
IT، TN نLم` bستم هاLس

 ،NونKمس  bبخشها  �B  C60a  bاتو�LنLم  bها dلLد 
.Bشو Nم VBستفا  Nن صنعتLهمچن + b� B 

نو�                 

*ل%د م%ن%اتو!� 

توض:حا8:

       �نج 
 fجر%ا

نو� +لتا3 قد�9 قطع

       �نج 
 fجر%ا

نو� +لتا3 قد�9 قطع

 C60a
C 5 B Dمنحن0 ها

 IEC 898: 3000 A , IEC 947-2: 5 kA

۱/۲



پهنا، 
 `  Nمضرب

 ۹mm

 B تعد
�B هر 

 bبسته بند

 fنو� �نج جر%ا �فرنس 

*ل%د م%ن%اتو!� 

3فرنس 

 C60a
C 5 B Dمنحن0 ها

 IEC 898: 3000 A , IEC 947-2: 5 kA

۱/۳



پهنا، 
 Nمضرب
 ۹mm ` 

 B تعد
�B هر 
 bبسته بند

fنو� �نج جر%ا �فرنس 

 D3م:ن:اتو  Dها Jل:د   D2بر  iمشتر فن0  2طالعا8 
 C60N

▪ تغذ%ه مد �
 �نج +لتا3: ۴۴۰ +لت متنا+* 

 Icu ،IEC 947-2 B� قد�9 قطع مطابق  با  ستاند 
:(O-CO لKLس) N%قد�9 نها

 Vز+له شد%  Yستم نوL(۱) قد�9 قطع `%ر %^ پل با س
(مو�B خطا B+بل)

 ۳ :(IEC 898) Nنندگd B+ال� محدd 
 ۲۰۰۰۰ :(O-C) لهاKLس B تعد 

▪ محLط 
  ٪۹۵:Nر: طر` عمل ۲ (�طوبت نسبLگرمس Nنو ح  

(۵۵°C �B
 :(g) f`+ 

  تصاY: ترمLناY تونلN بر d bابلهاb `%ر: 
 fنج جر%ا� b ۲۵ برmm۲ N۱۶ %ا مفتولmm۲ fـ  فشا

تا ۲۵ �مپر 
 fنج جر%ا� b ۳۵ برmm۲ N۲۵  %ا مفتولmm۲ fـ  فشا

۳۲ تا ۶۳ �مپر 

 B 0منحن
 �o2ستفا o32مو

`مانKLه جر%انهاb  تصاd YوتاV ضعLف هستند.
2طالعا8 فن0 
▪ تغذ%ه مد �:

  ۳۰°c bماB �B ۱ تا ۶۳ �مپر `  :fنج جر%ا� 
بر بر   ۵ تا   ۳ بLن   NسLمغناط قسمت  قطع:   Nمنحن  

جر%اf نامN تغLLر مd Nند.
 Icn ،IEC 898  B� با  ستاند مطابق  قطع  قد�9   

 (O-CO لKLس) N%قد�9 قطع نها

۳ :IEC 898 ت%B+ال� محدd

 C 0منحن
 �o2ستفا o32مو

 Bا�برd) ندKLتغذ%ه م  � Nمعمول bه با�هاd N%ابلهاd
(Nعموم

2طالعا8 فن0 
▪ تغذ%ه مد � 

 ۳۰°C bماB �B ۰٫۵ تا ۶۳ �مپر ` :fنج جر%ا� 
بر بر   ۱۰ تا   ۵ بLن   NسLمغناط قطع:قسمت   Nمنحن  

جر%اf نامN تغLLر مKLند. 
 قد�9 قطع مطابق با  ستاند �Icn,IEC898 B قد�9 

 (O-COلKLس) N%قطع نها

   

 ۳ :(IEC 898) ت%B+ال� محدd

 D 0منحن
 �o2ستفا o32مو

با� با جر%اf عمومN باال (موتو� + تر نسفو�ماتو�)
2طالعا8 فن0 
▪ تغذ%ه مد � 

 ۴۰°C bماB �B ۱ تا ۶۳ �مپر `  :fنج جر%ا� 
منحنN قطع: قسمت مغناطLسN بLن ۱۰ تا ۱۴ بر بر 

جر%اf نامN تغLLر مd Nند. 
 bجر%انها بر بر   �B   � با�  پلها  سر%ع   fشد بسته 

هجومN حفاظت مd Nند.
جد سا`b با نشانگر صحت قطع: نو � سبز �نگ 
�+B bستگLرd VلLد نشانگر �f  ست dه تما� پل ها با` 

بوVB + هLچ جر%انN  ` قطعه عبو� نمd Nند.

`%ر   bها BرKعمل متشKل  `   bاتو�LنLم dلLد   ^%
مLباشد: 

 Vوتاd Yتصا  bمقابل جر%انها �B 9 � ـ حفاظت مد
ـ حفاظت مد � �B 9 مقابل جر%انهاb  ضافه با� 

 Yنترd ـ

:oرqعمل b`ـ جد  سا
با  مستقLم  غLر  تما�  مقابل   �B  fحفاظت  نسا ـ 

IT، TN نLم` bستم هاLس
 ،NونKمس  bبخشها  �B  C60N  bاتو�LنLم  bها dلLد 

.Bشو Nم VBستفا  Nن صنعتLهمچن + b� B 

*ل%د م%ن%اتو!� 

       �نج 
 fجر%ا

نو� +لتا3 قد�9 قطع

نو�

       �نج 
 fجر%ا

نو� +لتا3 قد�9 قطع

       �نج 
 fجر%ا

نو� +لتا3 قد�9 قطع

3فرنس:

توض:حا8:

 C60N
D 5 C ،B Dمنحن0 ها

 IEC 898: 6000 A , IEC 947-2: 10 kA

۱/۴



پهنا، 
 Nمضرب
 ۹mm ` 

 B تعد
�B هر 
 bبسته بند

fنو� �نج جر%ا �فرنس 

*ل%د م%ن%اتو!� 

3فرنس: 

 C60N
D 5 C ،B Dمنحن0 ها

 IEC 898: 6000 A , IEC 947-2: 10 kA

۱/۵



پهنا، 
 `  Nمضرب

 ۹mm

 B تعد
�B هر 
 bبسته بند

fنو� �نج جر%ا �فرنس 

 D3م:ن:اتو  Dها Jل:د   D2بر  iمشتر فن0  2طالعا8 
 C60H

▪ تغذ%ه مد �
 �نج +لتا3: ۴۴۰ +لت متنا+* 

 قد�9 قطع 
 N%نها قد�9   Icn ،IEC 898  B� با  ستاند مطابق   ـ 

(O-C لKLس)

با  ستاند �Icu ،IEC 947-2 B قد�9 قطع  ـ مطابق 
:(O-CO لKLس) N%نها

 Vز+له شد%  Yستم نوL(۱)قد�9 قطع `%ر %^ پل با س
(مو�B خطا B+بل) 

 ۳ :(EN 60898) Nنندگd B+ال� محدd 
 bجر%انها بر بر   �B   � با�  پلها  سر%ع   fشد بسته 

هجومN حفاظت مd Nند.
جد سا`b با نشانگر صحت قطع: نو � سبز �نگ 
�+B bستگLرd VلLد نشانگر �f  ست dه تما� پل ها با` 

بوVB + هLچ جر%انN  ` قطعه عبو� نمd Nند.
 ۲۰۰۰۰ :(O-C) ل هاKLس B تعد 

▪ محLط 
 ٪۹۵ :Nر: طر` عمل ۲  (�طوبت نسبLگرمس Nنو ح 

 ۵۵°C �B
(g) :f`+ 

  تصاY: ترمLناY تونلN بر d bابلهاb `%ر: 

 fنج جر%ا� b ۲۵ برmm۲ N۱۶ %ا مفتولmm۲ fـ  فشا
تا ۲۵ �مپر 

 fنج جر%ا� b ۳۵ برmm۲ N۲۵ %ا مفتولmm۲ fـ  فشا
۳۲ تا ۶۳ �مپر 

 B 0منحن
 �o2ستفا o32مو

`مانKLه جر%انهاb  تصاd YوتاV ضعLف هستند.
2طالعا8 فن0 
▪ تغذ%ه مد �:

  ۳۰°c bماB �B ۱ تا ۶۳ �مپر `  :fنج جر%ا� 
بر بر  تا ۵   بLن ۳   NسLقطع: قسمت مغناط Nمنحن 

جر%اf نامN تغLLر مd Nند.

 C 0منحن
 �o2ستفا o32مو

 Bا�برd) ندKLتغذ%ه م  � Nمعمول bه با�هاd N%ابلهاd
(Nعموم

2طالعا8 فن0 
▪ تغذ%ه مد � 

 ۳۰°C bماB �B ۰٫۵ تا ۶۳ �مپر ` :fنج جر%ا� 
بر بر   ۱۰ تا   ۵ بLن   NسLمغناط قسمت  قطع:   Nمنحن  

جر%اf نامN تغLLر مKLند.

 D 0منحن
 �o2ستفا o32مو

با� با جر%اf عمومN باال (موتو� + تر نسفو�ماتو�)
2طالعا8 فن0 
▪ تغذ%ه مد � 

 ۳۰°C bماB �B ۰٫۵ تا ۶۳ �مپر `  fنج جر%ا� 
 منحنN قطع: قسمت مغناطLسN بLن ۱۰ تا ۱۴ بر بر 

جر%اf نامN تغLLر مd Nند. 

`%ر   bها BرKعمل متشKل  `   bاتو�LنLم dلLد   ^%
مLباشد: 

 Vوتاd Yتصا  bمقابل جر%انها �B 9 � ـ حفاظت مد
ـ حفاظت مد � �B 9 مقابل جر%انهاb  ضافه با� 

 Yنترd ـ

 b`ـ جد  سا
با  مستقLم  غLر  تما�  مقابل   �B  fحفاظت  نسا ـ 

IT، TN نLم` bستم هاLس
 +  b� B  bبخشها  �B  C60H  bاتو�LنLم  bها dلLد 

.Bشو Nم VBستفا  Nصنعت

*ل%د م%ن%اتو!� 

       �نج 
 fجر%ا

نو� +لتا3 قد�9 قطع

       �نج 
 fجر%ا

نو� +لتا3 قد�9 قطع

نو�

:oرqعمل

3فرنس 

توض:حا8:

 C60H
D 5 C ،B Dمنحن0 ها

 IEC 898: 10000 A , IEC 947-2: 15 kA

۱/۶



�فرنس  پهنا، 
 Nمضرب
 ۹mm ` 

 B تعد
�B هر 

 bبسته بند

 fنو� �نج جر%ا

*ل%د م%ن%اتو!� 

3فرنس :

 C60H
D 5 C ،B Dمنحن0 ها

 IEC 898: 10000 A , IEC 947-2: 15 kA

۱/۷



پهنا، 
 Nمضرب
 ۹mm ` 

fنو� �نج جر%ا �فرنس 

 C60L D3م:ن:اتو Dل:د هاJ D2بر i2طالعا8 فن0 مشتر
▪ تغذ%ه مد �

 �نج +لتا3: ۴۴۰ +لت متنا+* 
 Icu,IEC 947-2  B� با  ستاند مطابق  قطع  قد�9   

(O-C لKLس) N%قد�9 نها

 Vز+له شد%  Yستم نوL(۱)قد�9 قطع `%ر %^ پل با س
(مو�B خطا B+بل)

 bجر%انها بر بر   �B   � با�  پلها  سر%ع   fشد بسته 
هجومN حفاظت مd Nند.

جد سا`b با نشانگر صحت قطع: نو � سبز �نگ 
�+B bستگLرd VلLد نشانگر �f  ست dه تما� پل ها با` 

بوVB + هLچ جر%انN  ` قطعه عبو� نمd Nند.
 ۲۰۰۰۰ :(O-C) ل هاKLس B تعد 

▪ محLط 
 ٪۹۵ :Nر: طر` عمل ۲  (�طوبت نسبLگرمس Nنو ح 

 ۵۵°C �B
:(g) f`+ 

▪  تصاY: ترمLناY تونلN بر d bابلهاb `%ر: 
 fنج جر%ا� b ۲۵ برmm۲ N۱۶ %ا مفتولmm۲ fفشا  

تا ۲۵ �مپر 
 fنج جر%ا� b ۳۵ برmm۲ N۲۵  %ا مفتولmm۲ fفشا  

۳۲ تا ۶۳ �مپر 

 B 0منحن
 �o2ستفا o32مو

`مانKLه جر%انهاb  تصاd YوتاV ضعLف هستند.
2طالعا8 فن0 
▪ تغذ%ه مد �:

 ۴۰°c bماB �B ۶ تا ۶۳ �مپر `  :fنج جر%ا� 
  ۴٫۸ تا   ۳٫۲ بLن   NسLمغناط قسمت  قطع:   Nمنحن  

بر بر جر%اf نامN تغLLر مd Nند.

 C 0منحن
 �o2ستفا o32مو

 Bا�برd) ندKLتغذ%ه مم  � Nمعمول bه با�هاd N%ابلهاd
(Nعموم

2طالعا8 فن0 
▪ تغذ%ه مد � 

 ۴۰°C bماB �B ۰٫۵ تا ۶۳ �مپر ` :fنج جر%ا� 
بر بر   ۱۰ تا   ۷ بLن   NسLمغناط قطع:قسمت   Nمنحن  

جر%اf نامN تغLLر مKLند.

 k 0منحن
 �o2ستفا o32مو

با� با جر%اf هجومN  باال (موتو� + تر نسفو�ماتو�)
2طالعا8 فن0 
▪ تغذ%ه مد � 

 ۴۰°C bماB �B ۱ تا ۶۳ �مپر `  fنج جر%ا� 
 منحنN قطع: قسمت مغناطLسN بLن ۱۰ تا ۱۴ بر بر 

جر%اf نامN تغLLر مd Nند. 

 Z 0منحن
 �o2ستفا o32مو

 NKLتر+نKحفاظت مد � 9  ل
2طالعا8 فن0 
▪ تغذ%ه مد � 

 ۴۰°C bماB �B ۱ تا ۴۰ �مپر `  :fنج جر%ا� 
 منحنN قطع: قسمت مغناطLسN بLن ۲٫۴ تا ۳٫۶ بر بر  

جر%اf نامN تغLLر مd Nند. 

`%ر   bها BرKعمل متشKل  `   bاتو�LنLم dلLد   ^%
مLباشد: 

 Vوتاd Yتصا  bمقابل جر%انها �B 9 � ـ حفاظت مد
ـ حفاظت مد � �B 9 مقابل جر%انهاb  ضافه با� 

 Yنترd ـ

 b`ـ جد  سا
با  مستقLم  غLر  تما�  مقابل   �B  fحفاظت  نسا ـ 

IT، TN نLم` bستم هاLس
 +  b� B  bبخشها  �B  C60L  bاتو�LنLم  bها dلLد 

.Bشو Nم VBستفا  Nصنعت

*ل%د م%ن%اتو!� 

:oرqعمل

3فرنس: 

توض:حا8:

 fنو�       �نج جر%ا +لتا3 قد�9 قطع

نو�

 C60L
Z 5 K ،C ،B Dمنحن0 ها

 IEC 947-2: 25 kA (≤ 25 A), 20 kA (32-40 A)
and 15 kA (50-63 A)

۱/۸



�فرنس  پهنا، 
 Nمضرب
 ۹mm ` 

 fنو� �نج جر%ا

*ل%د م%ن%اتو!� 

3فرنس: 

 C60L
Z 5 K ،C ،B Dمنحن0 ها

 IEC 947-2: 25 kA (≤ 25 A), 20 kA (32-40 A)
and 15 kA (50-63 A)

۱/۹



تجه:ز82 جانب0  
C60 Dسر D2بر

oا3برJ

*نتا*ت *م,+ 
2 خطا

*ل%د م%ن%اتو!� 

F4 سمت چپ به *ل%د 2صل م+ شوند 2 حد4*ثر طو8 تجه%ز34 
جانب+ قابل 4تصا8 به *ل%د ۵۴mm 4ست.

 !O (Clips) Wگ%ر F4  WOبا 4ستفا 4بز4!]ال3  4تصا8 بد2\  ▪ قابل 
قسمت چپ *ل%د.

▪ هماهنگ با قطعاVigi 3 قابل نصب F4 سمت !4ست. 
نصب  *ل%د   ef  �2! نشانگر  *م,+   iF4لو سه  حد4*ثر   ▪

.Oم+ شو
 �2!  (OF + SD/OF) 2 خطا  *نتا*ت *م,+   2O ▪ حد4*ثر 

.Oل%د نصب م+ شو* ef
▪ حد4*ثر 2O !له قطع *نندf 2 MX+OF Wا ef �2! MN *ل%د 

.Oنصب م+ شو
 ef �2! MSU اf MNx اf MN  Wله قطع *نند! ef حد4*ثر ▪

.Oل%د نصب م+ شو*

 (Vigi 9قطعا f+با %ا بد) ندd Nم f� تLضع+ fB B fد %ا نشاLلd قد � به قطع  �+B V � ` 

 Tripping قطع
نما%ش قطع �B قسمت جلو تابلو بوسLله %^ نما%شگر 

قرمز.
 IEC60974-2 B� مطابق با  ستاند NKمd 9 زLتجه ▪

 MX+OF قطع شنت D3له ها
dنترY قطع مLنLاتو�d bه به �f متصل  ست: 

به   ( O+C) changeover Yتصا  ^% به  مجهز   ▪
منظو�: 

 شناسا%N +ضعLت dلLد 
 �B هدB Nم V`جا  Yنترd � ه به مدd  � ا�dBقطع خو 

حالت �+شن بماند. 
MN D3له ها

 B� B  Bتغذ%ه +جو +لتا3  `مانKLه  فت  dنترY قطع dلLد 
 Nگر +لتا3 ۸۵٪  ` +لتا3 نام  + (Un ٪۳۵ + ۷۰ نLستانه ب�)

تجا+` dند dلLد  جا`V +صل مجدB خو هد %افت.
 :VBستفا  B� مو ▪

 b� قطع  ضطر / Nشاس 
 `  bرLجلوگ b ن ها برLتغذ%ه ماش bحفاظت مد �ها 

 ستا�9 مجدB + ناخو سته موتو�ها. 
 MN 3له هاD 2نتخاب0 

dنترY قطع مLنLاتو�d bه به �f متصل  ست: 
+لتا3  ناشN  `  فت  قطع   `  :Nمان` تاخLر  ثانLه   ۰٫۲

لحظه  b جلوگLرb مKLند. 
                RoرJ ](شاس0) با با D3مه فشاJo با MNx D3له ها
 b بر تغذ%ه.  مد �   bها +قفه  به  حسا�  غLر  dامال 
 V لخوB جانشLن   .Bشو Nم  BشنهاLپ  b� توقف  ضطر

O/F bهماهنگ با نشانگر ها + MX bله ها�
 MSU 5لتا� �ستانه D3له ها

 Vشد Nطر ح Yن فا` + نوLلتا3 ب+ fB B fبه منظو� نشا
 ست. �B مو �d bBه +لتا3  ` مقد � �ستانه تجا+` dند 
(بر over voltage b هاb بLش  ` چند ثانLه) به dلLد 

trip مB Nهد. 
 e2تصا

▪  ستفاVB  ` ترمLنالها b پLچN  بر b %^ %ا d +Bابل 
با حد dثر ۲٫۵mm سطح مقطع 

2طالعا8 فن0 
 IEC 60947.5 B� مطابق با  ستاند

▪ مصر¸ �له ها 
 نشانگر 35o �23 ]2 (نشانگر 5ضع:ت Jل:د)

 IEC60947-2 B� مطابق با  ستاند NKمd 9 زLتجه ▪
(0qمJ تJنتاJ) OF ت با[ 5 بستهJنتاJ

▪ +ضعLت قطع + +صل dلLد �  نشاf مB Nهد.
 Nبر�س fاKقسمت جلو  تابلو  م b+� مه تستdB ▪
 VستگاB  b` ند  V �  f+بد   � نشانگر  مد �  صحت 

مB Nهد. 
 SD (ت خطاJنتاJ) ت نشانگر خطاJنتاJ

 fنشا  � (خطا Bصو�9 +جو �B) دLلd ت قطعLضع+ ▪
مB Nهد.

▪ مN تو f خطا �  �+b قسمت جلو تابلو بوسLله %^ 
 .Bرd Vمشاهد NKLانKنشانگر م

 OF + SD/OF 0 5 خطاqمJ تJنتاJ
▪ نشاf مB Nهد: 

 (OF) دLلd ت قطع + +صلLضع+ 
 (SD) (خطا Bصو�9 +جو �B) دLلd ت قطعLضع+ 

▪ B+ مد �: 
  OF :N%باال 

 SD ا%  OF :نLپائ 
▪  نتخا* %NK  `  %ن حالت ها بوسLله سوئLچ تغLLر 
 �B  (rotary changeover switch)  f Bگر +ضعLت 

قسمت � ست. 
 fنشا تابلو  �+b قسمت جلو   Vحالت  نتخا* شد ▪

.Bشو Nم VB B
▪ نشانگر خطا b+� (SD) قسمت جلو با %^ نشانگر 

مKانNKL قرمز �نگ موجوB مN باشد.  
 e2تصا

▪  ستفاVB  ` ترمLنالها b پLچN  بر b %^ %ا d +Bابل 
با حد dثر ۲٫۵mm سطح مقطع 

▪ عالمت هاb قابل �+%ت نزB%^ ترمLنالها 
2طالعا8 فن0 

 IEC 60947.5 B� مطابق با  ستاند

 0qمJ £]2لو 

*ل%د م%ن%اتو!� 

*نتا*ت *م,+  *نتا*ت خطا

 Yمد +لتا3   f تو
+لتا3  fنج جر%ا�

*م,+ *م,+
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تجه:ز82 جانب0  
C60 Dسر D2بر

پهنا، 
 `  Nمضرب

 ۹mm

3له هاD 5لتا� �ستانه 

3له هاD �ند3 5لتا� 

 RoرJ ](شاس0) با با D3مه فشاJo با MNx D3له ها

جد%د 

*ل%د م%ن%اتو!� 

3له هاD قطع شنت 

 Yمد  Yنترd 3لتا+ �فرنس

 Nنتخاب  

 bفو�

پهنا، 
 `  Nمضرب

 ۹mm

نو�   Yنترd 3لتا+ �فرنس

۱/۱۱


