
Masterpact NT
عمل&ر  "$ �"!  +� 

/فرنس ها� قطعا$ #د*! 

(*) �"هنما@ نصب با1د جد"گانه سفا�8  " ! شو  + همر"! سا1ر "جز" ن-ست. 

عمل/ر+ 2- 23, +35       

مقا+مت 

 G-ل-د ثابت "توماتJ @"بر
 K1شوJ G-ل-د "توماتJ @"بر

�"هنما@ نصب 

س-م پ-چ "ستاند"�  
 (XF ا:  MX) 3له قطع 5 5صل

 Kس-م پ-چ "�تباط 

بر"@ Jل-د "تومات-G ثابت 
 K1شوJ G-ل-د "توماتJ @"بر

�"هنما@ نصب 

 Sند� +لتاU له�
 MN Cند3 5لتاG 3له

Vترم-نا Wبلو

*شو#! ثابت

بر"@ Jل-د "تومات-G ثابت 
 K1شوJ G-ل-د "توماتJ @"بر

�"هنما@ نصب 
           MN @بخش تاخ-ر

بخش تاخ-ر@  MN ("جز")
تنظ-م پذ1رغ-ر تنظ-م پذ1ر                 

 �"هنما@ نصب 

موتو3

*شو#! ثابت

*شو#! ثابت

۴/۳۵



MasterpactNT
 Kلو"$` جانب + Kشاس a رJ قفل

/فرنس ها� قطعا$ #د*! 

(*) �"هنما@ نصب با1د جد"گانه سفا�8  " ! شو  + همر"! سا1ر "جز" ن-ست 

با قفل 

 Mشاس P+رQ قفل

 1 part / ت قطعT5ضغ P+رQ قفل

۱ قفل 
۱ قفل + ۱ قفل با هماa نما@ Jل-د 

۲ قفل (نما ها@ Jل-د مختلف) 
G1 قفل 1&ساProfalux a  با هماJ aل-د 

۱ قفل 
۱ قفل + ۱ قفل با هماa نما@ Jل-د 

۲ قفل (نما ها@ Jل-د مختلف) 
G1 قفل Jل-د@ 1&ساRonis a با هماJ aل-د 

 a+بد a رJ بسته لو"$` قفل
قفل ها بر"@ 

�"هنما@ نصب 
1 part / W3+ X2:نترال

 (VPECG 1ا VPECD)Kسمت �"ست + چپ شاس

�"هنما@ نصب 
1 part  / Racking X2:نر ال

Racking W1نر ال"

�"هنما@ نصب 
1 part / دTلQ تطابق aحفاظت عد

 (VDC) G-ل-د "توماتJ حفاظت عد` تطابق

�"هنما@ نصب 
 Mشاس Mجانب a-2لو

1 part / (CB) hناTترم M/مQ محافظ

 Vحفا� ترم-نا

�"هنما@ نصب 
1 part / قفل + Mشاتر 2:من

 (VO) Kشاتر "1من

�"هنما@ نصب 
توجه : قفل شدa شاتر "1منK به صو�� مجتمع مK باشد. 

 mدTلQ mبا قفل ها

۴/۳۶



MasterpactNT
Clusters (السترJ) 

 1 Kg / Cluster @ا�J گر1س جهت �+غن
 Kبر"@ شاس Cluster G1

 (A) Mشاس m3جه بند+

 Mمختلف شاس mها hمد m2ا- برTمو3+ نCluster +2تعد : h5جد

توجه : پائ-ن تر1ن مرتبه ۶ جز� "ست. 

+ستگTر, جهت جابجا Qر+Q / PلTد +2خل Qشو 

/فرنس ها� قطعا$ #د*! 

۴/۳۷



Masterpact NT
 Kقفل + لو"$` جانب

(*) �"هنماK1 نصب با1د جد"گانه سفا�8  " ! شو  + همر"! سا1ر "جز"ن-ست. 

 {Tد 2توماتTلQ P+رQ قفل

1 part / مه هاQ+ P+رQ له قفلT5س

قفل 

�"هنما@ نصب 
1 part / OFF تT3 5ضع+ P+رQ قفل

 BPFE  MبانTبا قفل + پشت

 BPFE  MبانTبا قفل + پشت

 a+بد a رJ بسته لو"$` قفل
قفل ها بر"@ 

�"هنما@ نصب 
 {Tد 2توماتTلQ Mجانب a-2سا:ر لو

 1 part / M/Tشما3شگر عمل/ر+ م/ان

 CDM  شما�شگر عمل&ر

�"هنما@ نصب 
  1 part / Mجانب a-2حفا� 5 لو

ثابت
حفا� 

             پوشش شفا�            
صفحه محافظ 

صفحه پوشش محافظ 

 K1پوشش جلو

1 part / نند, فنرQ C3ر, شاTستگ+

1 part / نند! فنرJ Sستگ-ر! شا� 

  1 part / Masterpact NT m2ر برTجرقه گ

�"هنما@ نصب 

�"هنما@ نصب 

�"هنما@ نصب 

/فرنس ها� قطعا$ #د*! 

  1 part  / (3P / 4P) پوشش جلو

�"هنما@ نصب 

۴/۳۸



  Masterpact NT
JنتاJت ها@ نشانگر 

/فرنس ها� قطعا$ #د*! 

(*) �"هنما@ نصب با1د جد"گانه سفا�8  " ! مK  شو  همر"! "جز" ن-ست. 

QنتاQت هاm نما:شگر 

1 part / OFF/ON  نشانگر mت هاQنتاQ

�"هنما@ نصب 
1 part / (SDE) (قطع خطا) نشانگر mت هاQنتاQ

�"هنما@ نصب 
 (Ready to close) / 1 part / 1 MAX Pما+, بسته شدG تQنتاQ

�"هنما@ نصب 
 part 1 / M/:مه 5صل 2ل/ترQ+

J  ۱مه 

�"هنما@ نصب 
سوئTچ هاm 2نتقاh 5ضعTت (5صل / قطع / تست) 

ترمTناh هاQ mم/M برm2 شاسM تنها 

۴/۳۹



  Masterpact NW
عمل&ر  "$ �"!  +� 

(*) �"هنما@ نصب با1د جد"گانه سفا�8  " ! شو  + همر"! "جز" ن-ست 

عمل/ر+ 2- 23, +35 
موتو3 

ترم-ناV (۱ جز) 

*شو#!       ثابت 
�"هنما@ نصب 

 (MX ا: XF) ,نندQ 3له قطع 5 5صل

سTم پTچ 2ستاند32+ (1 جز) 

بر"@ Jل-د "تومات-G ثابت 
 K1شوJ G-ل-د "توماتJ @"بر

  1 part / Vترم-نا

  MN Cند3 5لتاG 3له
�"هنما@ نصب 

  1 part / Cند3 5لتاG 3له

  1 part / Vترم-نا

�"هنما@ نصب 
 MN mرTبخش تاخ

بخش تاخTرm (2جز2)        

تنظ-م پذ1ر            غ-ر تنظ-م پذ1ر                 

�"هنما@ نصب 

/فرنس ها� قطعا$ #د*! 

*شو#!       ثابت 

*شو#!       ثابت 

بر"@ Jل-د "تومات-G ثابت 
 K1شوJ G-ل-د "توماتJ @"بر

بر"@ Jل-د "تومات-G ثابت 
 K1شوJ G-ل-د "توماتJ @"بر

۴/۴۰



 Masterpact NW
Kلو"$` جانب + Kشاس a رJ قفل

/فرنس ها� قطعا$ #د*! 

(*) �"هنماK1 نصب با1د جد"گانه سفا�8  " ! شو  + همر"! سا1ر "جز"ن-ست. 

 Mشاس P+رQ قفل

 mدTلQ mبا قفل ها

قفل Qر+P 5ضغTت قطع / با قفل 

۱ قفل 
۱ قفل + ۱ قفل با هماa نما@ Jل-د 

۲ قفل (نما ها@ Jل-د مختلف) 
G1 قفل 1&ساProfalux a  با هماJ aل-د       

۱ قفل 
۱ قفل + ۱ قفل با هماa نما@ Jل-د 

۲ قفل (نما ها@ Jل-د مختلف) 
G1 قفل Jل-د@ 1&ساRonis a با هماJ aل-د       

�"هنما@ نصب 

 a+بد a رJ بسته لو"$` قفل
قفل ها بر"@ 

1 part / W3+ X2:نترال

 (VPECG 1ا VPECD) Kسمت �"ست + چپ شاس

�"هنما@ نصب 

1 part / لدTQ تطابق aحفاظت عد

Racking X2:نترال

�"هنما@ نصب 

 (VDC) G-ل-د "توماتJ حفاظت عد` تطابق

 Mشاس Mجانب a-2لو

 1 part / hناTترم M/مQ حافظ

�"هنما@ نصب 
  1 part / قفل + Mشاتر 2:من

�"هنما@ نصب 
  1 part / (Mجا:گز:ن m2بر) شاتر P+رQ قفل Xبلو

�"هنما@ نصب 
 Mشاس m2بر P+رQ نTم- a-2لو

با قفل

�"هنما@ نصب 

۴/۴۱



Masterpact NW 
 Clusters (السترJ)

 1 Kg / Cluster @ا�J گر1س جهت �+غن
 Kبر"@ شاس Cluster G1

 Mمختلف شاس mها hمد m2ا- برTمو3+ ن Cluster +2تعد : h5جد

توجه : پائHن تر#ن مرتبه ۶ جزA @ست. 

+ستگTر, جهت جابجا Qر+Q / PلTد +2خل Qشو 

 (A) Mشاس m3جه بند+

/فرنس ها� قطعا$ #د*! 

 ستگ-ر! جهت جابجا Jر J aل-د  "خل Jشو

۴/۴۲



  Masterpact NW
JنتاJت ها@ نشانگر 

/فرنس ها� قطعا$ #د*! 

(*) �"هنما@ نصب با1د جد"گانه سفا�8  " ! مK شو  همر"! "جز" ن-ست. 

QنتاQت هاm نما:شگر 

1 part (OF)  / OFF/ON  نشانگر mت هاQنتاQ

�"هنما@ نصب 
1 part / (SED) (قطع خطا) نشانگر mت هاQنتاQ

�"هنما@ نصب 
 (readytoclose) / 1 part / 1 MAX Pما+, بسته شدG تQنتاQ

�"هنما@ نصب 
QنتاQت نشانگر 5ضعTت  5صل، قطع، تست (سوئTچ 2نتقاh 5ضعTت) 

�"هنما@ نصب 
 1 part / حالت hچ 2نتقاTسوئ m22- 23, 2ند2-, ها بر m2 مجمو عه

G1 مجموعه 

 1 part / M/مQ تQنتاQ {: 2ستفا+, با m2بر MبTQبسته / 5صل تر mت هاQنتاQ

�"هنما@ نصب 
  part 1 / M/:مه 5صل 2ل/ترQ+

 ترمTناh هاQ mم/M برm2 شاسM تنها        

�"هنما@ نصب 

۴/۴۳


