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ETI صنایع و مراکز مصرف کننده فیوزهای فوق سریع

تولیدکننده های راه اندازهای 
موتوری

تولیدکننده های مبدل 
فرکانسی

UPS تولیدکننده های

تولیدکننده های اینورترهای:
DC-DC, AC-DC,DC-AC

راه آهن برقی

راه آهن کابلی )تلسکی(

صنایع سنگین

صنایع فلزی

خودروهای الکتریکی
مراکز نظامی

کارخانجات تولید آلومینیوم و 
ماشین های جوش کاریآلیاژهای فلزی

شهربازی ها

صنایع غذایی

کارخانجات سیمان

صنایع پتروشیمی

صنایع کاغذ

داروسازی

QUICK
ULTRA



فیوزهای فوق ســریع جهــت حفاظت از 
مدارات نیمه هادی و مدارت قدرت کنترلی 
از جملــه مدار تریســتوری - رکتی فایرها 
و مبدل هــای AC/ DC ، DC/ AC و 

تطبیق دهنده های DC به DC فرکانسی 

* دارای استاندارد حفاظت نیمه هادی ها:
IEC 60269

VDE 0639

4



5



6



7



Ultra Quick نو آوری در صنعت فیوزهای قطع سریع

همــگام بــا پیشــرفت های ســریع علــم الکترونیک، نــوآوری در زمینه هــای مرتبط  بــا  آنها  یــک  ضرورت  بــه  نظر  می رســد. در 
ایــن رهگــذر کمپانــی ETI تولیــد کننده اروپایــی تجهیــزات حفاظتی با ارائــه فیوزهــای تخصصی قطع ســریع، خود را بــرای تامین 
نیازهــای موجــود و محتمــل آتــی در ایــن صنعــت مطرح نموده اســت. بــه گونه ای کــه  در ایــن بخش بیــش از 1250 نــوع فیوز 
 متفــاوت از کوچکتریــن انــواع (CH,DO,D,BS) تــا بزرگتریــن آنهــا (NV,NH) بــا حساســیت متوســط(UQ2)  تا حساســیت باال

 (UQ, UQ01, UQ02, BS) ارائه می نماید.

همچنین نرم افزار محاسب و معادل یاب آن نیز از دیگر نوآوری هایی است که امکان تعیین و  انتخاب فیوز متناسب با مدار و یا معادل فیوز 
برندهای دیگر را فراهم نموده است.

با مراجعه به صفحه https//search.etigroup.eu می توانید کلیه محصوالت ETI از جمله فیوزهای قطع سریع را در کمترین زمان بیابید.

 ETI می توانید با توجه به کد محصول ســایر تولیدکننــدگان کد و کاتالوگ مربوط به محصول Cross Reference از بخش
معادل در مبحث ULTRA-QUICK را بیابید.

تجهیزاتی که می توان برای حفاظت آنها از فیوزهای قطع سریع استفاده نمود عبارتند از: 
دیودها، ترانزیستورها، ترانزیستورهای IGBT ، سوئیچ های تریستور، کنتاکتورهای نیمه هادی  •

مبدل های  AC/ DC, DC/ AC , DC/ DC  و مبدل های فرکانس   •

رکتیفایرها و منبع تغذیه جریان DC، یو پی اس  ها  •

DC راه اندازهای موتورهای ،  AC اینورتر و سافت استارت ها برای موتورهای  •

مدارات کنترل انرژی جوش و کوره القائی با تریستور و یا تریاک  •

 )Sol brake( DC کنترلر حرکت موتورهای  •

حفاظت تأسیسات انرژی های نو و تجدید پذیر  •
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در یک نگاه اجمالی می توان تولیدات انواع فیوزهای قطع سریع را در جدول زیر خالصه نمود.

یک نمای شماتیک ازکاربرد فیوزهای ETI در کارخانجات صنعتی )فیوزهای UQ با رنگ آبی مشخص شده اند(
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اطالعات عمومی 
فیوزها قدیمی ترین وســیله حفاظت در صنعت برق هستند. فیوزها 
به شــکل گسترده ای در زمینه ها و کاربردهای مختلف استفاده شده 
و می شــوند یکی از این کاربردها حفاظــت از تجهیزات نیمه هادی 
)دیودها، تریســتورها، ترانزیستورهای قدرت، GTO( و در مبدل های 
جریان و فرکانس است. اجزاء نیمه هادی با پارامترهای حداکثر مقدار 
جریان پیوسته و حداکثر مقدار ولتاژ معکوس )PIV( تولید می شوند. 
از آنجــا که این تجهیزات ظرفیت زیادی در برابــر اضافه بار ندارند، 

نیازمند یک حفاظت سریع و حساس می باشند.
فیوزهای فوق سریع ETI (ULTRA - QUICK) بهترین راه حل برای 

حفاظت از تجهیزات الکترونیک می باشند.

اطالعات عمومی درباره عالئم فیوزها 
عالمــت گذاری فیوزها بــا 2 حرف صورت می گیــرد که حرف اول 

محدوده جریان قطع و عملکرد فیوز را مشخص می کند.

حرف اول محدوده جریان قطع و عملکرد فیوز را بیان می کند. 
a - حفاظت محدود

منظور آن اســت که فیوز در محدوده عملکرد خود در تمام محدوده 
جریان بین کمترین جریان تعیین شده روی منحنی جریان – زمان 
خود و قدرت قطع خود صرفاً  از دستگاهی که پس از آن قرار گرفته 

محافظت می نماید.
g- حفاظت کامل

فیــوز با عبور همه جریانهایی که موجب ذوب شــدن المنت شــده 
تــا جریان قدرت قطع خود از آســیب دیدن دســتگاه و مدار)کابل( 

محافظت می نماید.
حرف دوم: کاربرد فیوز را با توجه به مشــخصه و نوع بهره برداری از 

ان مشخص می کند.
L – حفاظت هادی ها 

B – تجهیزات معدن 

M – تجهیزات موتور دار و حفاظت کلید زنی 

 R– حفاظت نیمه هادی ها 
Tr – حفاظت ترانسفورماتورها 

ترکیب محدوده قطع فیوزهــا و کاربردهای آنها در راهنمای کاربرد 
فیوزهای فشار ضعیف مربوط به اســتاندارد IEC61818 به صورت 

زیر آورده شده است.
gL- حفاظت کامل - کاربرد عمومی ویژه اجزاء نیمه هادی

aM- حفاظت محدود - حفاظت از موتورها در برابر اتصال کوتاه 

gR- حفاظت کامل - حفاظت از نیمه رساناها )کابل( مدار
aR- حفاظت محدود - حفاظت از نیمه رساناها )دستگاه(

aR و gR حفاظت کامل - ترکیب -gS
gB- حفاظت کامل - حفاظت دستگاه های استخراج معدن

gTr- حفاظت کامل- حفاظت تراسفورمرها

ویژگی های فیوزهای قطع سریع  
فیوزهــای UQ که برای حفاظت نیمه رســاناها و ضمانت ســالمت 
و اطمینــان از عملکرد تأسیســات و تجهیزات بــه کار می روند  از 

ویژگی های زیر برخوردار می باشند.
1. قطع مدار به میزان کافی ســریع است تا آسیبی به دستگاه ها 

وارد نشود.
2. عملکرد ســریع قطع مدار قبل از آسیب دیدن بخش های نیمه 

رسانا اتفاق می افتد.
3. قدرت قطع نامی باال

DC 4. ظرفیت باال در کلید زنی جریان
5. محدودیت باالی جریان

6. قــوس الکتریکی ناچیز هنگام واکنش (عملکرد فیوز به گونه ای 
اســت که موجب Over–Voltage غیر قابل قبول و مخرب اجزاء 

نیمه هادی نمی گردد.(

gS فیوزهای
فیوزهای gS قابلیت حفاظت کامل هم دستگاه متشکل از نیمه هادی ها 

و هم اتصاالت مدار به صورت توأمان را دارا می باشند.
 ،Soft Starter،همچنین می توان از آنها برای موتورهای با سرعت متغیر
Servo موتورها، موتورهای DC و ســایر تجهیــزات تابلویی به منظور 

حفاظت مدار اتصال و اجزاء نیمه هادی استفاده نمود.
فیوزهای جدید gS=(gG+aR) موجب می شوند تا فضای کمتری در تابلو 
اشغال شده و در نتیجه از قیمت تمام شده آن می کاهد. چرا که می توان 
به جای استفاده از دو فیوز gG و aR صرفاً از یک فیوز gS استفاده نمود. 
فیوزهای gS قادرند ضمن حفاظت کابل، از نیمه رساناها نیز در موتورها 
در برابر خرابی )دیودها و تریستورها( و یا انفجار (IGBT) پیشگیری کنند.

این فیوزها که بهترین حفاظت از تجهیزات الکترونیک سیم ها، کابل ها، 
اتصاالت و کلیدها از جریان های شدید را از خود نشان داده اند بر اساس 

استانداردهای IEC 60269-4 و VDE 0636 تولید شده اند.

فیوزهای حفاظت از ادوات نیمه هادی
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DO و D – فیوزهای UQ فشنگی

gR :مشخصه قطع
 50 kAac / 8 kAdc :قدرت قطع

  500 Vac / 315 Vdc :ولتاژ نامی
فیوزهای DO بــرای مدارهای با ولتاژ Vac 400 و فیوزهای D برای 
مدارهای با ولتاژ 500V با مشــخصه gR به منظور حفاظت در برابر 

اتصال کوتاه و نیز شدت جریان اضافی و در انواع زیر هستند:
16A  تا DO 1  .1

63A  تا  DO 2 .2
30A  تا  DII و  DI  .3

63A  تا DIII   .4
100A  تا   DIV   .5

200A  تا  DV   .6
این فیوزها در پایه های قابل قطع زیر بار STVDO 2 و  VLDO1 مورد 

استفاده قرار گرفته و یا داخل پایه و کالهک DO جای می گیرند.

روش انتخاب فیوز
گرچه دســتورالعمل مشــخصی به جز IEC 60146-6 که در باال نیز 
به آن اشــاره شــد جهت انتخاب فیوز منتشر نشــده است و بسته به 
ویژگی های مدار و تأسیسات موردنظر می بایست محاسبات خاص خود 
را به منظور تعیین دقیق فیوز انجام داد اما چند پیشــنهاد پایه در این 

مبحث عنوان می گردد.
1.شــدت جریان گذرنده از نیمه هادی )ISem(  می بایست کمتر و یا 
مساوی با جریان نامی فیوز انتخابی )Inv( باشد. البته برای جریان غیر 
پیوسته )منقطع و یا Pulse( پیشنهاد می شود با شرکت ایستا توان 

صنعت تماس گرفته شود.
ISem  ≤  Inv

2. اختالف پتانســیل در نیمه هادی)USem( می بایست کمتر و یا 
مســاوی با ولتاژ نامی فیوز )Unv( باشد. در مورد ولتاژ مؤثر AC و 
DC ، ثابت زمان و فاکتور توان با دفتر شرکت ایستا توان صنعت 

تماس گرفته شود.
USem  ≤  Unv

 3. مشــخصه I 2 topv فیــوز انتخابــی می بایســت از مشــخصه
I 2 tSem نیمه رسانا ≥ کمتر و یا با آن مساوی باشد.

I 2 topv  ≤ I 2 tSem

UQ انواع فیوزهای
فیوزهای قطع ســریع با توجه به تنوع تأسیسات و تجهیزات در تمام 

مدل ها و اندازه های استاندارد طراحی و ساخته شده اند.
BS – فیوزهای UQ سیلندری مطابق با استاندارد بریتانیا. 

aR : مشخصه قطع
 100 kA     AC/ DC :قدرت قطع

690 Vac /  350 Vdc 240 و یا Vac / 120 Vdc :ولتاژ نامی
نحوه اتصال: روی باسبار پیچ می شود.

 British این فیوزها که به دلیل مصرف عمده آنها در انگلستان به فیوزهای
Bolted شهرت دارند در انواع زیر تولید می گردند.

1- فیوزهای تکی
2-فیوزهای دوبل
3-فیوزهای دوقلو
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فیوزهای قطع سریع استوانه ای
امتیازات فیوز های قطع سریع 

فیوزهای قطع ســریع از امتیازات ویژه ای برخوردارند که 
عبارتند از :

1. انرژی قطع پایین که موجب ســرعت بیشــتر عملکرد فیوز در 
قطع مدار شده است.
2. اتالف انرژی کمتر

3. نوع خاص مواد سرامیک بکار گرفته شده در ساخت بدنه فیوز .
4.  لزوم اســتفاده از نقره خالص در المنت فیوز با ســطح مقطع 

حداقل ممکن.
5. نوع خاص  کوارتز خالص با ریزترین ابعاد ممکن به عنوان پرکننده بدنه فیوز تا استهالک انرژی آزاد شده در زمان قطع فیوز در کوتاهترین 

زمان ممکن صورت پذیرد.
UQ 01 و UQ 1 ، aR 6. مهمتر از همه محافظت در برابر اتصال کوتاه به ویژه در انواع

(NV / NH) چاقویی UQ فیوزهای -NH  
این فیوز ها در اندازه ها و مدل های گوناگونی طراحی

 و تولید شده اند.
 1-  سایز کوتاه 000 و 00 
2-سایز بلند 3 و 2 و 1 و 0

3-فیوز های UQ کنتاکت مستقیم )بدون پایه(
این فیوزها تا 1250V و تا 5000A تولید وعرضه می گردند.

4-فیوز هــای UQ ویژه آمریکای شــمالی - این فیوزها در 5 
مدل هستند.

130V -a تا 1000 آمپر 

250V -b تا 800 آمپر
500V -c تا 1200 آمپر

700V -d تا 600 آمپر
1000V -e تا 800 آمپر
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 )G فیوزهای قطع سریع استاندارد آمریکای شمالی کنتاکت مستقیم ) بدون پایه - نوع
بدنه این فیوزها مکعبی بوده و در انواع زیر ارائه شده اند.

150V -a  تا 6000  آمپر 

250V-b   تا 4500  آمپر
600V -c   تا 2000  آمپر 

انواع  فیوزهای قطع سریع در نحوه برقراری اتصال به مدار
در فیوزهای UQ انواع نحوه اتصال و نمایشــگر عملکرد فیوز نیز پیش 
بینی شده است که هر کدام با یک  حرف مشخص، تعریف شده اند. 

1. سایزهای  3 , 2 , 1 , 00 , 000
  DIN2.  برقــراری اتصال از طریق تیغه های کاردی با اســتانداردهای

VDE 0636-201 43620و 

3.  دارای فنر نشانگر قطع فیوز روی درپوش باالی بدنه فیوز
 4. سایزهای  3 , 2 , 1 

5.  اتصــال مســتقیم صفحــه هــای دو ســر فیــوز کــه مطابق با 
استاندارد IEC 60269-4-1 به کنتاکتهای پایه توسط پیچ مخصوص 

محکم می شوند.
6.  دارای فنر نشانگر قطع فیوز روی درپوش باالی بدنه فیوز 

1. سایزهای  3 , 2 , 1 , 00 , 000
2.  این فیوزها دارای پایه های برش خورده به شکل c  و n در طرفین خود بوده که نصب آنها را سهولت بخشیده و از آنجا که به کنتاکت های 

پایه پیچ می شوند اتصال کاملتری خواهند داشت.  

)S تیپ

)M تیپ )G تیپ
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عملکرد نشانگرهای فیوزهای فوق سریع
فنر نشــانگر عملکرد فیوز  به یک سیم که موازی با المان 
ذوب شــونده فیوز می باشد، متصل است. این سیم نشانگر 
روی درپــوش را که از ورق فلز نازک اســت نگه می دارد. 
زمانــی که در اثر عملکرد فیوز ســیم قطع می شــود این 

نشانگر بیرون آمده و قطع شدن فیـوز را نشان می دهد.
نشــانگر نشان داده شده در شکل 1 از نوع بصری است که 
برای فرمان آالرم کافی نیســت. به این منظور یک امکان 
دیگر به نام میکروسوئیچ NVS5 را بر روی پوشش باالیی 
به عنوان ارسال کننده سیگنال از راه دور در زمان عملکرد 

فیوز پیشنهاد می  شود.
نوع دیگر از نشانگرهای سیگنالی نوع میانی می باشد که در 
 وسط بخش سرامیکی جلوی فیوز قرار گرفته است )شکل 3(.

پس از عملکرد فیوز، اهرم پالســتیکی از بدنه ســرامیکی 
خارج شــده و به میکروســوئیچ نوع MK )شــکل 4 و 5( 

فرمان ندهد.
شــکل 6 و 7 دو نوع آداپتور برای میکروســوئیچ MK به 
 1000V 690 وV (AMK1) منظور استفاده در فیوزهای

(AMK2) را نشان می دهد.
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