
      
 
 
      1920 yılında kurulan Carling Technologies, 
elektrik anahtarları, hidrolik manyetik ve termal 
devre kesiciler, elektronik kontroller, güç 
dağıtım üniteleri, dijital anahtarlama 
sistemlerinin lider üreticisidir.  
       Dünya çapında ISO belgeli dört üretim 
tesisi, şirket ofisleri ve  dünya çapındaki yaygın 
distribütörlük ağı ile, Carling Technologies 
güçlü mühendislik çözümleri sunar.  
       Ürün geliştirme ve üretim politikası olarak 
"Tasarımda Kalite" ilkesini benimseyen Carling 
Technologies,  yüksek kalite ve uygun maliyetin 
yanısıra dünya çapında  deniz şartlarında 
maksimum  güvenliği sağlayacak ürünler 
üretmektedir.  
       Küçük teknelerden  lüks yatlara kadar 
hertürlü deniz aracında kullanılan Carling 
Technologies ürünleri, kalite, estetik ve 
performansları ile sektörde haklı bir güven 
kazanmış ve en çok tanınan marka haline 
gelmiştir.  
       Tasarım ve üretim tecrübesi ile, Carling 
Technologies denizcilik sektöründe  
anahtarları ve devre kesicileri ile pazar lideridir.  
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 İÇİNDEKİLER   

www.setateknik.com info@setateknik.com



V SERİSİ CONTURA II ROCKER ANAHTARLAR  

Modüler  yapısı ve değiştirilebilir kapaklar ile mevcut 
panel yapısını bozmadan  estetik ve işlevsellik 
arasında benzersiz denge  

Kapak ve Led contaları ile toz ve suya karşı yüksek 
koruma sınıfı : IP66/IP68 

10’lu terminal yapısı ile pek çok uygulama  için 
alternatif çözüm opsiyonları  

Silindirik pim mekanizması sayesinde  mekanik 
aksamın yağlanmasına ihtiyaç duymayan uzun 
kullanım ömrü 

Çift led özelliği ile insan makine diyaloğunda 
maksimum  uyum 

Panel contası ile toz ve suya karşı ekstra koruma  
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        V Serisi anahtarlar denizcilik sektöründe en yaygın kullanım alanına sahip anahtar grubudur. Devre opsiyonları 
ve aksesuar çeşitliliği ile sayısız seçenekler sunar.   

TEKNİK ÖZELLİKLER 
• Kontak Kapasitesi………….........20 Amper / 12VDC (4-14VDC) & 15 Amper / 24VDC (15-28VDC) 
• Çalışma Sıcaklığı…………………-40°C  +85°C 
• İzolasyon Dayanımı………………1500 Volt RMS 
• İzolasyon Direnci…………………50 Megaohm 
• Kontak İç Direnci…………………10 miliohm maksimum @ 4VDC 
• Kontak Malzemesi…………....... Gümüş oksit 
• Elektriksel Ömür………………… 50,000-100,000 anahtarlama 
• Mekanik Ömür……………………min 1.500.000 anahtarlama 
• Led ömrü………………………….100.000 saat ½ ömür 
• Conta………………………………Dahili kapak ve led contaları,harici panel contası 
• Gövde……………………………..Polyester karışımı 
• Kapak…………………………….. Termoplastik döküm malzeme üzeri yumuşak yüzey kaplama. 
• Lens………………………………. Polykarbon  
• Kapak Hareket Açıcı……………. 2 pozisyon : 18 º & 3 pozisyon :  9 º(merkezden) 
• Koruma Sınıfı……………………..IP68 (IEC 529, BS5490, DIN 400 50 & NFC 20 010) 
• Testler……………………………. Korozyon Testi : FMG Class III, 3 yıl hızlandırılmış ASTM B-827 & B-845 
  Vibrasyon Testi : Mil -Std 202F,metot 204D test şartları A0.06DA veya 10G’s 10 -500Hz 
  Darbe Testi : Mil -Std 202F metot 213B, test şartları K@30 
  Tuz Sprey Testi : Mil -Std 202F,metot 101D,test şartları A, test süresi 48saat  
  Toz Testi : Mil -Std 810C,metot 510.2 rüzgar hızı 300 feet/dakika test süresi 16 saat 
  Termal  Şok Testi :Mil -Std 202F,metot 107F,test şartları A -55°C  +85°C 
  Nem Testi : Mil -Std 202F,metot 106F 
  Kıvılcımlanma  Testi : UL1500/ISO8846 gerekliliklerini sağlar.   
  EC 94/25/EC  direktiflerine göre MARİN kullanımına uygundur. 
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DEVRE ŞEMALARI                STANDART ANAHTARLAR 
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        Alışılagelmiş tek led seçeneğinin 
aksine, çift led kullanımı ile arka plan 
aydınlatma ve fonksiyonun devrede 
olduğunu birbirinden bağımsız olarak 
görüntüleyebilme imkanı sunar.  

• Siyah gövde rengi 
• Çift kırmızı led; her iki led için bağımsız terminal 

bağlantısı 
• Dahili led  ve kapak contası , panel contası (Sealed) 
• Feston bağlantı terminalleri, terminaller arası bariyer 
• Gümüş oksit kontak ve terminal malzemesi 
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Anahtarlardaki çift led özelliğini destekleyen çift lens uygulaması. 
• VAA-  kapak seçeneği ile 2.led + sembolün yer aldığı kare lens 

vasıtası ile arka plan aydınlatma tüm konsolla uyum içerisinde 
kullanılırken, birinci led + şerit lens vasıtası ile de fonksiyonun devrede 
olduğu ayrıca görüntülenebilir. 

• VAX- kapak seçeneği ile çift fonksiyonlu kullanımlarda fonksiyonlar 
birbirinden bağımsız olarak görüntülenebilir.  

VAA- VAX- STANDART ÖZELLİKLER 
• Yumuşak (soft) yüzey kaplaması  
• 2 farklı lens seçeneği : VAA- & VAX- 

  
• Beyaz  lens rengi 
• Siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri 

V---- VAAB VAXB VAAW VAAR VHP 

• V---       : Anahtar 
• VAAB    : Siyah gövde , kare lens + şerit lens 
• VAXB    : Siyah gövde , kare lens + kare lens 
• VAAW   : Beyaz gövde, kare lens + şerit lens 
• VAAR    : Kırmızı gövde, kare lens + şerit lens 
• VHP      : Körleme kapağı 

DEVRE ŞEMALARI                         ÖZEL  ANAHTARLAR 

KAPAKLAR 

VRT aparatı vasıtası ile 
kapaklar anahtar üzerinden 
kolayca sökülebilir. 
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        Rocker anahtarlar doğrudan panel üzerine monte edilebileceği  gibi, standart (tekli, üçlü, altılı) veya eklenebilir 
çerçeveler ile birlikte de kullanılabilir.  

VMS 
Tekli Çerçeve  

VM3 
Üçlü  Çerçeve 

VM6 
Altılı  Çerçeve 

        Genişletilebilir yapıya uygun ara (VMM) ve sonlandırma (VME) çerçeveleri kullanılarak ihtiyaca göre çerçeve 
yapıları oluşturulabilir. VHP körlenme kapağı ile çerçeve içerisinde kullanılmayan bölmeler kapatılabilir. VHP körlenme 
kapağı çerçevesiz kullanımlarda panel üzerinde açılacak yedek buton haznelerinin körlenmesi için de kullanılabilir.  
 

* Ölçüler mm(inch) cinsindendir. 

ÇERÇEVELER         

ÖLÇÜLER 

VME 
Sonlandırma 

Çerçevesi 
 

VMM 
Ara Genişletme 

Çerçevesi 

VRT 
Sökme 
Aparatı 
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VHP 
Körleme 
Kapağı 
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ÖRNEK BAĞLANTI ŞEMALARI        
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* Örnek bağlantı şemaları sektörel genel kullanımlar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Ekipman bağlantısından önce 
ilgili ekipman kullanma kılavuzunu okuyunuz; loyd gerekliliklerini kontrol ediniz. 
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F & G SERİSİ TOGGLE ANAHTARLAR  

          Toggle  anahtarlar sunduğu ürün çeşitliliği ile genel ve özel amaçlı uygulamalar için  pek çok ihtiyacı 
karşılayabilecek çözümler sunar. 

TEKNİK  ÖZELLİKLER 
• Akım Taşıma Kapasitesi: 20A /277VAC 
• Feston bağlantı terminalleri 
• Çalışma Sıcaklığı : -17,8°C  +65,6°C 
• İzolasyon Dayanımı : UL / CSA  1000V 
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• Elektriksel Ömür : 50000 Anahtarlama (kalıcı tiplerde) 
       25000 Anahtarlama (yaylı tiplerde) 

• Mekanik Ömür    : 100000 Anahtarlama 

* Ölçüler  mm(inch) cinsindendir. 

F SERİSİ TEK KUTUP TOGGLE ANAHTARLAR 
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TEKNİK  ÖZELLİKLER 
• Akım Taşıma Kapasitesi: 20A /277VAC 
• Feston bağlantı terminalleri 
• Çalışma Sıcaklığı : 0°C  +85°C 
• İzolasyon Dayanımı : UL / CSA  1000V  & VDE 4000V 

• Elektriksel Ömür : 50000 Anahtarlama(kalıcı tiplerde) 
        25000 Anahtarlama (yaylı tiplerde) 
• Mekanik Ömür    : 100000 Anahtarlama 

* Ölçüler  mm(inch) cinsindendir. 

Su geçirmez kılıf 
 

G SERİSİ ÇİFT KUTUP  TOGGLE ANAHTARLAR 

AKSESUARLAR 

Toggle   anahtar somun sıkma aparatı 
 

TAC01 

TAC02 
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A SERİSİ HİDROLİK / MAGNETİK DEVRE KESİCİLER  

Panel montaj vidaları ile birlikte 

          Boyut  ve performansı ile sektörde kazanılmış haklı bir 
güvene sahip olan A serisi kompakt devre kesiciler, geniş 
çalışma sıcaklık aralığına sahip olup, hidrolik manyetik prensibi 
ile üretilmektedir. Estetik ve fonksiyonel tasarımı, sektörel 
ihtiyaçlara göre belirlenmiş akım aralık opsiyonları ile geniş 
kullanım alanına sahiptir.  

TEKNİK ÖZELLİKLER 
• Maksimum Voltaj…………………………………...… 277VAC 50/60Hz ,80VDC 
• Çalışma Sıcaklığı………………………………………-40°C  +85°C 
• İzolasyon Dayanımı……………. …………………... UL, CSA-1500V 
• İzolasyon Direnci……………………………………... 100 Megaohm / 500VDC 
• Mekanik Ömür…………………... …………………... 10.000 Anahtarlama 
• Ağırlık…………………………….. …………………... Kutup başına yaklaşık 65gram 
• Testler…………………………………………………. Darbe Testi : Mil -PRF-55629 & MIL-STD-202  Metot 213  

   Vibrasyon Testi : Mil-PRF-55629 & MIL-STD-202  Metot 204C 
   Tuz Sprey testi : Mil-PRF-55629 & MIL-STD-202 Metot 101 

   Termal  Şok Testi :  Mil-PRF-55629 & MIL-STD-202 Metot 107D 
   Nem Testi : Mil-PRF-55629 & MIL-STD-202 Metot 106D 
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İç Direnç  
 (her bir kutup için) 

AMPER 
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Açma Eğrisi ( AC & DC) 

50Hz ½ Çevrim  Ani darbe  toleransı 

Zaman 
(milisaniye) 

Zaman gecikme eğrisi 
42,44 &46 (maks. 50A) 

Zaman gecikme eğrisi 
22,24 & 26 (maks. 50A) 
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A SERİSİ TEK KUTUP DEVRE KESİCİLER –  AA1 

A SERİSİ ÇİFT KUTUP DEVRE KESİCİLER –  AA2 

Standart Özellikler 
• AC ve DC karakteristik 
• Siyah gövde rengi 
• Pozisyon tanımı için on-off 

yazısı ile markalanmış siyah 
mandal  

• 10-32 & M5 tipi bara bağlantı 
terminali (vidaları ile birlikte) 

•  İki adet panel montaj vidası ile 
birlikte 

Standart Özellikler 
• AC ve DC karakteristik 
• Siyah gövde rengi 
• Pozisyon tanımı için ker 

kutupta on-off yazısı ile 
markalanmış siyah 
mandal  

• 10-32/M5 tipi bara 
bağlantı terminali 
(vidaları ile birlikte) 

• İki mandal arası mekanik 

bağlantı aparatı ve 4 adet panel montaj vidası ile birlikte 

AKSESUARLAR 

Yedek panel montaj vidası (10 lu paket) Çift kutup devre kesiciler için yedek  mandal köprü aparat seti 

ACBAC02 ACBAC01 
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GENEL  ÖZELLİKLER  &  ÖLÇÜLER 

İkili kilit mekanizması : İki kaynaktan birisinin seçilerek diğer kaynak ile 
çakışmasını  engellemek sureti ile kullanılmasını sağlar (Sahil-Jeneratör 
veya Gemi-İnvertör seçimi). Kilit mekanizması sayesinde aynı anda tek bir 
devre kesicinin açılmasına izin verir. A serisi çift kutuplu devre kesiciler ile 
birlikte kullanıma uygundur. Panel montaj vidaları ile birlikte sağlanır..  

Üçlü kilit mekanizması : Üç kaynaktan bir tanesinin 
seçilerek diğer kaynaklar ile çalışmasını engellemek 
sureti ile kullanılmasını sağlar (Sahil-Jeneratör-İnvertör). 
A serisi çift kutuplu devre kesiciler ile birlikte kullanıma 
uygundur. Kilit mekanizması bir devre kesici açık iken 

     Kilit mekanizmaları kaynak seçimi için kullanılabileceği gibi aynı anda çalışması istenmeyen cihazlar için de 
kullanılabilir. 

ACBAC03 

ACBAC04 
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diğer devre kesicilerin açılmasına izin vermez. Panel montaj vidaları ile birlikte sağlanır. 
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