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PHOENIX CONTACT –
Tüm dünyada müşteri  
ve partnerlerinin yanında

 

Kişisel müşteri ilişkilerine önem 

veren küresel oyuncu
Firma bağımsızlığı kurumsal kültürümüzün 

ayrılmaz parçasıdır. Phoenix Contact kurum 

içi tecrübe ve uzmanlığa önem verir; tasarım 

ve geliştirme bölümleri sürekli yenilikçi ürün 

önerileri sunmakta, müşteri ihtiyaçlarına 

yönelik özel çözümler geliştirmektedir. Alınmış 

çok sayıda patent birçok ürünün Phoenix 

Contact tarafından geliştirildiğinin kanıtıdır.

Phoenix Contact elektrik ve otomasyon 

alanında dünya çapında pazar lideridir. 90 yıl 

önce kurulan aile şirketinde günümüzde 

yaklaşık 12,300 kişi çalışmaktadır. 46 

ülke ofisi ve 30’un üzerinde satış 

partnerinden oluşan satış teşkilatı 

dünyanın her yerinde müşteriye yakınlığı 

garantiler.

Hizmet gamımız birçok farklı elektroteknik 

uygulamaya hitap eden ürünlerden oluşur. 

Bunlar cihaz ve makine üreticileri için çok 

sayıda bağlantı teknolojisi, modern kumanda 

panoları için komponentler ve otomobil 

üretimi, rüzgar enerjisi, fotovoltaik, proses 

endüstrisi, enerji ve su dağıtımı, taşımacılık 

gibi birçok uygulama ve endüstri için özel 

çözümlerdir.
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Güvenilir bağlantılar günlük 
sloganımızdır. Ürünlerimizin kalitesi 
vazgeçilmez değerimizdir. Sadece 
bitmiş ürünlerde değil üretimin her 
aşamasında kaliteye önem veriyoruz.

Doğal kaynakların kullanımında 
çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve 
çevrenin faydası için çabalıyoruz. 
Proses odaklı, DIN EN ISO 9001 ve 
14001 uluslararası standartlarına 
dayalı entegre yönetim sistemi ile 
ürünlerimizin imalatında sadece 
2002/96/EU (WEEE) ve 2002/95/EU 
(RoHS) AB direktifleri gibi mevzuat 

Kalite birinci önceliğimizdir

ve standartlar değil aynı zamanda 
müşteri talepleri de dikkate 
alınmaktadır.

Tüm bağlantı teknolojileri –
Tek sistem

Sayfa 04

Her uygulamada kalite
Sayfa 06

Modüler klemenslerin 
standart testleri

Sayfa 08

Proses mühendisliği 
uygulamalarına dayalı  
endüstri testleri

Sayfa 16

Demiryolu/ulaşım 
uygulamalarına dayalı 
endüstri testleri

Sayfa 20

Gemi imalatı uygulamalarına 
dayalı endüstri testleri

Sayfa 24

Enerji uygulamalarına dayalı 
endüstri testleri

Sayfa 28

İçindekiler
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UT vidalı bağlantı teknolojisi
Her uygulamada üniversal. Vidalı
bağlantı sisteminin belirleyici özelliği,
birden fazla kablonun aynı noktaya
bağlanabilmesi ve kontak kuvvetlerinin
çok yüksek oluşudur. Vidalı bağlantı
sistemi tüm dünyada kabul görmüştür.

PT push-in bağlantı teknolojisi
PT CLIPLINE complete sistemindeki yeni 
nesil klemens serisidir. 0.34 mm2 kesitli 
kablolar bile kolayca ve aletsiz bağlanabilir. 
Özel kontakt yayı kolay kullanım sağlar ve 
yüksek kontakt kalitesini garanti eder. 

ST yaylı bağlantı teknolojisi
Titreşimin söz konusu olduğu
uygulamalar için kanıtlanmış bağlantı
sistemi. Yay, bağlantıyı yapan kişinin
hareketinden bağımsız olarak iletkene
her zaman aynı kuvveti uygular.
Bağlantı basittir ve üstten yapıldığı için
yer kazandırır.

CLIPLINE complete
Tüm bağlantı teknolojileri,                                        
tek sistem

Phoenix Contact’ın eşsiz modüler klemens

sistemi CLIPLINE complete ile, kullanıcı

bağlantı sistemleri arasında seçim yapabilir:

vidalı, yaylı, push-in veya hızlı. Tüm bağlantı

teknolojileri aynı aksesuarlar kullanılarak

kombine edilebilir.
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QT hızlı bağlantı teknolojisi
Kabloyu soymadan takın. Hızlı bağlantı
sistemi kablolama süresinde %60
azalma sağlar. Kablo standart
tornavidanın tek bir dönüşüyle hızlı bir
şekilde bağlanır.

RT pabuç bağlantısı
Pabuçlu kablolar için sağlam bağlantı. RT 
pabuçlu bağlantıyı CLIPLINE complete 
sisteminin geçmeli köprülerle kolay 
potansiyel dağıtımı, geniş etiketleme alanı 
ve diğer serilerle ortak test aksesuarları gibi 
avantajlarıyla birleştirir.

COMBI fiş soketli bağlantılar
En zorlu koşullar için fiş-soketli bağlantılar. 
Bağlı olan kablonun nominal akımı tümüyle 
fiş soketli bağlantı üzerinden taşınabilir. 
Hem fişler hem de soketler dört farklı 
bağlantı tipinde tedarik edilebilmekte 
ve birbirleri ile serbestçe kombine 
edilebilmektedir.
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Enerji

Ulaşım

– Yaşlanma

– Elektrik çarpmasına

   karşı koruma

– Yangın yükü

– Çevresel koşullar

– Mekanik şok ve titreşim

– Yangına karşı tepki
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ATEX– Mekanik testler

– Elektriksel testler

– Malzeme testleri

– Patlama koruması testleri

– Soğuk ve sıcak testi

– Endüstriyel atmosfer

   testleri

Standart

Proses

PHOENIX CONTACT  7



CLIPLINE complete
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Modüler klemensler
için standart testler 

Phoenix Contact’ın modüler klemensleri

kompakt ve güçlü elektriksel bağlantılar

sağlar. Yüksek kaliteli fiziksel özellikler ve

gelişmiş endüstriyel standartlar uzun süre

stabilitesini koruyan bağlantılar ile

kanıtlanmıştır. Yüksek kalite ulusal ve

uluslararası standartların öngördüğü

testlerce ispatlanmıştır.

Bunlar üç ana başlık altında toplanabilir:

• Mekanik testler

• Elektriksel testler

• Malzeme testleri

 Mekanik testler

• Bağlantı kapasitesi
• Mekanik dayanım
• Esneme testi
• Kablo çekme testi
• Klemensin raya montajı

 Elektriksel testler

• Atlama mesafeleri
• Darbe gerilimi testi
• Gerilim düşümü testi
• Sıcaklık artışı testi
• Kısa süreli akım dayanımı testi
• Yalıtım testi

 Malzeme testleri

• İğne ucu alevi testi
• Yaşlanma testi

Testlerle ilgili ayrıntılı bilgiler ileriki sayfalarda 
bulunabilir.

Phoenix Contact’ın modüler klemensleri makine 
sektöründeki büyük ölçekli sistemlerde standartları belirler

 
Phoenix Contact’ın modüler klemensleri

kapsamlı ve standartlara dayalı

dokümantasyona sahiptir ve kullanıcıya

yenilikçi ve kanıtlanmış kaliteyi sunar.

S
tand a r t
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Bağlantı kapasitesi

 IEC 60947-7-1/-2
Bu mekanik test pazardaki mevcut 
iletkenlerin üretici bilgilerine uygun olarak 
bağlantısını tanımlar. 

Modüler klemensler dokümantasyonda 
beyan edilen nominal kesitli ve nominal 
bağlantı kapasiteli iletkenlerin 
bağlanabileceği şekilde üretilmelidir. Kesit 
bilgileri hem metrik (mm2) hem Anglo-
Amerikan değerlerinde (AWG) verilir.

Tanımlar:

Nominal kesit alanı =
Belli ısıl, mekanik ve elektriksel koşullarda, 
bağlanabilen tüm iletkenlerin (tek veya çok 
damarlı) mümkün olan maksimum kesit 
alanı değeridir.
Nominal bağlantı kapasitesi = 
En büyükten en küçüğe bağlanabilen kesit
aralığı (en az 2 kademe düşürülmüş) ve
bağlanabilen iletken sayısıdır. Testte, 
klemenslere nominal kesit alanı ve nominal 
bağlantı kapasitesine sahip iletkenler 
bağlanır.

Alternatif olarak nominal kesit alanı şablonlar 
kullanılarak da doğrulanabilir (şekle bkz). 
İletken veya şablonlar açık bağlantı noktasına 
kolayca takılabilmelidir. 
Phoenix Contact’ın klemensleri nominal kesit 
olarak standardın gerektirdiğinin bir hayli 
üstünde değerler sunar. Alınan yapısal 
önlemler sayesinde nominal kesitli iletkenler 
CLIPLINE complete sistemindeki tüm 
klemenslere izoleli yüksüklü olarak da 
bağlanabilir.

IEC 60947-1’e uygun A ve B tipinde
şablonlar

Ölçüler (mm)

Ölçüler (mm)

A tipi

B tipi

Mekanik testler

Malzeme 
testleri

Elektriksel 
testler

             Yaşlanma testi 
             İğne ucu alevi testi

           Yalıtım testi                                    
          Kısa süreli akım dayanımı testi
         Sıcaklık artışı testi
        Gerilim düşümü testi
       Darbe gerilimi testi
      Atlama mesafeleri

         Klemensin raya montajı
         Kablo çekme testi
           Esneme testi
      Mekanik dayanım
         Bağlantı kapasitesi

Modüler klemensler için 
IEC 60947-7-1/2’ye göre 
test prosedürü
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S
tand a r t

Esneme testi

  IEC 60947-7-1/-2
İletkenin doğru şekilde bağlandığı klemens
yüksek bir mekanik güvenlik sunmalıdır.
Bunu sınamak amacıyla klemense
bağlanabilen en küçük kesitli, nominal 
kesitli ve maksimum kesitli tek damarlı 
ve çok damarlı kablolarla testler 
gerçekleştirilir.

İletken dikey olarak sabitlenmiş klemense
takılır. İletkenin ucuna kesit alanına karşılık
gelen bir test ağırlığı bağlanır. İletken, 
döner diskte, merkeze 37.5 mm mesafede 
bulunan bir delikten geçirilir ve disk kendi 
ekseni etrafında 135 kez döndürülür. Bu,
iletkendeki bağlantı bölgesine zarar
vermemelidir. Bağlantı, daha sonra, kablo
çekme testini geçmelidir. 

Phoenix Contact’ın modüler klemensleri 
bağlantı alanındaki iletken bağlantısı yumuşak 
olacak şekilde yapılandırılmıştır. Böylece 
iletken ve kontak noktası zarar görmez ve 
tekrarlanan sökme takma işleminden sonra 
bile özelliğini korur.

Test geçildi

Modüler klemensler 
için IEC 60947-7-1'e 
göre test prosedürü

Ýðne ucu alevi testi

Yaþlanma testi

Yalýtým testi

Kýsa süreli akým dayanýmý testi
Sýcaklýk artýþý testi

Gerilim düþümü testi
Darbe gerilimi testi

Atlama mesafeleri

Klemensin raya montajý

Esneme testi

Mekanik dayaným

Baðlantý kapasitesi

Kablo çekme testi

Malzeme testleri

   Elektriksel testler

Mekanik testler

Mekanik dayaným

Esneme testi

� IEC 60947-7-1/-2
Baðlantý noktasýnýn mekanik stabilitesi pratik 
bir testle kontrol edilir.
Modüler klemenslerin baðlantý noktalarýna 
kalite kaybý olmadan tekrar tekrar baðlana-
bilmeleri gerekir. Tek damarlý iletkenler 
klemense, üreticinin belirttiði tork ile beþ
kez takýlýp çýkarýlýr. 
Bu, beþli bir bloðun ortasýndaki klemenste 
yapýlýr. 

Testten önce ve sonra gerilim düþümü testi 
geçilmelidir.
Baðlantý noktasýnda farkedilir bir hasar olmamalý 
ve gerilim düþümü testten önce ve sonra 3.2mV'u 
veya baþlangýçta ölçülen deðerin 1.5 katýný 
aþmamalýdýr.
Phoenix Contact'ýn modüler klemensleri tekrar 
tekrar baðlantý yapýlmasýna uygundur. Baðlantý 
tipine baðlý olarak mümkün olan maksimum 

sökme-takma sayýsý 5000'e ulaþabilir.

 � IEC 60947-7-1/-2
Ýletkenin doðru þekilde baðlandýðý klemens 
yüksek bir mekanik güvenlik sunmalýdýr. 
Bunu sýnamak amacýyla klemense 
baðlanabilen en küçük kesitli, nominal kesitli 
ve maksimum kesitli tek damarlý ve çok 
damarlý kablolarla testler gerçekleþtirilir.
Ýletken dikey olarak sabitlenmiþ klemense 
takýlýr. Ýletkenin ucuna kesit alanýna karþýlýk 
gelen bir test aðýrlýðý baðlanýr. Ýletken, döner 
diskte, merkeze 37.5 mm mesafede bulunan 
bir delikten geçirilir ve disk kendi ekseni 
etrafýnda 135 kez döndürülür. Bu, 
iletkendeki baðlantý bölgesine zarar 
vermemelidir. Baðlantý, daha sonra, kablo 
çekme testini geçmelidir. Phoenix Contact'ýn 
modüler klemensleri baðlantý alanýndaki 
iletken baðlantýsý yumuþak olacak þekilde 
yapýlandýrýlmýþtýr. Böylece iletken ve kontak 
noktasý zarar görmez ve tekrarlanan sökme 

takma iþleminden sonra bile özelliðini korur.

Test cihazı

Geçiþ deliði

H

37.5

Levha

Kablo çekme testi

 � IEC 60947-7-1/-2
Pratikte çekme kuvvetleri baðlantýyý kablaj 
veya çalýþma esnasýnda etkileyebilir. 

Dolayýsýyla, yüksek seviyeli bir mekanik 
emniyet için klemens kablajý düzgün þekilde 
yapýlmalýdýr. Baðlantý noktasýnýn gerilme 
kapasitesini test ederken, baðlantý noktasý, 
kesit alanýna karþýlýk gelen çekme kuvvetine 
60 saniye dayanmalýdýr.

Bu test eðilme testinden sonra yapýlýr. Bu iki 
testi arka arkaya yapmak koþullarý 
sertleþtirir.

Çekme kuvveti baðlantý noktasýndaki iletken 
üzerinde gerilme oluþturur. Ýletken yerinden 
çýkmamalý ve baðlantý noktasýna zarar 
vermemelidir.

Phoenix Contact modüler klemenslerinin test 
sonuçlarý gerekli minimum deðerlerin %150'ye 
varan oranda üzerindedir.

Çekme kuvvetinin 
10 mm2'lik yaylı klemenste emilmesi

Baðlantý kapasitesi

 � IEC 60947-7-1/-2
Bu mekanik test pazardaki mevcut 
iletkenlerin üretici bilgilerine uygun olarak 
baðlantýsýný tanýmlar.

Modüler klemensler dokümantasyonda 
beyan edilen nominal kesitli ve nominal 
baðlantý kapasiteli iletkenlerin baðlanabileceði 
þekilde üretilmelidir. Kesit bilgileri hem 
metrik (mm2) hem Anglo-Amerikan 
deðerlerinde (AWG) verilir.

Tanýmlar:

Nominal kesit alaný =
Belli ýsýl, mekanik ve elektriksel koþullarda, 
baðlanabilen tüm iletkenlerin (tek veya çok 
damarlý) mümkün olan maksimum kesit alaný 
deðeridir.
Nominal baðlantý kapasitesi = 
En büyükten en küçüðe baðlanabilen kesit 
aralýðý (en az 2 kademe düþürülmüþ) ve 
baðlanabilen iletken sayýsýdr. 
Testte, klemenslere nominal kesit alaný ve 
nominal baðlantý kapasitesine sahip iletkenler 
baðlanýr.

Alternatif olarak nominal kesit alaný þablonlar 
kullanýlarak da doðrulanabilir (þekle bkz). 

Ýletken veya þablonlar açýk baðlantý noktasýna 
kolayca takýlabilmelidir.

Phoenix Contact'ýn klemensleri nominal kesit 
olarak standardýn gerektirdiðinin bir hayli 
üstünde deðerler sunar. Alýnan yapýsal önlemler 
sayesinde nominal kesitli iletkenler CLIPLINE 
complete sistemindeki tüm klemenslere izoleli 
yüksüklü olarak da baðlanabilir.

Ölçüler (mm)

Ölçüler (mm)

A Tipi

B Tipi

IEC 60947-1’e uygun A ve B tipinde
şablonlar 

       Kesit AWG Gerilme 

0.2 mm2 24     10 N

4 mm2 12     60 N

240 mm2 500    578 N

...

...

      Kesit AWG H mesafesi Yük
0.2 mm2 24 260 mm 0.3 kg

4 mm2 12 279 mm 0.9 kg

240 mm2 500 464 mm 20.0 kg

...

...

Test geçildi

Modüler klemensler 
için IEC 60947-7-1'e 
göre test prosedürü

Ýðne ucu alevi testi

Yaþlanma testi

Yalýtým testi

Kýsa süreli akým dayanýmý testi

Sýcaklýk artýþý testi

Gerilim düþümü testi
Darbe gerilimi testi

Atlama mesafeleri

Klemensin raya montajý

Esneme testi

Mekanik dayaným

Baðlantý kapasitesi

Kablo çekme testi

Malzeme testleri

   Elektriksel testler

Mekanik testler

Mekanik dayaným

Esneme testi

� IEC 60947-7-1/-2
Baðlantý noktasýnýn mekanik stabilitesi pratik 
bir testle kontrol edilir.
Modüler klemenslerin baðlantý noktalarýna 
kalite kaybý olmadan tekrar tekrar baðlana-
bilmeleri gerekir. Tek damarlý iletkenler 
klemense, üreticinin belirttiði tork ile beþ
kez takýlýp çýkarýlýr. 
Bu, beþli bir bloðun ortasýndaki klemenste 
yapýlýr. 

Testten önce ve sonra gerilim düþümü testi 
geçilmelidir.
Baðlantý noktasýnda farkedilir bir hasar olmamalý 
ve gerilim düþümü testten önce ve sonra 3.2mV'u 
veya baþlangýçta ölçülen deðerin 1.5 katýný 
aþmamalýdýr.
Phoenix Contact'ýn modüler klemensleri tekrar 
tekrar baðlantý yapýlmasýna uygundur. Baðlantý 
tipine baðlý olarak mümkün olan maksimum 

sökme-takma sayýsý 5000'e ulaþabilir.

 � IEC 60947-7-1/-2
Ýletkenin doðru þekilde baðlandýðý klemens 
yüksek bir mekanik güvenlik sunmalýdýr. 
Bunu sýnamak amacýyla klemense 
baðlanabilen en küçük kesitli, nominal kesitli 
ve maksimum kesitli tek damarlý ve çok 
damarlý kablolarla testler gerçekleþtirilir.
Ýletken dikey olarak sabitlenmiþ klemense 
takýlýr. Ýletkenin ucuna kesit alanýna karþýlýk 
gelen bir test aðýrlýðý baðlanýr. Ýletken, döner 
diskte, merkeze 37.5 mm mesafede bulunan 
bir delikten geçirilir ve disk kendi ekseni 
etrafýnda 135 kez döndürülür. Bu, 
iletkendeki baðlantý bölgesine zarar 
vermemelidir. Baðlantý, daha sonra, kablo 
çekme testini geçmelidir. Phoenix Contact'ýn 
modüler klemensleri baðlantý alanýndaki 
iletken baðlantýsý yumuþak olacak þekilde 
yapýlandýrýlmýþtýr. Böylece iletken ve kontak 
noktasý zarar görmez ve tekrarlanan sökme 

takma iþleminden sonra bile özelliðini korur.
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 � IEC 60947-7-1/-2
Pratikte çekme kuvvetleri baðlantýyý kablaj 
veya çalýþma esnasýnda etkileyebilir. 

Dolayýsýyla, yüksek seviyeli bir mekanik 
emniyet için klemens kablajý düzgün þekilde 
yapýlmalýdýr. Baðlantý noktasýnýn gerilme 
kapasitesini test ederken, baðlantý noktasý, 
kesit alanýna karþýlýk gelen çekme kuvvetine 
60 saniye dayanmalýdýr.

Bu test eðilme testinden sonra yapýlýr. Bu iki 
testi arka arkaya yapmak koþullarý 
sertleþtirir.

Çekme kuvveti baðlantý noktasýndaki iletken 
üzerinde gerilme oluþturur. Ýletken yerinden 
çýkmamalý ve baðlantý noktasýna zarar 
vermemelidir.

Phoenix Contact modüler klemenslerinin test 
sonuçlarý gerekli minimum deðerlerin %150'ye 
varan oranda üzerindedir.

Çekme kuvvetinin 
10 mm2'lik yaylı klemenste emilmesi

Baðlantý kapasitesi

 � IEC 60947-7-1/-2
Bu mekanik test pazardaki mevcut 
iletkenlerin üretici bilgilerine uygun olarak 
baðlantýsýný tanýmlar.

Modüler klemensler dokümantasyonda 
beyan edilen nominal kesitli ve nominal 
baðlantý kapasiteli iletkenlerin baðlanabileceði 
þekilde üretilmelidir. Kesit bilgileri hem 
metrik (mm2) hem Anglo-Amerikan 
deðerlerinde (AWG) verilir.

Tanýmlar:

Nominal kesit alaný =
Belli ýsýl, mekanik ve elektriksel koþullarda, 
baðlanabilen tüm iletkenlerin (tek veya çok 
damarlý) mümkün olan maksimum kesit alaný 
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baðlanabilen iletken sayýsýdr. 
Testte, klemenslere nominal kesit alaný ve 
nominal baðlantý kapasitesine sahip iletkenler 
baðlanýr.

Alternatif olarak nominal kesit alaný þablonlar 
kullanýlarak da doðrulanabilir (þekle bkz). 

Ýletken veya þablonlar açýk baðlantý noktasýna 
kolayca takýlabilmelidir.

Phoenix Contact'ýn klemensleri nominal kesit 
olarak standardýn gerektirdiðinin bir hayli 
üstünde deðerler sunar. Alýnan yapýsal önlemler 
sayesinde nominal kesitli iletkenler CLIPLINE 
complete sistemindeki tüm klemenslere izoleli 
yüksüklü olarak da baðlanabilir.

Ölçüler (mm)

Ölçüler (mm)

A Tipi

B Tipi

IEC 60947-1’e uygun A ve B tipinde
şablonlar 

       Kesit AWG Gerilme 

0.2 mm2 24     10 N

4 mm2 12     60 N

240 mm2 500    578 N

...

...

      Kesit AWG H mesafesi Yük
0.2 mm2 24 260 mm 0.3 kg

4 mm2 12 279 mm 0.9 kg

240 mm2 500 464 mm 20.0 kg

...

...

Test geçildi

Modüler klemensler 
için IEC 60947-7-1'e 
göre test prosedürü

Ýðne ucu alevi testi

Yaþlanma testi

Yalýtým testi

Kýsa süreli akým dayanýmý testi

Sýcaklýk artýþý testi

Gerilim düþümü testi
Darbe gerilimi testi

Atlama mesafeleri

Klemensin raya montajý

Esneme testi

Mekanik dayaným

Baðlantý kapasitesi

Kablo çekme testi

Malzeme testleri

   Elektriksel testler

Mekanik testler

Mekanik dayaným

Esneme testi

� IEC 60947-7-1/-2
Baðlantý noktasýnýn mekanik stabilitesi pratik 
bir testle kontrol edilir.
Modüler klemenslerin baðlantý noktalarýna 
kalite kaybý olmadan tekrar tekrar baðlana-
bilmeleri gerekir. Tek damarlý iletkenler 
klemense, üreticinin belirttiði tork ile beþ
kez takýlýp çýkarýlýr. 
Bu, beþli bir bloðun ortasýndaki klemenste 
yapýlýr. 

Testten önce ve sonra gerilim düþümü testi 
geçilmelidir.
Baðlantý noktasýnda farkedilir bir hasar olmamalý 
ve gerilim düþümü testten önce ve sonra 3.2mV'u 
veya baþlangýçta ölçülen deðerin 1.5 katýný 
aþmamalýdýr.
Phoenix Contact'ýn modüler klemensleri tekrar 
tekrar baðlantý yapýlmasýna uygundur. Baðlantý 
tipine baðlý olarak mümkün olan maksimum 

sökme-takma sayýsý 5000'e ulaþabilir.

 � IEC 60947-7-1/-2
Ýletkenin doðru þekilde baðlandýðý klemens 
yüksek bir mekanik güvenlik sunmalýdýr. 
Bunu sýnamak amacýyla klemense 
baðlanabilen en küçük kesitli, nominal kesitli 
ve maksimum kesitli tek damarlý ve çok 
damarlý kablolarla testler gerçekleþtirilir.
Ýletken dikey olarak sabitlenmiþ klemense 
takýlýr. Ýletkenin ucuna kesit alanýna karþýlýk 
gelen bir test aðýrlýðý baðlanýr. Ýletken, döner 
diskte, merkeze 37.5 mm mesafede bulunan 
bir delikten geçirilir ve disk kendi ekseni 
etrafýnda 135 kez döndürülür. Bu, 
iletkendeki baðlantý bölgesine zarar 
vermemelidir. Baðlantý, daha sonra, kablo 
çekme testini geçmelidir. Phoenix Contact'ýn 
modüler klemensleri baðlantý alanýndaki 
iletken baðlantýsý yumuþak olacak þekilde 
yapýlandýrýlmýþtýr. Böylece iletken ve kontak 
noktasý zarar görmez ve tekrarlanan sökme 

takma iþleminden sonra bile özelliðini korur.

Test cihazı

Geçiþ deliði

H

37.5

Levha

Kablo çekme testi

 � IEC 60947-7-1/-2
Pratikte çekme kuvvetleri baðlantýyý kablaj 
veya çalýþma esnasýnda etkileyebilir. 

Dolayýsýyla, yüksek seviyeli bir mekanik 
emniyet için klemens kablajý düzgün þekilde 
yapýlmalýdýr. Baðlantý noktasýnýn gerilme 
kapasitesini test ederken, baðlantý noktasý, 
kesit alanýna karþýlýk gelen çekme kuvvetine 
60 saniye dayanmalýdýr.

Bu test eðilme testinden sonra yapýlýr. Bu iki 
testi arka arkaya yapmak koþullarý 
sertleþtirir.

Çekme kuvveti baðlantý noktasýndaki iletken 
üzerinde gerilme oluþturur. Ýletken yerinden 
çýkmamalý ve baðlantý noktasýna zarar 
vermemelidir.

Phoenix Contact modüler klemenslerinin test 
sonuçlarý gerekli minimum deðerlerin %150'ye 
varan oranda üzerindedir.

Çekme kuvvetinin 
10 mm2'lik yaylı klemenste emilmesi

Baðlantý kapasitesi

 � IEC 60947-7-1/-2
Bu mekanik test pazardaki mevcut 
iletkenlerin üretici bilgilerine uygun olarak 
baðlantýsýný tanýmlar.

Modüler klemensler dokümantasyonda 
beyan edilen nominal kesitli ve nominal 
baðlantý kapasiteli iletkenlerin baðlanabileceði 
þekilde üretilmelidir. Kesit bilgileri hem 
metrik (mm2) hem Anglo-Amerikan 
deðerlerinde (AWG) verilir.

Tanýmlar:

Nominal kesit alaný =
Belli ýsýl, mekanik ve elektriksel koþullarda, 
baðlanabilen tüm iletkenlerin (tek veya çok 
damarlý) mümkün olan maksimum kesit alaný 
deðeridir.
Nominal baðlantý kapasitesi = 
En büyükten en küçüðe baðlanabilen kesit 
aralýðý (en az 2 kademe düþürülmüþ) ve 
baðlanabilen iletken sayýsýdr. 
Testte, klemenslere nominal kesit alaný ve 
nominal baðlantý kapasitesine sahip iletkenler 
baðlanýr.

Alternatif olarak nominal kesit alaný þablonlar 
kullanýlarak da doðrulanabilir (þekle bkz). 

Ýletken veya þablonlar açýk baðlantý noktasýna 
kolayca takýlabilmelidir.

Phoenix Contact'ýn klemensleri nominal kesit 
olarak standardýn gerektirdiðinin bir hayli 
üstünde deðerler sunar. Alýnan yapýsal önlemler 
sayesinde nominal kesitli iletkenler CLIPLINE 
complete sistemindeki tüm klemenslere izoleli 
yüksüklü olarak da baðlanabilir.

Ölçüler (mm)

Ölçüler (mm)

A Tipi

B Tipi

IEC 60947-1’e uygun A ve B tipinde
şablonlar 

       Kesit AWG Gerilme 

0.2 mm2 24     10 N

4 mm2 12     60 N

240 mm2 500    578 N

...

...

      Kesit AWG H mesafesi Yük
0.2 mm2 24 260 mm 0.3 kg

4 mm2 12 279 mm 0.9 kg

240 mm2 500 464 mm 20.0 kg

...

...

Test geçildi

Modüler klemensler 
için IEC 60947-7-1'e 
göre test prosedürü

Ýðne ucu alevi testi

Yaþlanma testi

Yalýtým testi

Kýsa süreli akým dayanýmý testi
Sýcaklýk artýþý testi

Gerilim düþümü testi
Darbe gerilimi testi

Atlama mesafeleri

Klemensin raya montajý

Esneme testi

Mekanik dayaným

Baðlantý kapasitesi

Kablo çekme testi

Malzeme testleri

   Elektriksel testler

Mekanik testler

Mekanik dayaným

Esneme testi

� IEC 60947-7-1/-2
Baðlantý noktasýnýn mekanik stabilitesi pratik 
bir testle kontrol edilir.
Modüler klemenslerin baðlantý noktalarýna 
kalite kaybý olmadan tekrar tekrar baðlana-
bilmeleri gerekir. Tek damarlý iletkenler 
klemense, üreticinin belirttiði tork ile beþ
kez takýlýp çýkarýlýr. 
Bu, beþli bir bloðun ortasýndaki klemenste 
yapýlýr. 

Testten önce ve sonra gerilim düþümü testi 
geçilmelidir.
Baðlantý noktasýnda farkedilir bir hasar olmamalý 
ve gerilim düþümü testten önce ve sonra 3.2mV'u 
veya baþlangýçta ölçülen deðerin 1.5 katýný 
aþmamalýdýr.
Phoenix Contact'ýn modüler klemensleri tekrar 
tekrar baðlantý yapýlmasýna uygundur. Baðlantý 
tipine baðlý olarak mümkün olan maksimum 

sökme-takma sayýsý 5000'e ulaþabilir.

 � IEC 60947-7-1/-2
Ýletkenin doðru þekilde baðlandýðý klemens 
yüksek bir mekanik güvenlik sunmalýdýr. 
Bunu sýnamak amacýyla klemense 
baðlanabilen en küçük kesitli, nominal kesitli 
ve maksimum kesitli tek damarlý ve çok 
damarlý kablolarla testler gerçekleþtirilir.
Ýletken dikey olarak sabitlenmiþ klemense 
takýlýr. Ýletkenin ucuna kesit alanýna karþýlýk 
gelen bir test aðýrlýðý baðlanýr. Ýletken, döner 
diskte, merkeze 37.5 mm mesafede bulunan 
bir delikten geçirilir ve disk kendi ekseni 
etrafýnda 135 kez döndürülür. Bu, 
iletkendeki baðlantý bölgesine zarar 
vermemelidir. Baðlantý, daha sonra, kablo 
çekme testini geçmelidir. Phoenix Contact'ýn 
modüler klemensleri baðlantý alanýndaki 
iletken baðlantýsý yumuþak olacak þekilde 
yapýlandýrýlmýþtýr. Böylece iletken ve kontak 
noktasý zarar görmez ve tekrarlanan sökme 

takma iþleminden sonra bile özelliðini korur.

Test cihazı

Geçiþ deliði

H

37.5

Levha

Kablo çekme testi

 � IEC 60947-7-1/-2
Pratikte çekme kuvvetleri baðlantýyý kablaj 
veya çalýþma esnasýnda etkileyebilir. 

Dolayýsýyla, yüksek seviyeli bir mekanik 
emniyet için klemens kablajý düzgün þekilde 
yapýlmalýdýr. Baðlantý noktasýnýn gerilme 
kapasitesini test ederken, baðlantý noktasý, 
kesit alanýna karþýlýk gelen çekme kuvvetine 
60 saniye dayanmalýdýr.

Bu test eðilme testinden sonra yapýlýr. Bu iki 
testi arka arkaya yapmak koþullarý 
sertleþtirir.

Çekme kuvveti baðlantý noktasýndaki iletken 
üzerinde gerilme oluþturur. Ýletken yerinden 
çýkmamalý ve baðlantý noktasýna zarar 
vermemelidir.

Phoenix Contact modüler klemenslerinin test 
sonuçlarý gerekli minimum deðerlerin %150'ye 
varan oranda üzerindedir.

Çekme kuvvetinin 
10 mm2'lik yaylı klemenste emilmesi

Baðlantý kapasitesi

 � IEC 60947-7-1/-2
Bu mekanik test pazardaki mevcut 
iletkenlerin üretici bilgilerine uygun olarak 
baðlantýsýný tanýmlar.

Modüler klemensler dokümantasyonda 
beyan edilen nominal kesitli ve nominal 
baðlantý kapasiteli iletkenlerin baðlanabileceði 
þekilde üretilmelidir. Kesit bilgileri hem 
metrik (mm2) hem Anglo-Amerikan 
deðerlerinde (AWG) verilir.

Tanýmlar:

Nominal kesit alaný =
Belli ýsýl, mekanik ve elektriksel koþullarda, 
baðlanabilen tüm iletkenlerin (tek veya çok 
damarlý) mümkün olan maksimum kesit alaný 
deðeridir.
Nominal baðlantý kapasitesi = 
En büyükten en küçüðe baðlanabilen kesit 
aralýðý (en az 2 kademe düþürülmüþ) ve 
baðlanabilen iletken sayýsýdr. 
Testte, klemenslere nominal kesit alaný ve 
nominal baðlantý kapasitesine sahip iletkenler 
baðlanýr.

Alternatif olarak nominal kesit alaný þablonlar 
kullanýlarak da doðrulanabilir (þekle bkz). 

Ýletken veya þablonlar açýk baðlantý noktasýna 
kolayca takýlabilmelidir.

Phoenix Contact'ýn klemensleri nominal kesit 
olarak standardýn gerektirdiðinin bir hayli 
üstünde deðerler sunar. Alýnan yapýsal önlemler 
sayesinde nominal kesitli iletkenler CLIPLINE 
complete sistemindeki tüm klemenslere izoleli 
yüksüklü olarak da baðlanabilir.

Ölçüler (mm)

Ölçüler (mm)

A Tipi

B Tipi

IEC 60947-1’e uygun A ve B tipinde
şablonlar 

       Kesit AWG Gerilme 

0.2 mm2 24     10 N

4 mm2 12     60 N

240 mm2 500    578 N

...

...

      Kesit AWG H mesafesi Yük
0.2 mm2 24 260 mm 0.3 kg

4 mm2 12 279 mm 0.9 kg

240 mm2 500 464 mm 20.0 kg

...

...
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Klemensin raya montajý

� IEC 60947-7-1/-2
Bir modüler klemens, güvenli iletken 
baðlantýsý saðlamanýn yanýsýra, üzerine 
uygulanan kuvvetlere karþý dayanýklý olmalý
ve sabitlendiði noktadan gevþememelidir. 
Ayrýca zarar görmemelidir.

Baðlantýnýn sýkýlýðýný test etmek için bir adet 
klemens, üretici verilerine uygun standart 
DIN rayýna monte edilir. 150 mm uzunlu- 
ðundaki çelik çubuklar baðlantý yuvalarýna 
takýlýr. Kesit alanýna karþýlýk gelen çekme
ve basýnç kuvvetleri 100 mm’lik mesafeden 
klemensin baðlantý noktalarýna ve raya 
kenetlenen tabanýna uygulanýr. Klemens 
gevþememeli veya raydan çýkmamalýdýr.

Phoenix Contact modüler klemenslerinin 
yapýsý birçok farklý DIN rayýnda sýký bir 
baðlantýyý garanti eder.

Atlama mesafeleri

�  IEC 60947-7-1/UL 1059

100 mm 100 mm

Kuvvet

Ray veya tespit desteði

Kuvvet 

Havadan ve yüzeyden atlama mesafelerinin 
boyutsal kontrolünde aþaðýdakilere yönelik 
yeterli elektriksel izolasyon saðlandýðý tespit 
edilir. 

• Uygulama
• Beklenen kirlilik 
• Ortam koþullarý

Minimum mesafeler IEC 60947-1 ve
UL 1059'da tanýmlanmýþtýr.
Ýki komþu klemens ve tespit desteði arasý en 
kýsa mesafeler ölçülerek doðruluðu kontrol 
edilir.

Havadan atlama mesafesinin tanm:
Ýki iletken parça arasýnda havadaki en kýsa 
mesafedir. Minimum havadan atlama 
mesafesinde belirleyici faktörler klemensin 
nominal darbe gerilimi ve darbe gerilim 
kategorisidir.

Yüzeyden atlama yolu için aþaðýdakiler 
geçerlidir:
Ýzole gövde boyunca iki iletken parça 
arasýndaki en kýsa mesafedir. Minimum 
yüzeyden atlama mesafesindeki belirleyici 
faktörler nominal gerilim, kirlilik sýnýfý ve 

klemensin izolasyon malzeme grubudur.

Minimum deðerler ilgili standartta bulunan 
tablolardan elde edilebilir.

IEC 60947-7-1

Phoenix Contact modüler klemensleri 
gerekli mesafeler býrakýlarak, darbe gerilim 
kategorisi III ve kirlilik sýnýfý 3 'e göre 
üretilmektedir.

UL 1059

Phoenix Contact modüler klemensleri 
genellikle 600 V nominal gerilim için ve
C Grubunda kullaným için tasarlanmýþtýr.

Ayrýntýlý bilgi data sheet'lerden veya 
katalogtan elde edilebilir.

UL
Kullanm
Gruplar

Darbe gerilimi testi

� IEC 60947-7-1/-2

� IEC 60947-7-1/-2

Gerilim düþümü testi

Darbe gerilimi testi ile iki komþu potansiyel 
arasýndaki mesafenin yeterince büyük olduðu 
doðrulanýr.

Test, darbe gerilimi uygulanarak, nominal 
izolasyon gerilimine iliþkin tüm polariteler 
için en az 1 s arayla beþ kez yapýlýr. 

Komþu klemensler arasýndaki ve klemens ile 
ray arasýndaki geçiþ yolu incelenir.

Test sýrasýnda ark oluþmamalýdýr.

Phoenix Contact modüler klemenslerinin 
nominal darbe gerilim deðerleri 6 ila 8 kV 
arasýndadýr. Klemenslerin dokümante 
edilmiþ çalýþma gerilimlerindeki operasyonel 
çalýþma güvenliði böylece etkin þekilde 
doðrulanmýþ olur.

Osiloskop gerilim 
darbesinin zamanla
değişimini 
göstermektedir.

Klemensin her baðlantý yuvasýna, baðlantý 
sistemine göre bir veya daha çok iletken 
baðlanýr. Akým geçiþi iletken ile akým barasý 
arasýndaki elektriksel dirençten önemli 
ölçüde etkilenir. Yüksek kaliteli kontaklar gaz 
geçirmez baðlantý oluþturur. Kalýcý ve güvenli 
baðlantýyý garantilemenin tek yolu budur. 
Bu elektriksel testin amacý klemensteki 
gerilim düþümünü belirlemektir (iki baðlantý 
noktasý). Böylelikle kontak direnci ve kontak 
kailtesine yönelik sonuçlara varýlabilir.
Klemenslere nominal kesitte iletken baðlanýr. 
Ölçüm amacýyla klemenslere nominal kesite 
ait akým taþýma kapasitesinin 0.1 katýna 
karþýlýk gelen test akýmý uygulanýr. Baðlantý 
noktasýnýn ortasýna 10 mm mesafede gerilim 
düþümü ölçülür (þemaya bkz). 
~20°C oda sýcaklýðýndaki gerilim düþümü, 
test öncesi ve sonrasý klemens baþýna           

3.2 mV'u veya testin baþýnda ölçülen deðerin 
1.5 katýný aþmamalýdýr. Phoenix Contact 
modüler klemensleri standardýn öngördüðü 
sýnýr deðerlerin %60'a varan oranda altýndadýr.

Ölçüm 
noktasýndaki 
gerilim
düþümü

Ölçüm 
noktasýndaki 
gerilim düþümü

Sýcaklýk
 ölçümü

Vidalý klemenste
gerilim ölçümü

Kullaným 
Grubu

Taným Maks. gerilim
[V]

A Çalýþan birimler, panolar, v.s. 150
300
600

B Konvansiyonel cihazlar, ofis ve 
elektronik veri iþleme ekipmanlarý, 
v.s.

150
300
600

C Endüstriyel uygulamalar, 
sýnýrlamasýz

150
300
600

D Endüstriyel uygulamalar, 
sýnýrlý deðere sahip birimler

300
600

Kesit Alaný
(mm2)

Kesit Alaný
(AWG)

Kuvvet
(N)

Çelik çubuðun
çapý 

(mm)
0.75 18 1 1.0

1 1 1.0
1.5 16 1 1.0
2.5 14 1 1.0
4 12 1 1.0
6 10 5 2.8
10 8 5 2.8
35 2 10 5.7
50 0 10 5.7
240 500 kcmil 20 20.5

Nominal kesit 
alaný mm2

Akým taþýma
kapasitesi 

A

Kesit
AWG

Akým taþýma
kapasitesi 

A
0.2 4 24 4
0.5 6 20 8
0.75 9 18 10

1 13.5 – –
1.5 17.5 16 16
2.5 24 14 22
4 32 12 29
6 41 10 38
10 57 8 50
16 76 6 67
35 125 2 121
50 150 0 162
95 232 0000 217
150 309 00000 309
240 415 500 MCM 415



ʺ
10

m
m

mV

ʺ
10

m
m

S
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Ölçüm 
noktasındaki
gerilim
düşümü

Sıcaklık 
ölçümü

Ölçüm
noktasındaki
gerilim 
düşümü

I

Gerilim düşümü testi

  IEC 60947-7-1/-2
Klemensin her bağlantı yuvasına, bağlantı 
sistemine göre bir veya daha çok iletken 
bağlanır. Akım geçişi iletken ile akım barası 
arasındaki elektriksel dirençten önemli 
ölçüde etkilenir. Yüksek kaliteli kontaklar gaz 
geçirmez bağlantı oluşturur. Kalıcı ve güvenli 
bağlantıyı garantilemenin tek yolu budur. 

Bu elektriksel testin amacı klemensteki 
gerilim düşümünü belirlemektir (iki 
bağlantı noktası). Böylelikle kontak direnci 
ve kontak kailtesine yönelik sonuçlara 
varılabilir.

Klemenslere nominal kesitte iletken 
bağlanır. Ölçüm amacıyla klemenslere 
nominal kesite ait akım taşıma 
kapasitesinin 0.1 katına karşılık gelen test 
akımı uygulanır. Bağlantı noktasının 

ortasına 10 mm mesafede gerilim düşümü 
ölçülür (şemaya bkz).

~20°C oda sıcaklığındaki gerilim düşümü,
test öncesi ve sonrası klemens başına
3.2 mV’u veya testin başında ölçülen değerin
1.5 katını aşmamalıdır.

Phoenix Contact modüler klemensleri 
standardın öngördüğü sınır değerlerin 
%60’a varan oranda altındadır.

Vidalı klemenste
gerilim ölçümü

PHOENIX CONTACT  13

Klemensin raya montajý

� IEC 60947-7-1/-2
Bir modüler klemens, güvenli iletken 
baðlantýsý saðlamanýn yanýsýra, üzerine 
uygulanan kuvvetlere karþý dayanýklý olmalý
ve sabitlendiði noktadan gevþememelidir. 
Ayrýca zarar görmemelidir.

Baðlantýnýn sýkýlýðýný test etmek için bir adet 
klemens, üretici verilerine uygun standart 
DIN rayýna monte edilir. 150 mm uzunlu- 
ðundaki çelik çubuklar baðlantý yuvalarýna 
takýlýr. Kesit alanýna karþýlýk gelen çekme
ve basýnç kuvvetleri 100 mm’lik mesafeden 
klemensin baðlantý noktalarýna ve raya 
kenetlenen tabanýna uygulanýr. Klemens 
gevþememeli veya raydan çýkmamalýdýr.

Phoenix Contact modüler klemenslerinin 
yapýsý birçok farklý DIN rayýnda sýký bir 
baðlantýyý garanti eder.

Atlama mesafeleri

�  IEC 60947-7-1/UL 1059

100 mm 100 mm

Kuvvet

Ray veya tespit desteði

Kuvvet 

Havadan ve yüzeyden atlama mesafelerinin 
boyutsal kontrolünde aþaðýdakilere yönelik 
yeterli elektriksel izolasyon saðlandýðý tespit 
edilir. 

• Uygulama
• Beklenen kirlilik 
• Ortam koþullarý

Minimum mesafeler IEC 60947-1 ve
UL 1059'da tanýmlanmýþtýr.
Ýki komþu klemens ve tespit desteði arasý en 
kýsa mesafeler ölçülerek doðruluðu kontrol 
edilir.

Havadan atlama mesafesinin tanm:
Ýki iletken parça arasýnda havadaki en kýsa 
mesafedir. Minimum havadan atlama 
mesafesinde belirleyici faktörler klemensin 
nominal darbe gerilimi ve darbe gerilim 
kategorisidir.

Yüzeyden atlama yolu için aþaðýdakiler 
geçerlidir:
Ýzole gövde boyunca iki iletken parça 
arasýndaki en kýsa mesafedir. Minimum 
yüzeyden atlama mesafesindeki belirleyici 
faktörler nominal gerilim, kirlilik sýnýfý ve 

klemensin izolasyon malzeme grubudur.

Minimum deðerler ilgili standartta bulunan 
tablolardan elde edilebilir.

IEC 60947-7-1

Phoenix Contact modüler klemensleri 
gerekli mesafeler býrakýlarak, darbe gerilim 
kategorisi III ve kirlilik sýnýfý 3 'e göre 
üretilmektedir.

UL 1059

Phoenix Contact modüler klemensleri 
genellikle 600 V nominal gerilim için ve
C Grubunda kullaným için tasarlanmýþtýr.

Ayrýntýlý bilgi data sheet'lerden veya 
katalogtan elde edilebilir.

UL
Kullanm
Gruplar

Darbe gerilimi testi

� IEC 60947-7-1/-2

� IEC 60947-7-1/-2

Gerilim düþümü testi

Darbe gerilimi testi ile iki komþu potansiyel 
arasýndaki mesafenin yeterince büyük olduðu 
doðrulanýr.

Test, darbe gerilimi uygulanarak, nominal 
izolasyon gerilimine iliþkin tüm polariteler 
için en az 1 s arayla beþ kez yapýlýr. 

Komþu klemensler arasýndaki ve klemens ile 
ray arasýndaki geçiþ yolu incelenir.

Test sýrasýnda ark oluþmamalýdýr.

Phoenix Contact modüler klemenslerinin 
nominal darbe gerilim deðerleri 6 ila 8 kV 
arasýndadýr. Klemenslerin dokümante 
edilmiþ çalýþma gerilimlerindeki operasyonel 
çalýþma güvenliði böylece etkin þekilde 
doðrulanmýþ olur.

Osiloskop gerilim 
darbesinin zamanla
değişimini 
göstermektedir.

Klemensin her baðlantý yuvasýna, baðlantý 
sistemine göre bir veya daha çok iletken 
baðlanýr. Akým geçiþi iletken ile akým barasý 
arasýndaki elektriksel dirençten önemli 
ölçüde etkilenir. Yüksek kaliteli kontaklar gaz 
geçirmez baðlantý oluþturur. Kalýcý ve güvenli 
baðlantýyý garantilemenin tek yolu budur. 
Bu elektriksel testin amacý klemensteki 
gerilim düþümünü belirlemektir (iki baðlantý 
noktasý). Böylelikle kontak direnci ve kontak 
kailtesine yönelik sonuçlara varýlabilir.
Klemenslere nominal kesitte iletken baðlanýr. 
Ölçüm amacýyla klemenslere nominal kesite 
ait akým taþýma kapasitesinin 0.1 katýna 
karþýlýk gelen test akýmý uygulanýr. Baðlantý 
noktasýnýn ortasýna 10 mm mesafede gerilim 
düþümü ölçülür (þemaya bkz). 
~20°C oda sýcaklýðýndaki gerilim düþümü, 
test öncesi ve sonrasý klemens baþýna           

3.2 mV'u veya testin baþýnda ölçülen deðerin 
1.5 katýný aþmamalýdýr. Phoenix Contact 
modüler klemensleri standardýn öngördüðü 
sýnýr deðerlerin %60'a varan oranda altýndadýr.

Ölçüm 
noktasýndaki 
gerilim
düþümü

Ölçüm 
noktasýndaki 
gerilim düþümü

Sýcaklýk
 ölçümü

Vidalý klemenste
gerilim ölçümü

Kullaným 
Grubu

Taným Maks. gerilim
[V]

A Çalýþan birimler, panolar, v.s. 150
300
600

B Konvansiyonel cihazlar, ofis ve 
elektronik veri iþleme ekipmanlarý, 
v.s.

150
300
600

C Endüstriyel uygulamalar, 
sýnýrlamasýz

150
300
600

D Endüstriyel uygulamalar, 
sýnýrlý deðere sahip birimler

300
600

Kesit Alaný
(mm2)

Kesit Alaný
(AWG)

Kuvvet
(N)

Çelik çubuðun
çapý 

(mm)
0.75 18 1 1.0

1 1 1.0
1.5 16 1 1.0
2.5 14 1 1.0
4 12 1 1.0
6 10 5 2.8
10 8 5 2.8
35 2 10 5.7
50 0 10 5.7
240 500 kcmil 20 20.5

Nominal kesit 
alaný mm2

Akým taþýma
kapasitesi 

A

Kesit
AWG

Akým taþýma
kapasitesi 

A
0.2 4 24 4
0.5 6 20 8
0.75 9 18 10

1 13.5 – –
1.5 17.5 16 16
2.5 24 14 22
4 32 12 29
6 41 10 38
10 57 8 50
16 76 6 67
35 125 2 121
50 150 0 162
95 232 0000 217
150 309 00000 309
240 415 500 MCM 415

Klemensin raya montajý

� IEC 60947-7-1/-2
Bir modüler klemens, güvenli iletken 
baðlantýsý saðlamanýn yanýsýra, üzerine 
uygulanan kuvvetlere karþý dayanýklý olmalý
ve sabitlendiði noktadan gevþememelidir. 
Ayrýca zarar görmemelidir.

Baðlantýnýn sýkýlýðýný test etmek için bir adet 
klemens, üretici verilerine uygun standart 
DIN rayýna monte edilir. 150 mm uzunlu- 
ðundaki çelik çubuklar baðlantý yuvalarýna 
takýlýr. Kesit alanýna karþýlýk gelen çekme
ve basýnç kuvvetleri 100 mm’lik mesafeden 
klemensin baðlantý noktalarýna ve raya 
kenetlenen tabanýna uygulanýr. Klemens 
gevþememeli veya raydan çýkmamalýdýr.

Phoenix Contact modüler klemenslerinin 
yapýsý birçok farklý DIN rayýnda sýký bir 
baðlantýyý garanti eder.

Atlama mesafeleri

�  IEC 60947-7-1/UL 1059

100 mm 100 mm

Kuvvet

Ray veya tespit desteði

Kuvvet 

Havadan ve yüzeyden atlama mesafelerinin 
boyutsal kontrolünde aþaðýdakilere yönelik 
yeterli elektriksel izolasyon saðlandýðý tespit 
edilir. 

• Uygulama
• Beklenen kirlilik 
• Ortam koþullarý

Minimum mesafeler IEC 60947-1 ve
UL 1059'da tanýmlanmýþtýr.
Ýki komþu klemens ve tespit desteði arasý en 
kýsa mesafeler ölçülerek doðruluðu kontrol 
edilir.

Havadan atlama mesafesinin tanm:
Ýki iletken parça arasýnda havadaki en kýsa 
mesafedir. Minimum havadan atlama 
mesafesinde belirleyici faktörler klemensin 
nominal darbe gerilimi ve darbe gerilim 
kategorisidir.

Yüzeyden atlama yolu için aþaðýdakiler 
geçerlidir:
Ýzole gövde boyunca iki iletken parça 
arasýndaki en kýsa mesafedir. Minimum 
yüzeyden atlama mesafesindeki belirleyici 
faktörler nominal gerilim, kirlilik sýnýfý ve 

klemensin izolasyon malzeme grubudur.

Minimum deðerler ilgili standartta bulunan 
tablolardan elde edilebilir.

IEC 60947-7-1

Phoenix Contact modüler klemensleri 
gerekli mesafeler býrakýlarak, darbe gerilim 
kategorisi III ve kirlilik sýnýfý 3 'e göre 
üretilmektedir.

UL 1059

Phoenix Contact modüler klemensleri 
genellikle 600 V nominal gerilim için ve
C Grubunda kullaným için tasarlanmýþtýr.

Ayrýntýlý bilgi data sheet'lerden veya 
katalogtan elde edilebilir.

UL
Kullanm
Gruplar

Darbe gerilimi testi

� IEC 60947-7-1/-2

� IEC 60947-7-1/-2

Gerilim düþümü testi

Darbe gerilimi testi ile iki komþu potansiyel 
arasýndaki mesafenin yeterince büyük olduðu 
doðrulanýr.

Test, darbe gerilimi uygulanarak, nominal 
izolasyon gerilimine iliþkin tüm polariteler 
için en az 1 s arayla beþ kez yapýlýr. 

Komþu klemensler arasýndaki ve klemens ile 
ray arasýndaki geçiþ yolu incelenir.

Test sýrasýnda ark oluþmamalýdýr.

Phoenix Contact modüler klemenslerinin 
nominal darbe gerilim deðerleri 6 ila 8 kV 
arasýndadýr. Klemenslerin dokümante 
edilmiþ çalýþma gerilimlerindeki operasyonel 
çalýþma güvenliði böylece etkin þekilde 
doðrulanmýþ olur.

Osiloskop gerilim 
darbesinin zamanla
değişimini 
göstermektedir.

Klemensin her baðlantý yuvasýna, baðlantý 
sistemine göre bir veya daha çok iletken 
baðlanýr. Akým geçiþi iletken ile akým barasý 
arasýndaki elektriksel dirençten önemli 
ölçüde etkilenir. Yüksek kaliteli kontaklar gaz 
geçirmez baðlantý oluþturur. Kalýcý ve güvenli 
baðlantýyý garantilemenin tek yolu budur. 
Bu elektriksel testin amacý klemensteki 
gerilim düþümünü belirlemektir (iki baðlantý 
noktasý). Böylelikle kontak direnci ve kontak 
kailtesine yönelik sonuçlara varýlabilir.
Klemenslere nominal kesitte iletken baðlanýr. 
Ölçüm amacýyla klemenslere nominal kesite 
ait akým taþýma kapasitesinin 0.1 katýna 
karþýlýk gelen test akýmý uygulanýr. Baðlantý 
noktasýnýn ortasýna 10 mm mesafede gerilim 
düþümü ölçülür (þemaya bkz). 
~20°C oda sýcaklýðýndaki gerilim düþümü, 
test öncesi ve sonrasý klemens baþýna           

3.2 mV'u veya testin baþýnda ölçülen deðerin 
1.5 katýný aþmamalýdýr. Phoenix Contact 
modüler klemensleri standardýn öngördüðü 
sýnýr deðerlerin %60'a varan oranda altýndadýr.

Ölçüm 
noktasýndaki 
gerilim
düþümü

Ölçüm 
noktasýndaki 
gerilim düþümü

Sýcaklýk
 ölçümü

Vidalý klemenste
gerilim ölçümü

Kullaným 
Grubu

Taným Maks. gerilim
[V]

A Çalýþan birimler, panolar, v.s. 150
300
600

B Konvansiyonel cihazlar, ofis ve 
elektronik veri iþleme ekipmanlarý, 
v.s.

150
300
600

C Endüstriyel uygulamalar, 
sýnýrlamasýz

150
300
600

D Endüstriyel uygulamalar, 
sýnýrlý deðere sahip birimler

300
600

Kesit Alaný
(mm2)

Kesit Alaný
(AWG)

Kuvvet
(N)

Çelik çubuðun
çapý 

(mm)
0.75 18 1 1.0

1 1 1.0
1.5 16 1 1.0
2.5 14 1 1.0
4 12 1 1.0
6 10 5 2.8
10 8 5 2.8
35 2 10 5.7
50 0 10 5.7
240 500 kcmil 20 20.5

Nominal kesit 
alaný mm2

Akým taþýma
kapasitesi 

A

Kesit
AWG

Akým taþýma
kapasitesi 

A
0.2 4 24 4
0.5 6 20 8
0.75 9 18 10

1 13.5 – –
1.5 17.5 16 16
2.5 24 14 22
4 32 12 29
6 41 10 38
10 57 8 50
16 76 6 67
35 125 2 121
50 150 0 162
95 232 0000 217
150 309 00000 309
240 415 500 MCM 415

Klemensin raya montajý

� IEC 60947-7-1/-2
Bir modüler klemens, güvenli iletken 
baðlantýsý saðlamanýn yanýsýra, üzerine 
uygulanan kuvvetlere karþý dayanýklý olmalý
ve sabitlendiði noktadan gevþememelidir. 
Ayrýca zarar görmemelidir.

Baðlantýnýn sýkýlýðýný test etmek için bir adet 
klemens, üretici verilerine uygun standart 
DIN rayýna monte edilir. 150 mm uzunlu- 
ðundaki çelik çubuklar baðlantý yuvalarýna 
takýlýr. Kesit alanýna karþýlýk gelen çekme
ve basýnç kuvvetleri 100 mm’lik mesafeden 
klemensin baðlantý noktalarýna ve raya 
kenetlenen tabanýna uygulanýr. Klemens 
gevþememeli veya raydan çýkmamalýdýr.

Phoenix Contact modüler klemenslerinin 
yapýsý birçok farklý DIN rayýnda sýký bir 
baðlantýyý garanti eder.

Atlama mesafeleri

�  IEC 60947-7-1/UL 1059

100 mm 100 mm

Kuvvet

Ray veya tespit desteði

Kuvvet 

Havadan ve yüzeyden atlama mesafelerinin 
boyutsal kontrolünde aþaðýdakilere yönelik 
yeterli elektriksel izolasyon saðlandýðý tespit 
edilir. 

• Uygulama
• Beklenen kirlilik 
• Ortam koþullarý

Minimum mesafeler IEC 60947-1 ve
UL 1059'da tanýmlanmýþtýr.
Ýki komþu klemens ve tespit desteði arasý en 
kýsa mesafeler ölçülerek doðruluðu kontrol 
edilir.

Havadan atlama mesafesinin tanm:
Ýki iletken parça arasýnda havadaki en kýsa 
mesafedir. Minimum havadan atlama 
mesafesinde belirleyici faktörler klemensin 
nominal darbe gerilimi ve darbe gerilim 
kategorisidir.

Yüzeyden atlama yolu için aþaðýdakiler 
geçerlidir:
Ýzole gövde boyunca iki iletken parça 
arasýndaki en kýsa mesafedir. Minimum 
yüzeyden atlama mesafesindeki belirleyici 
faktörler nominal gerilim, kirlilik sýnýfý ve 

klemensin izolasyon malzeme grubudur.

Minimum deðerler ilgili standartta bulunan 
tablolardan elde edilebilir.

IEC 60947-7-1

Phoenix Contact modüler klemensleri 
gerekli mesafeler býrakýlarak, darbe gerilim 
kategorisi III ve kirlilik sýnýfý 3 'e göre 
üretilmektedir.

UL 1059

Phoenix Contact modüler klemensleri 
genellikle 600 V nominal gerilim için ve
C Grubunda kullaným için tasarlanmýþtýr.

Ayrýntýlý bilgi data sheet'lerden veya 
katalogtan elde edilebilir.

UL
Kullanm
Gruplar

Darbe gerilimi testi

� IEC 60947-7-1/-2

� IEC 60947-7-1/-2

Gerilim düþümü testi

Darbe gerilimi testi ile iki komþu potansiyel 
arasýndaki mesafenin yeterince büyük olduðu 
doðrulanýr.

Test, darbe gerilimi uygulanarak, nominal 
izolasyon gerilimine iliþkin tüm polariteler 
için en az 1 s arayla beþ kez yapýlýr. 

Komþu klemensler arasýndaki ve klemens ile 
ray arasýndaki geçiþ yolu incelenir.

Test sýrasýnda ark oluþmamalýdýr.

Phoenix Contact modüler klemenslerinin 
nominal darbe gerilim deðerleri 6 ila 8 kV 
arasýndadýr. Klemenslerin dokümante 
edilmiþ çalýþma gerilimlerindeki operasyonel 
çalýþma güvenliði böylece etkin þekilde 
doðrulanmýþ olur.

Osiloskop gerilim 
darbesinin zamanla
değişimini 
göstermektedir.

Klemensin her baðlantý yuvasýna, baðlantý 
sistemine göre bir veya daha çok iletken 
baðlanýr. Akým geçiþi iletken ile akým barasý 
arasýndaki elektriksel dirençten önemli 
ölçüde etkilenir. Yüksek kaliteli kontaklar gaz 
geçirmez baðlantý oluþturur. Kalýcý ve güvenli 
baðlantýyý garantilemenin tek yolu budur. 
Bu elektriksel testin amacý klemensteki 
gerilim düþümünü belirlemektir (iki baðlantý 
noktasý). Böylelikle kontak direnci ve kontak 
kailtesine yönelik sonuçlara varýlabilir.
Klemenslere nominal kesitte iletken baðlanýr. 
Ölçüm amacýyla klemenslere nominal kesite 
ait akým taþýma kapasitesinin 0.1 katýna 
karþýlýk gelen test akýmý uygulanýr. Baðlantý 
noktasýnýn ortasýna 10 mm mesafede gerilim 
düþümü ölçülür (þemaya bkz). 
~20°C oda sýcaklýðýndaki gerilim düþümü, 
test öncesi ve sonrasý klemens baþýna           

3.2 mV'u veya testin baþýnda ölçülen deðerin 
1.5 katýný aþmamalýdýr. Phoenix Contact 
modüler klemensleri standardýn öngördüðü 
sýnýr deðerlerin %60'a varan oranda altýndadýr.

Ölçüm 
noktasýndaki 
gerilim
düþümü

Ölçüm 
noktasýndaki 
gerilim düþümü

Sýcaklýk
 ölçümü

Vidalý klemenste
gerilim ölçümü

Kullaným 
Grubu

Taným Maks. gerilim
[V]

A Çalýþan birimler, panolar, v.s. 150
300
600

B Konvansiyonel cihazlar, ofis ve 
elektronik veri iþleme ekipmanlarý, 
v.s.

150
300
600

C Endüstriyel uygulamalar, 
sýnýrlamasýz

150
300
600

D Endüstriyel uygulamalar, 
sýnýrlý deðere sahip birimler

300
600

Kesit Alaný
(mm2)

Kesit Alaný
(AWG)

Kuvvet
(N)

Çelik çubuðun
çapý 

(mm)
0.75 18 1 1.0

1 1 1.0
1.5 16 1 1.0
2.5 14 1 1.0
4 12 1 1.0
6 10 5 2.8
10 8 5 2.8
35 2 10 5.7
50 0 10 5.7
240 500 kcmil 20 20.5

Nominal kesit 
alaný mm2

Akým taþýma
kapasitesi 

A

Kesit
AWG

Akým taþýma
kapasitesi 

A
0.2 4 24 4
0.5 6 20 8
0.75 9 18 10

1 13.5 – –
1.5 17.5 16 16
2.5 24 14 22
4 32 12 29
6 41 10 38
10 57 8 50
16 76 6 67
35 125 2 121
50 150 0 162
95 232 0000 217
150 309 00000 309
240 415 500 MCM 415



Sýcaklýk artýþý testi

� IEC 60947-7-1/-2/UL 1059
Modüler klemensteki sýcaklýk artýþý mutlak 
minimumda tutulmalýdýr.

Dolayýsýyla kontak direnci mümkün olduðu 
kadar düþük olmalýdýr. Bu testte sýcaklýk artýþý 
oda sýcaklýðýnda ve test akýmý uygulanmýþ 
halde ölçülür.

IEC 60947-7-1/-2
Beþ klemens ray üzerinde yatay olarak 
monte edilir ve klemensler nominal kesitli 
bir metre veya iki metre uzunluðunda 
iletken kullanılarak seri baðlanýr. Modüler 
klemenslere nominal kesite ait akým taþýma 
kapasitesine eþit bir test akýmý uygulanýr.  

Ortadaki klemensin sıcaklık artışı kaydedilir 
(þekle bkz: Gerilim düþümü testi, sayfa 13).
~20°C'lýk bir oda sýcaklýðý varsayýlarak 
klemenste maksimum 45 K sýcaklýk artýþýna izin 
verilir. 

Ayrýca klemense gerilim düþümü testi de 
uygulanmak zorundadýr. 

UL 1059
Proses temelde IEC testine benzer, sadece iletken 
uzunluðu farklýdýr. Üç klemens birbirine bitiþik ve 
yatay olarak monte edilir. Ölçüm 25°C ortam 
sýcaklýðýnda yapýlýr, maksimum 30 K sýcaklýk 
artýþýna (mümkün olduðu kadar baðlantý noktasýna 

yakýn ölçülür) izin verilir. Phoenix Contact 
modüler klemenslerinde kullanýlan yüksek 
kaliteli kontak malzemeleri sayesinde tüm 
baðlantý sistemleri, adý geçen standartlarda 
öngörülenden daha düþük ýsýnma deðerleri 
sunmaktadýr.

Kýsa süreli akým dayanýmý

� IEC 60947-7-1/-2 
Modüler klemensler pratikte kýsa devre 
akýmlarýna, koruma cihazý akýmý kesene kadar 
herhangi bir hasar oluþmadan dayanmak 
zorundadýr. Bu süre saniyenin onda birleri 
mertebesine ulaþabilir.
Test amacýyla, modüler klemens tespit 
desteðine monte edilir ve nominal kesitli 
iletken baðlanýr.
Modüler klemenslere üç aþamada 1 s boyunca 
120 A/mm2 akým yoðunluðu uygulanýr.
Test sonrasý komponentler hasarlanmamýþ 
ve kullanýlabilir durumdaysa þartlar 
karþýlanmýþ olur.  
Test öncesi ve sonrasý, modüler klemens 
gerilim düþümü testini geçmelidir. Gerilim 

düþümü test öncesi ve sonrasý klemens baþýna 
3.2 mV'u veya test öncesi ölçülen deðerin 1.5 
katýný aþmamalýdýr.

Phoenix Contact'ýn 240 mm2 yüksek akým 
klemensi için, klemensten bir saniye boyunca  
28 800 A'lik test akýmý üç kez, kalite kaybý 
yaratmadan geçirilir.

Geçmeli yaylý klemenste aþýrý yükteki maksimum 
kontak güvenliði gösterilmektedir

Yalýtým testi

� IEC 60947-7-1/-2/UL 1059 
Bu test yeterli yüzeyden atlama (creepage) 
mesafesi olduðunu kanýtlayan elektriksel bir 
testtir.

Ýki komþu modüler klemens ve klemens ile 
DIN rayý arasýndaki mesafelerin yeterli 
olduðunu test etmek için uygun bir test 
gerilimi uygulanýr.

Taným: Nominal izolasyon gerilimi (U1)

Doðru kullanýmda sürekli uygulanabilecek 
efektif veya DC gerilimin maksimum deðeri. 
Test gerilimi 60 saniyeden uzun bir süre 
boyunca uygulanmalýdýr. Tabloda gösterilen 
deðerler kullanýlýr.

IEC 60947-7-1/-2
Test boyunca herhangi bir kývýlcým veya 
bozucu deþarj olmamalýdýr. Yüzeyden atlama 
akýmlarý 100 mA'in altýnda kalmalýdýr.

UL 1059
Test gerilimi = 1000 V + 2 x nominal
izolasyon gerilimi U1

800 V nominal izolasyon gerilimine sahip 
Phoenix Contact modüler klemensleri 
izolasyon testini genellikle 2000 V~ ile 
geçmektedir.

Ýðne ucu alevi testi

� IEC 60947-7-1/-2 
Modüler klemenslerde alev kaynaðýyla direkt 
temas altýndaki tutuþma karakteristiði önemli 
bir kriterdir. Bu tip yanma kaynaðýna örnek 
olarak yüzeyden atlama mesafesi boyunca 
oluþan arklar verilebilir. Klemensler alevi 
arttýrýcý etki yapmamalý ve plastik malzeme 
kendiliðinden sönme özelliðine sahip 
olmalýdýr. 

Bu alev testi, dýþ kaynaklý bir ateþin direkt 
olarak komponent üzerine uygulanmasý 
durumunda, komponentin karakteristiðini 
simüle etmektedir.

Testte bütan gazýyla beslenen açýk alev deney 
nesnesinin kenarýna veya yüzeyine 45° açýyla 
10 saniye boyunca tutulur (þekle bkz). Alev 
uzaklaþtýrýlarak deney nesnesinin davranýþý 
gözlemlenir.

Aþaðýdaki durumlarda testten 
geçildiði kabul edilir

• Alev ortadan kalktýktan sonra 30 
saniye içinde yanma veya 
akkorlaþma süreci sona ermiþ 
olmalýdýr.

• Deney nesnesinin altýna konulan 
saydam kaðýt, yanan cisimlerin 
düþmesi sonucu tutuþmamalýdýr.

Tüm Phoenix Contact modüler 
klemensleri, yüksek kaliteli 
plastikten imal edilir ve iðne ucu 
alev testini geçmiþtir.

� IEC 60947-7-1/-2 

Yaþlanma testi

Modüler klemenslerin uzun kullaným 
süreleri dikkate alýndýðýnda yaþlanma 
karakteristiðinin rolü de oldukça önemlidir.

Bu testte kontak kalitesi, yaþlanma olayý 
simüle edilerek test edilir.

Birkaç yýllýk kullanýmý simüle etmek için beþ 
klemens ray üzerinde yatay olarak monte 
edilir ve bunlara nominal kesitli iletkenler 
baðlanýr. Minimum 300 mm uzunluðunda 
iletkenlerin takýldýðý klemenslerdeki gerilim 
düþümü tek tek ölçülür. Pano içindeki 
minimum sýcaklýk 20°C'ye maksimum 
sýcaklýk 85°C'ye set edilir. Isýnma ve 
maksimum sýcaklýktaki 10 dakikalýk ara 
süresince klemensten nominal akým 
geçirilir. Sonunda, test nesnesinin izin 
verilen maks. çalýþma sýcaklýðýna (maks. 
130°C) ulaþýlýr. Bunu soðuma süreci izler. 
Gerilim düþümü her zaman 24 çevrimden 
sonra soðuma evresinde ölçülür (yaklaþýk 
20°C). Test toplamda 192 çevrimden 
oluþur.
Gerilim düþümü baþlangýçta 3.2 mV'u, test 
boyunca veya sonrasýnda 4.8 mV'u veya 24 

çevrim sonunda ölçülen deðerin 1.5 katýný 
aþmamalýdýr.

Phoenix Contact'ýn modüler klemensleri zor 
sýcaklýk þartlarýna olaðanüstü dayanýklý olacak 
þekilde üretilmektedir. Plastik ve metal kýsýmlar 
yeterli güvenlik rezervi sunmaktadýr.

t/dk

Çevrim
Nominal
akým

t/dk
Zamana baðlý 
akm ve sýcaklýk

Nominal izolasyon 
gerilimi Ui

V

Test gerilimi 
(r.m.s.)

V
Ui  ≤      60 1000

60 <  Ui  ≤    300 1500
300 <  Ui  ≤    690 1890
690 <  Ui  ≤    800 2000
800 <  Ui  ≤  1000 2200

1000 <  Ui  ≤  1500
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Sýcaklýk artýþý testi

� IEC 60947-7-1/-2/UL 1059
Modüler klemensteki sýcaklýk artýþý mutlak 
minimumda tutulmalýdýr.

Dolayýsýyla kontak direnci mümkün olduðu 
kadar düþük olmalýdýr. Bu testte sýcaklýk artýþý 
oda sýcaklýðýnda ve test akýmý uygulanmýþ 
halde ölçülür.

IEC 60947-7-1/-2
Beþ klemens ray üzerinde yatay olarak 
monte edilir ve klemensler nominal kesitli 
bir metre veya iki metre uzunluðunda 
iletken kullanılarak seri baðlanýr. Modüler 
klemenslere nominal kesite ait akým taþýma 
kapasitesine eþit bir test akýmý uygulanýr.  

Ortadaki klemensin sıcaklık artışı kaydedilir 
(þekle bkz: Gerilim düþümü testi, sayfa 13).
~20°C'lýk bir oda sýcaklýðý varsayýlarak 
klemenste maksimum 45 K sýcaklýk artýþýna izin 
verilir. 

Ayrýca klemense gerilim düþümü testi de 
uygulanmak zorundadýr. 

UL 1059
Proses temelde IEC testine benzer, sadece iletken 
uzunluðu farklýdýr. Üç klemens birbirine bitiþik ve 
yatay olarak monte edilir. Ölçüm 25°C ortam 
sýcaklýðýnda yapýlýr, maksimum 30 K sýcaklýk 
artýþýna (mümkün olduðu kadar baðlantý noktasýna 

yakýn ölçülür) izin verilir. Phoenix Contact 
modüler klemenslerinde kullanýlan yüksek 
kaliteli kontak malzemeleri sayesinde tüm 
baðlantý sistemleri, adý geçen standartlarda 
öngörülenden daha düþük ýsýnma deðerleri 
sunmaktadýr.

Kýsa süreli akým dayanýmý

� IEC 60947-7-1/-2 
Modüler klemensler pratikte kýsa devre 
akýmlarýna, koruma cihazý akýmý kesene kadar 
herhangi bir hasar oluþmadan dayanmak 
zorundadýr. Bu süre saniyenin onda birleri 
mertebesine ulaþabilir.
Test amacýyla, modüler klemens tespit 
desteðine monte edilir ve nominal kesitli 
iletken baðlanýr.
Modüler klemenslere üç aþamada 1 s boyunca 
120 A/mm2 akým yoðunluðu uygulanýr.
Test sonrasý komponentler hasarlanmamýþ 
ve kullanýlabilir durumdaysa þartlar 
karþýlanmýþ olur.  
Test öncesi ve sonrasý, modüler klemens 
gerilim düþümü testini geçmelidir. Gerilim 

düþümü test öncesi ve sonrasý klemens baþýna 
3.2 mV'u veya test öncesi ölçülen deðerin 1.5 
katýný aþmamalýdýr.

Phoenix Contact'ýn 240 mm2 yüksek akým 
klemensi için, klemensten bir saniye boyunca  
28 800 A'lik test akýmý üç kez, kalite kaybý 
yaratmadan geçirilir.

Geçmeli yaylý klemenste aþýrý yükteki maksimum 
kontak güvenliði gösterilmektedir

Yalýtým testi

� IEC 60947-7-1/-2/UL 1059 
Bu test yeterli yüzeyden atlama (creepage) 
mesafesi olduðunu kanýtlayan elektriksel bir 
testtir.

Ýki komþu modüler klemens ve klemens ile 
DIN rayý arasýndaki mesafelerin yeterli 
olduðunu test etmek için uygun bir test 
gerilimi uygulanýr.

Taným: Nominal izolasyon gerilimi (U1)

Doðru kullanýmda sürekli uygulanabilecek 
efektif veya DC gerilimin maksimum deðeri. 
Test gerilimi 60 saniyeden uzun bir süre 
boyunca uygulanmalýdýr. Tabloda gösterilen 
deðerler kullanýlýr.

IEC 60947-7-1/-2
Test boyunca herhangi bir kývýlcým veya 
bozucu deþarj olmamalýdýr. Yüzeyden atlama 
akýmlarý 100 mA'in altýnda kalmalýdýr.

UL 1059
Test gerilimi = 1000 V + 2 x nominal
izolasyon gerilimi U1

800 V nominal izolasyon gerilimine sahip 
Phoenix Contact modüler klemensleri 
izolasyon testini genellikle 2000 V~ ile 
geçmektedir.

Ýðne ucu alevi testi

� IEC 60947-7-1/-2 
Modüler klemenslerde alev kaynaðýyla direkt 
temas altýndaki tutuþma karakteristiði önemli 
bir kriterdir. Bu tip yanma kaynaðýna örnek 
olarak yüzeyden atlama mesafesi boyunca 
oluþan arklar verilebilir. Klemensler alevi 
arttýrýcý etki yapmamalý ve plastik malzeme 
kendiliðinden sönme özelliðine sahip 
olmalýdýr. 

Bu alev testi, dýþ kaynaklý bir ateþin direkt 
olarak komponent üzerine uygulanmasý 
durumunda, komponentin karakteristiðini 
simüle etmektedir.

Testte bütan gazýyla beslenen açýk alev deney 
nesnesinin kenarýna veya yüzeyine 45° açýyla 
10 saniye boyunca tutulur (þekle bkz). Alev 
uzaklaþtýrýlarak deney nesnesinin davranýþý 
gözlemlenir.

Aþaðýdaki durumlarda testten 
geçildiði kabul edilir

• Alev ortadan kalktýktan sonra 30 
saniye içinde yanma veya 
akkorlaþma süreci sona ermiþ 
olmalýdýr.

• Deney nesnesinin altýna konulan 
saydam kaðýt, yanan cisimlerin 
düþmesi sonucu tutuþmamalýdýr.

Tüm Phoenix Contact modüler 
klemensleri, yüksek kaliteli 
plastikten imal edilir ve iðne ucu 
alev testini geçmiþtir.

� IEC 60947-7-1/-2 

Yaþlanma testi

Modüler klemenslerin uzun kullaným 
süreleri dikkate alýndýðýnda yaþlanma 
karakteristiðinin rolü de oldukça önemlidir.

Bu testte kontak kalitesi, yaþlanma olayý 
simüle edilerek test edilir.

Birkaç yýllýk kullanýmý simüle etmek için beþ 
klemens ray üzerinde yatay olarak monte 
edilir ve bunlara nominal kesitli iletkenler 
baðlanýr. Minimum 300 mm uzunluðunda 
iletkenlerin takýldýðý klemenslerdeki gerilim 
düþümü tek tek ölçülür. Pano içindeki 
minimum sýcaklýk 20°C'ye maksimum 
sýcaklýk 85°C'ye set edilir. Isýnma ve 
maksimum sýcaklýktaki 10 dakikalýk ara 
süresince klemensten nominal akým 
geçirilir. Sonunda, test nesnesinin izin 
verilen maks. çalýþma sýcaklýðýna (maks. 
130°C) ulaþýlýr. Bunu soðuma süreci izler. 
Gerilim düþümü her zaman 24 çevrimden 
sonra soðuma evresinde ölçülür (yaklaþýk 
20°C). Test toplamda 192 çevrimden 
oluþur.
Gerilim düþümü baþlangýçta 3.2 mV'u, test 
boyunca veya sonrasýnda 4.8 mV'u veya 24 

çevrim sonunda ölçülen deðerin 1.5 katýný 
aþmamalýdýr.

Phoenix Contact'ýn modüler klemensleri zor 
sýcaklýk þartlarýna olaðanüstü dayanýklý olacak 
þekilde üretilmektedir. Plastik ve metal kýsýmlar 
yeterli güvenlik rezervi sunmaktadýr.

t/dk

Çevrim
Nominal
akým

t/dk
Zamana baðlý 
akm ve sýcaklýk

Nominal izolasyon 
gerilimi Ui

V

Test gerilimi 
(r.m.s.)

V
Ui  ≤      60 1000

60 <  Ui  ≤    300 1500
300 <  Ui  ≤    690 1890
690 <  Ui  ≤    800 2000
800 <  Ui  ≤  1000 2200

1000 <  Ui  ≤  1500

Sýcaklýk artýþý testi

� IEC 60947-7-1/-2/UL 1059
Modüler klemensteki sýcaklýk artýþý mutlak 
minimumda tutulmalýdýr.

Dolayýsýyla kontak direnci mümkün olduðu 
kadar düþük olmalýdýr. Bu testte sýcaklýk artýþý 
oda sýcaklýðýnda ve test akýmý uygulanmýþ 
halde ölçülür.

IEC 60947-7-1/-2
Beþ klemens ray üzerinde yatay olarak 
monte edilir ve klemensler nominal kesitli 
bir metre veya iki metre uzunluðunda 
iletken kullanılarak seri baðlanýr. Modüler 
klemenslere nominal kesite ait akým taþýma 
kapasitesine eþit bir test akýmý uygulanýr.  

Ortadaki klemensin sıcaklık artışı kaydedilir 
(þekle bkz: Gerilim düþümü testi, sayfa 13).
~20°C'lýk bir oda sýcaklýðý varsayýlarak 
klemenste maksimum 45 K sýcaklýk artýþýna izin 
verilir. 

Ayrýca klemense gerilim düþümü testi de 
uygulanmak zorundadýr. 

UL 1059
Proses temelde IEC testine benzer, sadece iletken 
uzunluðu farklýdýr. Üç klemens birbirine bitiþik ve 
yatay olarak monte edilir. Ölçüm 25°C ortam 
sýcaklýðýnda yapýlýr, maksimum 30 K sýcaklýk 
artýþýna (mümkün olduðu kadar baðlantý noktasýna 

yakýn ölçülür) izin verilir. Phoenix Contact 
modüler klemenslerinde kullanýlan yüksek 
kaliteli kontak malzemeleri sayesinde tüm 
baðlantý sistemleri, adý geçen standartlarda 
öngörülenden daha düþük ýsýnma deðerleri 
sunmaktadýr.

Kýsa süreli akým dayanýmý

� IEC 60947-7-1/-2 
Modüler klemensler pratikte kýsa devre 
akýmlarýna, koruma cihazý akýmý kesene kadar 
herhangi bir hasar oluþmadan dayanmak 
zorundadýr. Bu süre saniyenin onda birleri 
mertebesine ulaþabilir.
Test amacýyla, modüler klemens tespit 
desteðine monte edilir ve nominal kesitli 
iletken baðlanýr.
Modüler klemenslere üç aþamada 1 s boyunca 
120 A/mm2 akým yoðunluðu uygulanýr.
Test sonrasý komponentler hasarlanmamýþ 
ve kullanýlabilir durumdaysa þartlar 
karþýlanmýþ olur.  
Test öncesi ve sonrasý, modüler klemens 
gerilim düþümü testini geçmelidir. Gerilim 

düþümü test öncesi ve sonrasý klemens baþýna 
3.2 mV'u veya test öncesi ölçülen deðerin 1.5 
katýný aþmamalýdýr.

Phoenix Contact'ýn 240 mm2 yüksek akým 
klemensi için, klemensten bir saniye boyunca  
28 800 A'lik test akýmý üç kez, kalite kaybý 
yaratmadan geçirilir.

Geçmeli yaylý klemenste aþýrý yükteki maksimum 
kontak güvenliði gösterilmektedir

Yalýtým testi

� IEC 60947-7-1/-2/UL 1059 
Bu test yeterli yüzeyden atlama (creepage) 
mesafesi olduðunu kanýtlayan elektriksel bir 
testtir.

Ýki komþu modüler klemens ve klemens ile 
DIN rayý arasýndaki mesafelerin yeterli 
olduðunu test etmek için uygun bir test 
gerilimi uygulanýr.

Taným: Nominal izolasyon gerilimi (U1)

Doðru kullanýmda sürekli uygulanabilecek 
efektif veya DC gerilimin maksimum deðeri. 
Test gerilimi 60 saniyeden uzun bir süre 
boyunca uygulanmalýdýr. Tabloda gösterilen 
deðerler kullanýlýr.

IEC 60947-7-1/-2
Test boyunca herhangi bir kývýlcým veya 
bozucu deþarj olmamalýdýr. Yüzeyden atlama 
akýmlarý 100 mA'in altýnda kalmalýdýr.

UL 1059
Test gerilimi = 1000 V + 2 x nominal
izolasyon gerilimi U1

800 V nominal izolasyon gerilimine sahip 
Phoenix Contact modüler klemensleri 
izolasyon testini genellikle 2000 V~ ile 
geçmektedir.

Ýðne ucu alevi testi

� IEC 60947-7-1/-2 
Modüler klemenslerde alev kaynaðýyla direkt 
temas altýndaki tutuþma karakteristiði önemli 
bir kriterdir. Bu tip yanma kaynaðýna örnek 
olarak yüzeyden atlama mesafesi boyunca 
oluþan arklar verilebilir. Klemensler alevi 
arttýrýcý etki yapmamalý ve plastik malzeme 
kendiliðinden sönme özelliðine sahip 
olmalýdýr. 

Bu alev testi, dýþ kaynaklý bir ateþin direkt 
olarak komponent üzerine uygulanmasý 
durumunda, komponentin karakteristiðini 
simüle etmektedir.

Testte bütan gazýyla beslenen açýk alev deney 
nesnesinin kenarýna veya yüzeyine 45° açýyla 
10 saniye boyunca tutulur (þekle bkz). Alev 
uzaklaþtýrýlarak deney nesnesinin davranýþý 
gözlemlenir.

Aþaðýdaki durumlarda testten 
geçildiði kabul edilir

• Alev ortadan kalktýktan sonra 30 
saniye içinde yanma veya 
akkorlaþma süreci sona ermiþ 
olmalýdýr.

• Deney nesnesinin altýna konulan 
saydam kaðýt, yanan cisimlerin 
düþmesi sonucu tutuþmamalýdýr.

Tüm Phoenix Contact modüler 
klemensleri, yüksek kaliteli 
plastikten imal edilir ve iðne ucu 
alev testini geçmiþtir.

� IEC 60947-7-1/-2 

Yaþlanma testi

Modüler klemenslerin uzun kullaným 
süreleri dikkate alýndýðýnda yaþlanma 
karakteristiðinin rolü de oldukça önemlidir.

Bu testte kontak kalitesi, yaþlanma olayý 
simüle edilerek test edilir.

Birkaç yýllýk kullanýmý simüle etmek için beþ 
klemens ray üzerinde yatay olarak monte 
edilir ve bunlara nominal kesitli iletkenler 
baðlanýr. Minimum 300 mm uzunluðunda 
iletkenlerin takýldýðý klemenslerdeki gerilim 
düþümü tek tek ölçülür. Pano içindeki 
minimum sýcaklýk 20°C'ye maksimum 
sýcaklýk 85°C'ye set edilir. Isýnma ve 
maksimum sýcaklýktaki 10 dakikalýk ara 
süresince klemensten nominal akým 
geçirilir. Sonunda, test nesnesinin izin 
verilen maks. çalýþma sýcaklýðýna (maks. 
130°C) ulaþýlýr. Bunu soðuma süreci izler. 
Gerilim düþümü her zaman 24 çevrimden 
sonra soðuma evresinde ölçülür (yaklaþýk 
20°C). Test toplamda 192 çevrimden 
oluþur.
Gerilim düþümü baþlangýçta 3.2 mV'u, test 
boyunca veya sonrasýnda 4.8 mV'u veya 24 

çevrim sonunda ölçülen deðerin 1.5 katýný 
aþmamalýdýr.

Phoenix Contact'ýn modüler klemensleri zor 
sýcaklýk þartlarýna olaðanüstü dayanýklý olacak 
þekilde üretilmektedir. Plastik ve metal kýsýmlar 
yeterli güvenlik rezervi sunmaktadýr.

t/dk

Çevrim
Nominal
akým

t/dk
Zamana baðlý 
akm ve sýcaklýk

Nominal izolasyon 
gerilimi Ui

V

Test gerilimi 
(r.m.s.)

V
Ui  ≤      60 1000

60 <  Ui  ≤    300 1500
300 <  Ui  ≤    690 1890
690 <  Ui  ≤    800 2000
800 <  Ui  ≤  1000 2200

1000 <  Ui  ≤  1500

T/°C
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Phoenix Contact proses mühendisliği için 
Ex-onaylı bağlantı teknolojisinde çok geniş 
bir ürün gamı sunmaktadır. Kullanılan yüksek 
kaliteli kontak ve izolasyon malzemesinin 
sonucu olarak, bu modüler klemensler 
özellikle zorlu, patlama riski olan endüstriyel 
uygulamalar için elverişlidir.

P
ro s e s

Proses mühendisliği uygulamalarına
dayalı endüstri testleri

Proses mühendisliğinde elektriksel kontak

noktalarının kalitesi tüm sistemin

güvenilirliği için önemli bir husustur.

Elektrik sisteminin üzerindeki çevresel

etmenler oldukça değişkendir. Özellikle

sıcak, soğuk ve sert ortam dikkate

alınmalıdır. Bu tesislerin prosesinde

çoğunlukla yanıcı malzemeler söz

konusudur. Güvenlik en öncelikli

konudur. Bu sadece petrokimya

endüstrisinde değil, madencilik ve gıda

endüstrisinde de geçerlidir. Toz halindeki

patlayıcı maddeler nedeniyle buralarda

çok ciddi risk söz konusudur.

Avrupa’da patlama riskli ortamlardaki ekipman ve 
koruma sistemlerine ATEX 94/9/EC direktifi 
uygulanmaktadır. Bu direktifler, yeterli patlama 
korumasını sağlamak amacıyla elektrik komponent 
ve ekipmanlarının sağlaması gereken şartları 
tanımlar. Direktif, klemensler ie ilgili yönetmeliklere 
ek olarak, IEC 60079 (EN 60079) gibi, patlama 
riskli ortamlarda kullanılan ekipmanlara özel 
standartları da içerir.

Patlama koruması

• IECEx ve ATEX
• Güvenlik kategorileri
• Rutin testler

Soğuk ve sıcak

• Sıcaklık şok testi

Endüstriyel atmosfer

• Aşınma testi

Ayrıntılı test bilgileri ileriki sayfalarda bulunabilir.
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Ex e-certified products in 
accordance with IEC/EN Ex 
are subject to compulsory 
labeling

Tüm dünyada patlama koruması çoğunlukla 
IEC 60079  uluslararası standardına ve 
Avrupa ve Amerikan standart ve 
yönetmeliklerine dayanır. Kuzey 
Amerika‘da bu standartların yerini, ABD’de 
Ulusal Elektrik Kılavuzu (NEC), Kanada‘da 
Kanada Elektrik Kılavuzu (CEC) alır. 94/9/
EC (ATEX 100a) yönetmeliği, Avrupa 
Birliği’nin CENELEC ülkelerindeki ekipman 
ve koruma sistemi üreticileri için özel bir 
öneme sahiptir. Phoenix Contact ürünleri 
uluslararası konsepte uygundur ve IECEx 
sertifikalarına sahiptir. Bu, “Arttırılmış 
Güvenlik” Ex e koruma tipinde zone 2’de 
ve daha da önemlisi gerçek patlama riskli 
bölge olan zone 1’de kullanıma imkan tanır. 
Ancak bunun için klemenslerin içinde 
bulunduğu bağlantıkutularının da Ex e – 
arttırılmış güvenlik – koruması için onaylı 
olması gerekmektedir. 

Modüler klemensler için gereklilikler

“d” basınca dayanıklı kaplama, “p” basınç 
kaplaması ve “m”, “q”, “o” (kalıplı, kum 
veya yağ kaplama) koruma tiplerinin 
modüler klemensleri ilgilendiren hiçbir özel 
koşulu yoktur. Arttırılmış güvenlik “e” 
koruma prensibi (IEC/EN 60079-7) 
genellikle yükseltilmiş yapısal ölçülere 
dayanır. Modüler klemensler için en önemli 
olanları şunlardır:

• Havadan ve yüzeyden atlama mesafeleri

• Modüler klemensler, iletkenler 
gevşemeyecek ve bağlantı noktasında kabul 
edilemez oranda hasar almayacak şekilde 
üretilmelidir.

• Kontak basıncı izole kısımlar yoluyla 
iletilmemelidir.

• Çok telli kablo bağlanan modüler 
klemenslere elastik bir ara eleman 
takılmalıdır.

Bu koşullar ve teknik veriler bağımsız bir 
test merkezi tarafından denetlenir (ör: 
DEKRA, PTB, TÜV ...) ve tasarım onay 
sertifikası ile belgelendirilir.

Tip muayenesinde aşağıdaki testler yapılır:

• IEC 60947-7-1/-2’e göre tip testi

• Havadan ve yüzeyden atlama 

mesafelerinin kontrolü ve izolasyon testi

• Yaşlanma testi:

– 14 gün boyunca, 95°C ve %95 nem’de 
depolama

– 14 gün daha izolasyon malzemesinin TI 
değerine karşılık gelen sıcaklıkta bekletme 
ve kablo çekme testi uygulanması

– 24 saat – 65 °C sıcaklıkta depolama ve 
ardından kablo çekme testi uygulanması

Phoenix Contact’ın standart klemensleri 
Ex e-onaylıdır. Bunların tamamı imalat 
prosesinde IEC/EN 60079’a göre test 
edilmektedir. Testlerden biri izolasyon 
testidir.

Koruma tipi Ex i

Ex i “Kendinden Güvenli” koruma tipli 
uygulamalarda, modüler klemensler için 
özel bir onay gerekli değildir. Ex e onaylı 
olanlara ek olarak, diğer standart 
klemensler de kullanılabilir.

Havadan ve yüzeyden atlama mesafeleri 
için arttırılmış gereklilikler:

• Komşu klemensler arasında,

• Klemensler ve topraklı metal parçalar 
arasında ve katı izolasyon boyunca 
mesafeler IEC/EN 60079-11’de 
belirtilmiştir.

Not

Detaylı bilgi ve modüler klemenslerin Ex 
bölgedeki montajına yönelik talimatların 
olduğu data sheet’ler :

www.phoenixcontact.com internet 
adresinde bulunabilir.

Evrensel patlama koruması

 IEC 60079

IEC/EN Ex’e uygun
Ex e-onaylı ürünlerde
markalama zorunludur.

Sertifika, testin belirtilen
sertifikasyon kuruluşu tarafından
gerçekleştirildiğini belgeler
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Evrensel patlama korumasý

� IEC 60079
Tüm dünyada patlama korumasý çoðunlukla 
Avrupa ve Amerikan standart ve 
yönetmeliklerine dayanýr.

Kuzey Amerika'da bu, ABD'de Ulusal 
Elektrik Kýlavuzu (NEC), Kanada'da Kanada 
Elektrik Kýlavuzu'dur (CEC). 94/9/EC (ATEX 
100a) yönetmeliði, 1 Temmuz 2003'den 
itibaren Avrupa Birliði'nin CENEL-EC 
ülkelerindeki ekipman ve koruma sistemi 
üreticileri için özel bir öneme sahiptir. 
Phoenix Contact Avrupa Komisyonunun 
yeni konseptine daha 1996 yýlýnda uymaya 
baþlamýþ ve modüler klemensleri 
yönetmeliðe uygun olarak onaylatmýþtýr. 
IECEx sertifikalarýna sahibiz. Bu, "Arttýrýlmýþ 
Güvenlik" Ex e koruma tipiyle zone 2'de 
daha da önemlisi gerçek patlama riskli bölge 
olan zone 1'de kullanýma imkan tanýr. Ancak 
bunun için klemenslerin içinde bulunduðu 
baðlantý kutularýnýn da Ex e – arttýrýlmýþ 
güvenlik – korumasý için onaylý olmasý ve en 
az IP54 korumasýna sahip olmasý 
gerekmektedir. 

Modüler klemensler için gereklilikler

"d" basýnca dayanýklý kaplama, "p" basýnç 
kaplamasý ve "m", "q", "o" (kalýplý, kum veya 
yað kaplama) koruma tiplerinin modüler 
klemensleri ilgilendiren hiçbir özel koþulu 
yoktur. Arttýrýlmýþ güvenlik "e" koruma 
prensibi (IEC/EN 60079-7) genellikle 
yükseltilmiþ yapýsal ölçülere dayanýr. 
Modüler klemensler için en önemli olanlarý 
þunlardýr:
• Havadan ve yüzeyden atlama mesafeleri

• Modüler klemensler, iletkenler 
gevþemeyecek ve baðlantý noktasýnda 
kabul edilemez oranda hasar almayacak 
þekilde üretilmelidir. 

• Kontak basýncý izole kýsýmlar yoluyla 
iletilmemelidir.

• Çoklu kablo baðlanan modüler 
klemenslere elastik bir ara eleman 
takýlmalýdýr.

Bu koþullar ve teknik veriler baðýmsýz bir test 
merkezi tarafýndan denetlenir (ör: KEMA, 
PTB, TÜV ...) ve tasarým onay sertifikasý ile 
belgelendirilir. 
Tip muayenesinde aþaðýdaki testler yapýlýr:

• IEC 60947-7-1/-2'e göre tip testi
• Havadan ve yüzeyden atlama 

mesafelerinin kontrolü ve izolasyon testi
• Yaþlanma testi:

– 14 gün boyunca, 95° Celsius ve  

%95 nem'de depolama

– 14 gün daha izolasyon malzemesinin Tl 
deðerine karþýlýk gelen sýcaklýkta bekletilir 
ve kablo çekme testi uygulanýr.

Phoenix Contact'ýn standart klemensleri 
Ex e-onaylýdýr. Bunlarýn tamamý imalat pro-
sesinde IEC/EN 60079'a göre test edilmektedir. 
Testlerden biri izolasyon testidir.

Koruma tipi Ex i

Ex i "Kendinden Güvenli" koruma tipli 
uygulamalarda, modüler klemensler için özel bir 
onay gerekli deðildir. Ex e onaylý olanlara ek 
olarak, diðer standart klemensler de 
kullanýlabilir. 

Havadan ve yüzeyden atlama mesafeleri için 
arttýrýlmýþ gereklilikler: 

• Komþu klemensler arasýnda, 
• Klemensler ve topraklý metal parçalar 

arasýnda, 

ve katý izolasyon boyunca mesafeler IEC/EN 
60079-11'de belirtilmiþtir.

Not

Detaylý bilgi ve modüler klemenslerin Ex 
bölgedeki montajýna yönelik talimatlarýn 
olduðu data sheet'ler : 
www.clipline.phoenixcontact.com
Internet adresinde Online-catalog menüsü 
altýnda bulunabilir.

                          Sýcaklýk þok testi

IEC/EN Ex'e uygun 
Ex e-onayl ürünlerde 
markalama zorunludur.

Daha önce belirtildiði gibi proses 
mühendisliðindeki hýzlý sýcaklýk deðiþimleri 
çoðunlukla prosesle ilgili sýcak ve soðuk 
kaynaklarýna yakýn meydana gelir.

Bu test hýzlý sýcaklýk deðiþimlerinde bile 
baðlantý noktalarýnýn yüksek kontak 
kalitesini doðrulamaktadýr.

Test amacýyla beþ klemens tespit desteði 
üzerine monte edilir ve nominal kesitli 
iletken baðlanýr.

Düzenek iki oda yöntemiyle hýzlý sýcaklýk 
deðiþimlerine tabi tutulur.

Sýcaklýklar modüler klemensin üst ve alt 
sýcaklýk limitlerine yakýndýr. Bu genellikle 
-55°C ila +100°C'lik bir sýcaklýk aralýðýdýr.

Her klimatik odada kalma süresi 45 
dakikadýr, sýcaklýk geçiþleri birkaç saniye 
içinde gerçekleþir. Bu iþlem 100 defa 
tekrarlanýr.

Testten sonra parçalar zarar görmeyip 
kullanýlabilir haldeyse gerekli koþullar 
karþýlanmýþ olur. Modüler klemens
oda sýcaklýðýna soðuduktan sonra gerilim 
düþümü testinden geçmelidir.
Phoenix Contact modüler klemensleri 
yüksek kaliteli malzemesi sayesinde iyi bir 
sýcaklýk karakteristiðine sahiptir.

U/mV

Test nesnesi 

Test sonras 200'den fazla test nesnesine yapýlan gerilim düşümü testi

Sertifika, testin belirtilen 
sertifikasyon kuruluþu tarafýndan 
gerçekleþtirildiðini belgeler

Aþýnma testi

� DIN 50018

Elektriksel baðlantýlardaki metal parçalarýn 
kilit rolü özellikle sert ortamlarda önem 
kazanýr. Korozyondan etkilenmeyen kontak 
bölgeleri düþük dirençli, dolayýsýyla güçlü 
baðlantýlarýn ön þartýdýr.

Bu test yöntemi atmosferi sülfürdioksit 
içeren yoðunlaþma ortamýndaki aþýnma 
testini tanýmlar. Bu ortamda Ph deðeri 7'den 
küçük olan asidik bileþikler oluþur ve metal 
yüzeylere saldýrýr.

Test odasýna iki litre saf su ve bir litre SO2 
gazý verilir. Sülfürik asid 40°C'lik test sýcak-
lýðýnda test sürerken oluþur.
Sekiz saat süren testten sonra, 16 saat 
boyunca kapý açýk tutularak test 

nesnelerinin kurumasý saðlanýr. Testin sonunda 
test nesneleri görsel olarak incelenir ve aþýnma 
testinin kontak noktasý üzerindeki etkisini 
ayrýntýlý olarak tanýmlamak için kontak direnci 
ölçülür.

Phoenix Contact modüler klemensleri agresif 
ortamlarýn bile zarar veremeyeceði gaz 
geçirmez baðlantýlar oluþturur.

Test sonrasý
vidal

klemensin
kontak bölgesi

            � DIN EN 60352-Kýsým 4
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§

Demiryolu/ulaşım uygulamalarına
dayalı endüstri testleri

Ray taşıtları operasyonel nedenlerden

ötürü titreşime maruz kaldığı için 

elektriksel bağlantılarda en yüksek kalite 

ve güvenilirliğe gerek duyulur. Raylı 

taşıtlarda kullanılan modüler klemensler 

bu şartlara uygun olmalıdır. Bu nedenle, 

Phoenix Contact modüler klemensleri 

DIN EN 50155 demiryolu standardının 

şartlarına uygun olarak, maksimum 

titreşim ve mekanik şok dayanımı için 

test edilir.

 Mekanik şok ve  
titreşim testi

• Mekanik şok testi
• Titreşim testi

 Ateşe tepki

• Yüzey yanmazlığı
• Duman gazı oluşumu
• Ateşe tepki
• Duman gazının zehirliliği

Ayrıntılı test bilgileri ileriki sayfalarda bulunabilir.

U
la ş ım

Titreşim testi

 DIN EN 61373 – Geniş bant paraziti (şiddeti DIN EN 50155’e göre)
Ulaşım mühendisliğinde modüler
klemensler titreşime ve mekanik şoklara
sürekli maruz kalır. Bunlar çoğunlukla
motor, dönen sürücüler ve aksların
yakınlarında oluşur.
Titreşim kaynaklı zorlanmaların pratik 
simülasyonu için, test nesnelerinin artan ve
azalan frekans ve büyüklükteki titreşim
dayanımı test edilir. Yani modüler klemens
ve bağlı iletkende gerçekçi ivmelenmeler
yaratılır.

1b kategorisi test esnasında testte nesneler, 
5 Hz ila 150 Hz frekans aralığında titreşim 
altında çalıştırılır. İvmenin r.m.s. değeri 
5,72 m/s2’ye ulaşır. Test nesneleri üç eksenin 
(x, y, z) herbirinde 5 saat boyunca test edilir.

Test boyunca elektriksel temasın sürekliliği
izlenerek test daha zor hale getirilir.
Modüler klemenste, kullanılmasını
engelleyecek bir hasar oluşmamalıdır.
Ayrıca, test boyunca 1 μs’den uzun kontak
kesintilerine izin verilmez.
Tüm bağlantı sistemlerindeki Phoenix
Contact modüler klemensleri bu yüksek
titreşim şartlarını yerine getirir
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Mekanik şok diyagramı, 3 ms/35 g

Titreþim testi

 � DIN EN 61373 – Geniþ bant paraziti (DIN EN 50155'e göre þiddeti)

Mekanik þok testi

Ulaþým mühendisliðinde modüler 
klemensler titreþime ve mekanik þoklara 
sürekli maruz kalýr. Bunlar çoðunlukla 
motor, dönen sürücüler ve akslarýn 
yakýnlarýnda oluþur.

Titreþim kaynaklý zorlanmalarýn pratik 
simülasyonu için, test nesnelerinin artan ve 
azalan frekans ve büyüklükteki titreþim 
dayanýmý test edilir. Yani modüler klemens 
ve baðlý iletkende gerçekçi ivmelenmeler 
yaratýlýr.

Bu testte nesneler, 5 Hz ila 150 Hz frekans 
aralýðýnda titreþim altýnda çalýþtýrýlýr. Ývmenin 
r.m.s. deðeri 42.5 m/s2'ye ulaþýr. Test nesneleri 
üç eksenin (x, y, z) herbirinde 5 saat boyunca 
test edilir.

Test boyunca elektriksel temasýn sürekliliði 
izlenerek test daha zor hale getirilir.

Modüler klemenste, kullanýlmasýný 
engelleyecek bir hasar oluþmamalýdýr. 
Ayrýca, test boyunca 1 µs'den uzun kontak 
kesintilerine izin verilmez.

Tüm baðlantý sistemlerindeki Phoenix 
Contact modüler klemensleri bu yüksek 
titreþim þartlarýný yerine getirir.

� IEC 60068-2-27
Bu test, klemens baðlantýsýnýn deðiþken 
enerjili ve düzensiz oluþan mekanik þoklara 
karþý direncini test ve dokümante etmek 
için yapýlýr. DIN EN 50155'teki (Alman 
demiryolu standardý) deðerler demiryolu 
ulaþýmýndaki yükleri simüle etmek için 
kullanýlýr.
Mekanik þok tanýmlanýrken, ivme ve süre 
belirlenir. DIN IEC 60068-2-27 üç eksenin 
(X, Y, Z) herbirinde üç mekanik þok 
öngörmektedir. Belirlenen parametreler
t = 0.2 ms @ 30,000 m/s2 ila
t = 30 ms @ 50 m/s2 arasýnda deðiþir.

Baðlantý noktasýnda kullanýmý engelleyecek bir 
hasar oluþmamalýdýr. 
Test süresince test nesnelerindeki kontak 
karakteristiði izlenir. Alman demiryolu 
standardý uygulandýðýnda, 1 µs'den uzun kontak 
kesintilerine izin verilmez.

Phoenix Contact modüler klemensleri bu 
mekanik þok dayanýmýna ulaþýr ve aþýrý titreþimli 
uygulamalarda rahatlýkla kullanýlabilir.

Mekanik şok diyagramı, 3 ms/35 g

� ASTM E 162

Yüzey yanmazlýðý

Alevin ýsý etkisi altýnda yayýlmasý yukarýdaki 
standart yardýmýyla test edilip 
deðerlendirilmektedir.

Plastiklerin yüzey yanmazlýðýný 
deðerlendirmek için ASTM E 162'ye göre 
"alev yayýlma indisi" belirlenerek, verilen 
test þartlarý altýnda alevin yayýlmasý hakkýnda 
bilgi elde edilir.

Bu amaçla bir numune (152 x 457 x  maks. 
25.4 mm) ýsý kaynaðýyla (815°C) 30° açýyla 
ýsýtýlýr ve açýk bir alevle üst taraftan ateþlenir. 
15 dakika süren testte alev cephesinin        
76 mm uzaklýktaki iki ölçüm noktasýna 
ulaþma süresi belirlenir. Bu alev yayýlma 
 

süresinin hesaplanan ýsý yayýlma faktörü ile
çarpýmý "alev yayýlma indisini" verir.

Amerikan demiryolu sektöründe maksimum 
sýnýr deðer 35'tir. Bu testte plastiðin eridiðindeki 
damlama karakteristiði de gözlenir ve 
deðerlendirilir.

Phoenix Contact modüler klemenslerinin alev 
yayýlma indisi 5'tir (yanmayan damlama) ve 
dolayýsýyla "ABD Ulaþým Birimine baðlý Federal 
Demiryolu Ýdaresinin" (FRA) izin verdiði 
maksimum deðerlerin bir hayli altýndadýr.

1 2

3
 Isıtıcı Alev
Plastik örneği

Duman gazý oluþumu

� ASTM E 662
ASTM E 662 standardý, açýk bir alev veya 
içten yanma anýndaki spesifik duman 
yoðunluðunun (dumanýn ýþýk geçirgenliði) 
deðerlendirilmesi için geliþtirilmiþ bir 
prosedürdür. Bu amaçla, yanma odasý 
hacmine kýyasla iletilen ýþýk yüzdesi gözlenir.

NBS'te (Ulusal Standart Enstitüsü) 
tanýmlandýðý gibi, bir numune (76 x 76 x 
maks. 25 mm ölçülerinde) duman odasýna 
konulur (þekle bkz). Test nesnesine              
2.5 W/cm2'lik ýsýyla ýþýn uygulanýr.      
Aþaðýdaki prosesler 20 dakika boyunca    
simüle edilir:
1. Açýk alevle yanma
2. Ýçten yanma, açýk alevin önlenmesi 

1 2
3

Isıtıcı Alev
Plastik örneği

1.5 ve 4 dakika sonra kaydedilen her iki 
prosesin görsel duman yoðunluðu için özel sýnýr 
deðerleri vardýr.

a. Spesifik görsel duman yoðunluðu (Ds1.5)   
– sýnýr deðer 100

b. Spesifik görsel duman yoðunluðu (Ds4)   
– sýnýr deðer 200

c. 20 dakika boyunca
maksimum duman yoðunluðu (Dm).

Phoenix Contact modüler klemenslerinde 
kullanýlan polyamide "ABD Ulaþým Biriminin 
Federal Demiryolu Ýdaresi (FRA)" nin tüm 
gereklerini ASTM E 662'ye uygun olarak yerine 
getirir. 

Ateþe tepki

� NF F 16-101
NF F 16-101, (I ve F) indislerini kullanarak 
plastiklerin yanmazlýk karakteristiklerini 
tanýmlar.

Aþaðýdaki testler uygulanýr:
Akkor tel testi, oksijen indisi, duman 
yoðunluðu, duman kararma derecesi, zehirli 
gaz incelemesi.

1. İndisin belirlenmesi (0 – 4)

Ýndis I, akkor tel testi ve oksijen indisi 
sonuçlarýna göre aþaðýdaki tablo yardýmýyla 
belirlenir. Burada 10 en iyi, 14 en kötü 
sýnýflandýrmadýr.

2. Duman indisinin (F) belirlenmesi (0 - 5)
Bu, duman yoðunluk deðeri ve duman gazýnn 
zehirliliğine dayanýr. Aþaðýdaki konsantrasyon 
deðerleri [ppm] kritik kabul edilir:

Karbon monoksit (CO)   . . . . . . . . . . 1750
Karbon dioksit (CO2)   . . . . . . . . . . 90.000
Hidroklorik asit (HCl) . . . . . . . . . . . . 150
Hidrobromik asit (HBr) . . . . . . . . . . . . 170
Hidrosiyanik asit (HCl) . . . . . . . . . . . . 55
Hidroflorik asit (HF). . . . . . . . . . . . . . . 17
Sülfür dioksit (SO2)  . . . . . . . . . . . . . . 260

Test sonuçlarý kullanýlarak duman indisi 
dokümante edilir ve deðere baðlý olarak F0 - 
F5 arasýnda adlandýrýlýr. Burada F0 en iyi, F5 
en kötü sýnýflandýrmadýr.

Phoenix Contact modüler klemensleri I2/F2 
sýnýflarýna aittir.

Duman gazýnýn zehirliliði

� SMP 800 C
SMP 800-C, plastik yandýðýnda oluþan zehirli 
duman gazlarýnýn izin verilen maksimum 
deðerlerini tanýmlar.

BSS 7239 (Boeing standardý) ile 
karþýlaþtýrýldýðýnda bu standart, test nesnesi 
tamamen yandýðýnda açýða çýkan zehirli 
duman gazlarýnýn niceliksel ve niteliksel 
tespiti için daha hassas ölçüm yöntemleri 
öngörmektedir. 

Bu ölçümlerdeki duman gazlarý ASTM E 662 
testinin NBS testinden alýnýr.                    

ASTM E 662'deki zaman düzeninin aynýsý 
burada da geçerlidir.

Veriler 20 dakikanýn üzerinde kaydedilir.

SMP 800 C toksik duman gazlarýnýn sýnýr 
deðerleri (ppm):

Karbon monoksit (CO)   . . . . . . . . . . .  . . 3500
Karbon dioksit (CO2) . . . . . . . . . . . . .  90.000
Nitrojen oksit (NOX)  . . . . . .  .  . . . . . . . .100

Sülfür dioksit (SO2) . . . . . . . . . . . . . . . .  100
Hidroklorik asit (HCl)  . . . . . . . . .  . . .   500
Hidrobromik asit (HBr) . . . . . . . . . . . .   100
Hidroflorik asit (HF)  .  . . . . . . . . . . . . .   100
Hidrosiyanik asit (HCl)  . . . . . . . . . . . .   100

Phoenix Contact'ýn kullandýðý polyamidler 
kritik konsantrasyon deðerlerinin çok 
altýndadýr.

İndis Oksijen 
indisi

Akkor tel

10 70% 960°C, alev oluþumu yok
11 45% 960°C, alev oluþumu yok
12 32% 960°C, alev oluþumu yok
13 28% 850°C, alev oluþumu yok
14 20% 850°C, alev hýzlý þekilde

söndü

0 1.5 4 20 t dk

Titreþim testi

 � DIN EN 61373 – Geniþ bant paraziti (DIN EN 50155'e göre þiddeti)

Mekanik þok testi

Ulaþým mühendisliðinde modüler 
klemensler titreþime ve mekanik þoklara 
sürekli maruz kalýr. Bunlar çoðunlukla 
motor, dönen sürücüler ve akslarýn 
yakýnlarýnda oluþur.

Titreþim kaynaklý zorlanmalarýn pratik 
simülasyonu için, test nesnelerinin artan ve 
azalan frekans ve büyüklükteki titreþim 
dayanýmý test edilir. Yani modüler klemens 
ve baðlý iletkende gerçekçi ivmelenmeler 
yaratýlýr.

Bu testte nesneler, 5 Hz ila 150 Hz frekans 
aralýðýnda titreþim altýnda çalýþtýrýlýr. Ývmenin 
r.m.s. deðeri 42.5 m/s2'ye ulaþýr. Test nesneleri 
üç eksenin (x, y, z) herbirinde 5 saat boyunca 
test edilir.

Test boyunca elektriksel temasýn sürekliliði 
izlenerek test daha zor hale getirilir.

Modüler klemenste, kullanýlmasýný 
engelleyecek bir hasar oluþmamalýdýr. 
Ayrýca, test boyunca 1 µs'den uzun kontak 
kesintilerine izin verilmez.

Tüm baðlantý sistemlerindeki Phoenix 
Contact modüler klemensleri bu yüksek 
titreþim þartlarýný yerine getirir.

� IEC 60068-2-27
Bu test, klemens baðlantýsýnýn deðiþken 
enerjili ve düzensiz oluþan mekanik þoklara 
karþý direncini test ve dokümante etmek 
için yapýlýr. DIN EN 50155'teki (Alman 
demiryolu standardý) deðerler demiryolu 
ulaþýmýndaki yükleri simüle etmek için 
kullanýlýr.
Mekanik þok tanýmlanýrken, ivme ve süre 
belirlenir. DIN IEC 60068-2-27 üç eksenin 
(X, Y, Z) herbirinde üç mekanik þok 
öngörmektedir. Belirlenen parametreler
t = 0.2 ms @ 30,000 m/s2 ila
t = 30 ms @ 50 m/s2 arasýnda deðiþir.

Baðlantý noktasýnda kullanýmý engelleyecek bir 
hasar oluþmamalýdýr. 
Test süresince test nesnelerindeki kontak 
karakteristiði izlenir. Alman demiryolu 
standardý uygulandýðýnda, 1 µs'den uzun kontak 
kesintilerine izin verilmez.

Phoenix Contact modüler klemensleri bu 
mekanik þok dayanýmýna ulaþýr ve aþýrý titreþimli 
uygulamalarda rahatlýkla kullanýlabilir.

Mekanik şok diyagramı, 3 ms/35 g

� ASTM E 162

Yüzey yanmazlýðý

Alevin ýsý etkisi altýnda yayýlmasý yukarýdaki 
standart yardýmýyla test edilip 
deðerlendirilmektedir.

Plastiklerin yüzey yanmazlýðýný 
deðerlendirmek için ASTM E 162'ye göre 
"alev yayýlma indisi" belirlenerek, verilen 
test þartlarý altýnda alevin yayýlmasý hakkýnda 
bilgi elde edilir.

Bu amaçla bir numune (152 x 457 x  maks. 
25.4 mm) ýsý kaynaðýyla (815°C) 30° açýyla 
ýsýtýlýr ve açýk bir alevle üst taraftan ateþlenir. 
15 dakika süren testte alev cephesinin        
76 mm uzaklýktaki iki ölçüm noktasýna 
ulaþma süresi belirlenir. Bu alev yayýlma 
 

süresinin hesaplanan ýsý yayýlma faktörü ile
çarpýmý "alev yayýlma indisini" verir.

Amerikan demiryolu sektöründe maksimum 
sýnýr deðer 35'tir. Bu testte plastiðin eridiðindeki 
damlama karakteristiði de gözlenir ve 
deðerlendirilir.

Phoenix Contact modüler klemenslerinin alev 
yayýlma indisi 5'tir (yanmayan damlama) ve 
dolayýsýyla "ABD Ulaþým Birimine baðlý Federal 
Demiryolu Ýdaresinin" (FRA) izin verdiði 
maksimum deðerlerin bir hayli altýndadýr.

1 2

3
 Isıtıcı Alev
Plastik örneği

Duman gazý oluþumu

� ASTM E 662
ASTM E 662 standardý, açýk bir alev veya 
içten yanma anýndaki spesifik duman 
yoðunluðunun (dumanýn ýþýk geçirgenliði) 
deðerlendirilmesi için geliþtirilmiþ bir 
prosedürdür. Bu amaçla, yanma odasý 
hacmine kýyasla iletilen ýþýk yüzdesi gözlenir.

NBS'te (Ulusal Standart Enstitüsü) 
tanýmlandýðý gibi, bir numune (76 x 76 x 
maks. 25 mm ölçülerinde) duman odasýna 
konulur (þekle bkz). Test nesnesine              
2.5 W/cm2'lik ýsýyla ýþýn uygulanýr.      
Aþaðýdaki prosesler 20 dakika boyunca    
simüle edilir:
1. Açýk alevle yanma
2. Ýçten yanma, açýk alevin önlenmesi 

1 2
3

Isıtıcı Alev
Plastik örneği

1.5 ve 4 dakika sonra kaydedilen her iki 
prosesin görsel duman yoðunluðu için özel sýnýr 
deðerleri vardýr.

a. Spesifik görsel duman yoðunluðu (Ds1.5)   
– sýnýr deðer 100

b. Spesifik görsel duman yoðunluðu (Ds4)   
– sýnýr deðer 200

c. 20 dakika boyunca
maksimum duman yoðunluðu (Dm).

Phoenix Contact modüler klemenslerinde 
kullanýlan polyamide "ABD Ulaþým Biriminin 
Federal Demiryolu Ýdaresi (FRA)" nin tüm 
gereklerini ASTM E 662'ye uygun olarak yerine 
getirir. 

Ateþe tepki

� NF F 16-101
NF F 16-101, (I ve F) indislerini kullanarak 
plastiklerin yanmazlýk karakteristiklerini 
tanýmlar.

Aþaðýdaki testler uygulanýr:
Akkor tel testi, oksijen indisi, duman 
yoðunluðu, duman kararma derecesi, zehirli 
gaz incelemesi.

1. İndisin belirlenmesi (0 – 4)

Ýndis I, akkor tel testi ve oksijen indisi 
sonuçlarýna göre aþaðýdaki tablo yardýmýyla 
belirlenir. Burada 10 en iyi, 14 en kötü 
sýnýflandýrmadýr.

2. Duman indisinin (F) belirlenmesi (0 - 5)
Bu, duman yoðunluk deðeri ve duman gazýnn 
zehirliliğine dayanýr. Aþaðýdaki konsantrasyon 
deðerleri [ppm] kritik kabul edilir:

Karbon monoksit (CO)   . . . . . . . . . . 1750
Karbon dioksit (CO2)   . . . . . . . . . . 90.000
Hidroklorik asit (HCl) . . . . . . . . . . . . 150
Hidrobromik asit (HBr) . . . . . . . . . . . . 170
Hidrosiyanik asit (HCl) . . . . . . . . . . . . 55
Hidroflorik asit (HF). . . . . . . . . . . . . . . 17
Sülfür dioksit (SO2)  . . . . . . . . . . . . . . 260

Test sonuçlarý kullanýlarak duman indisi 
dokümante edilir ve deðere baðlý olarak F0 - 
F5 arasýnda adlandýrýlýr. Burada F0 en iyi, F5 
en kötü sýnýflandýrmadýr.

Phoenix Contact modüler klemensleri I2/F2 
sýnýflarýna aittir.

Duman gazýnýn zehirliliði

� SMP 800 C
SMP 800-C, plastik yandýðýnda oluþan zehirli 
duman gazlarýnýn izin verilen maksimum 
deðerlerini tanýmlar.

BSS 7239 (Boeing standardý) ile 
karþýlaþtýrýldýðýnda bu standart, test nesnesi 
tamamen yandýðýnda açýða çýkan zehirli 
duman gazlarýnýn niceliksel ve niteliksel 
tespiti için daha hassas ölçüm yöntemleri 
öngörmektedir. 

Bu ölçümlerdeki duman gazlarý ASTM E 662 
testinin NBS testinden alýnýr.                    

ASTM E 662'deki zaman düzeninin aynýsý 
burada da geçerlidir.

Veriler 20 dakikanýn üzerinde kaydedilir.

SMP 800 C toksik duman gazlarýnýn sýnýr 
deðerleri (ppm):

Karbon monoksit (CO)   . . . . . . . . . . .  . . 3500
Karbon dioksit (CO2) . . . . . . . . . . . . .  90.000
Nitrojen oksit (NOX)  . . . . . .  .  . . . . . . . .100

Sülfür dioksit (SO2) . . . . . . . . . . . . . . . .  100
Hidroklorik asit (HCl)  . . . . . . . . .  . . .   500
Hidrobromik asit (HBr) . . . . . . . . . . . .   100
Hidroflorik asit (HF)  .  . . . . . . . . . . . . .   100
Hidrosiyanik asit (HCl)  . . . . . . . . . . . .   100

Phoenix Contact'ýn kullandýðý polyamidler 
kritik konsantrasyon deðerlerinin çok 
altýndadýr.

İndis Oksijen 
indisi

Akkor tel

10 70% 960°C, alev oluþumu yok
11 45% 960°C, alev oluþumu yok
12 32% 960°C, alev oluþumu yok
13 28% 850°C, alev oluþumu yok
14 20% 850°C, alev hýzlý þekilde

söndü

0 1.5 4 20 t dk

Mekanik şok testi

 IEC 60068-2-27
Bu test, klemens bağlantısının değişken 
enerjili ve düzensiz oluşan mekanik şoklara 
karşı direncini test ve dokümante etmek
için yapılır. DIN EN 50155 ve DIN EN 
61373’teki (demiryolu uygulamaları için 
avrupa standardı) değerler demiryolu 
ulaşımındaki yükleri simüle etmek için 
kullanılır.
Mekanik şok tanımlanırken, ivme ve süre 
belirlenir. DIN IEC 60068-2-27 üç eksenin 
(X, Y, Z) herbirinde üç mekanik şok 
öngörmektedir. İvmenin değeri 50 m/s2   
şok süresi ise 30 ms’yi bulabilir.  

Bağlantı noktasında kullanımı engelleyecek 
bir hasar oluşmamalıdır.
Test süresince test nesnelerindeki kontak 
karakteristiği izlenir. Alman demiryolu 
standardı uygulandığında, 1 μs’den uzun 
kontak kesintilerine izin verilmez. 
Phoenix Contact modüler klemensleri bu 
mekanik şok dayanımına ulaşır ve aşırı 
titreşimli uygulamalarda rahatlıkla 
kullanılabilir.
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Plastikler ve diğer malzemeler için 
malzeme ve komponentlerin alev davranışı 
ile ilgili gereklilikleri  içeren CEN/TS 
45545-2 alev koruma şartnamesi, sadece 
bir teknik şartname olmasına rağmen 
yıllardır uygulanmaktadır. Bu, bağlayıcı bir 
doküman olmamakla birlikte, demiryolu 
taşıtlarının üretiminde hazırlanan 
sözleşmelerde halen kullanılmaktadır.

Bu bağlamda, CLIPLINE ürün grubundaki 
ürünlerin Tablo 7’deki R23 ve R24 
gereksinimleri karşılaması gereklidir. 

Plastikleri nitelemek için aşağıdaki testler 
uygulanır:

• DIN EN ISO 45879-2’ye göre oksijen 
endeksi 

• EN ISO 5659-2’ye göre (25 kW/m2)  
duman gazı oluşumu

• NF X70-100-2 duman gazının zehirliliği 
(600 °C)

Test sonucuna göre, plastikler tehlike 
seviyelerine göre (HL1-HL3) sınıflandırılır. 
Bu sınıflandırma, plastiğin demiryolu 
taşıtlarındaki uygulama sahasını belirler.  
HL3 en zorlu gereksinimleri temsil eder.

Maksimum 1.5 mm kalınlığında bir numune 
ile yapılan teste göre, UL 94 V0 yanmazlık 

sınıfına sahip Phoenix Contact klemensleri 
HL3 sınıfının en zorlu gereksinimlerinin 
karşılamaktadır.

 DIN CEN/TS 45545-2

U
la ş ım

Titreþim testi

 � DIN EN 61373 – Geniþ bant paraziti (DIN EN 50155'e göre þiddeti)

Mekanik þok testi

Ulaþým mühendisliðinde modüler 
klemensler titreþime ve mekanik þoklara 
sürekli maruz kalýr. Bunlar çoðunlukla 
motor, dönen sürücüler ve akslarýn 
yakýnlarýnda oluþur.

Titreþim kaynaklý zorlanmalarýn pratik 
simülasyonu için, test nesnelerinin artan ve 
azalan frekans ve büyüklükteki titreþim 
dayanýmý test edilir. Yani modüler klemens 
ve baðlý iletkende gerçekçi ivmelenmeler 
yaratýlýr.

Bu testte nesneler, 5 Hz ila 150 Hz frekans 
aralýðýnda titreþim altýnda çalýþtýrýlýr. Ývmenin 
r.m.s. deðeri 42.5 m/s2'ye ulaþýr. Test nesneleri 
üç eksenin (x, y, z) herbirinde 5 saat boyunca 
test edilir.

Test boyunca elektriksel temasýn sürekliliði 
izlenerek test daha zor hale getirilir.

Modüler klemenste, kullanýlmasýný 
engelleyecek bir hasar oluþmamalýdýr. 
Ayrýca, test boyunca 1 µs'den uzun kontak 
kesintilerine izin verilmez.

Tüm baðlantý sistemlerindeki Phoenix 
Contact modüler klemensleri bu yüksek 
titreþim þartlarýný yerine getirir.

� IEC 60068-2-27
Bu test, klemens baðlantýsýnýn deðiþken 
enerjili ve düzensiz oluþan mekanik þoklara 
karþý direncini test ve dokümante etmek 
için yapýlýr. DIN EN 50155'teki (Alman 
demiryolu standardý) deðerler demiryolu 
ulaþýmýndaki yükleri simüle etmek için 
kullanýlýr.
Mekanik þok tanýmlanýrken, ivme ve süre 
belirlenir. DIN IEC 60068-2-27 üç eksenin 
(X, Y, Z) herbirinde üç mekanik þok 
öngörmektedir. Belirlenen parametreler
t = 0.2 ms @ 30,000 m/s2 ila
t = 30 ms @ 50 m/s2 arasýnda deðiþir.

Baðlantý noktasýnda kullanýmý engelleyecek bir 
hasar oluþmamalýdýr. 
Test süresince test nesnelerindeki kontak 
karakteristiði izlenir. Alman demiryolu 
standardý uygulandýðýnda, 1 µs'den uzun kontak 
kesintilerine izin verilmez.

Phoenix Contact modüler klemensleri bu 
mekanik þok dayanýmýna ulaþýr ve aþýrý titreþimli 
uygulamalarda rahatlýkla kullanýlabilir.

Mekanik şok diyagramı, 3 ms/35 g

� ASTM E 162

Yüzey yanmazlýðý

Alevin ýsý etkisi altýnda yayýlmasý yukarýdaki 
standart yardýmýyla test edilip 
deðerlendirilmektedir.

Plastiklerin yüzey yanmazlýðýný 
deðerlendirmek için ASTM E 162'ye göre 
"alev yayýlma indisi" belirlenerek, verilen 
test þartlarý altýnda alevin yayýlmasý hakkýnda 
bilgi elde edilir.

Bu amaçla bir numune (152 x 457 x  maks. 
25.4 mm) ýsý kaynaðýyla (815°C) 30° açýyla 
ýsýtýlýr ve açýk bir alevle üst taraftan ateþlenir. 
15 dakika süren testte alev cephesinin        
76 mm uzaklýktaki iki ölçüm noktasýna 
ulaþma süresi belirlenir. Bu alev yayýlma 
 

süresinin hesaplanan ýsý yayýlma faktörü ile
çarpýmý "alev yayýlma indisini" verir.

Amerikan demiryolu sektöründe maksimum 
sýnýr deðer 35'tir. Bu testte plastiðin eridiðindeki 
damlama karakteristiði de gözlenir ve 
deðerlendirilir.

Phoenix Contact modüler klemenslerinin alev 
yayýlma indisi 5'tir (yanmayan damlama) ve 
dolayýsýyla "ABD Ulaþým Birimine baðlý Federal 
Demiryolu Ýdaresinin" (FRA) izin verdiði 
maksimum deðerlerin bir hayli altýndadýr.

1 2

3
 Isıtıcı Alev
Plastik örneği

Duman gazý oluþumu

� ASTM E 662
ASTM E 662 standardý, açýk bir alev veya 
içten yanma anýndaki spesifik duman 
yoðunluðunun (dumanýn ýþýk geçirgenliði) 
deðerlendirilmesi için geliþtirilmiþ bir 
prosedürdür. Bu amaçla, yanma odasý 
hacmine kýyasla iletilen ýþýk yüzdesi gözlenir.

NBS'te (Ulusal Standart Enstitüsü) 
tanýmlandýðý gibi, bir numune (76 x 76 x 
maks. 25 mm ölçülerinde) duman odasýna 
konulur (þekle bkz). Test nesnesine              
2.5 W/cm2'lik ýsýyla ýþýn uygulanýr.      
Aþaðýdaki prosesler 20 dakika boyunca    
simüle edilir:
1. Açýk alevle yanma
2. Ýçten yanma, açýk alevin önlenmesi 

1 2
3

Isıtıcı Alev
Plastik örneği

1.5 ve 4 dakika sonra kaydedilen her iki 
prosesin görsel duman yoðunluðu için özel sýnýr 
deðerleri vardýr.

a. Spesifik görsel duman yoðunluðu (Ds1.5)   
– sýnýr deðer 100

b. Spesifik görsel duman yoðunluðu (Ds4)   
– sýnýr deðer 200

c. 20 dakika boyunca
maksimum duman yoðunluðu (Dm).

Phoenix Contact modüler klemenslerinde 
kullanýlan polyamide "ABD Ulaþým Biriminin 
Federal Demiryolu Ýdaresi (FRA)" nin tüm 
gereklerini ASTM E 662'ye uygun olarak yerine 
getirir. 

Ateþe tepki

� NF F 16-101
NF F 16-101, (I ve F) indislerini kullanarak 
plastiklerin yanmazlýk karakteristiklerini 
tanýmlar.

Aþaðýdaki testler uygulanýr:
Akkor tel testi, oksijen indisi, duman 
yoðunluðu, duman kararma derecesi, zehirli 
gaz incelemesi.

1. İndisin belirlenmesi (0 – 4)

Ýndis I, akkor tel testi ve oksijen indisi 
sonuçlarýna göre aþaðýdaki tablo yardýmýyla 
belirlenir. Burada 10 en iyi, 14 en kötü 
sýnýflandýrmadýr.

2. Duman indisinin (F) belirlenmesi (0 - 5)
Bu, duman yoðunluk deðeri ve duman gazýnn 
zehirliliğine dayanýr. Aþaðýdaki konsantrasyon 
deðerleri [ppm] kritik kabul edilir:

Karbon monoksit (CO)   . . . . . . . . . . 1750
Karbon dioksit (CO2)   . . . . . . . . . . 90.000
Hidroklorik asit (HCl) . . . . . . . . . . . . 150
Hidrobromik asit (HBr) . . . . . . . . . . . . 170
Hidrosiyanik asit (HCl) . . . . . . . . . . . . 55
Hidroflorik asit (HF). . . . . . . . . . . . . . . 17
Sülfür dioksit (SO2)  . . . . . . . . . . . . . . 260

Test sonuçlarý kullanýlarak duman indisi 
dokümante edilir ve deðere baðlý olarak F0 - 
F5 arasýnda adlandýrýlýr. Burada F0 en iyi, F5 
en kötü sýnýflandýrmadýr.

Phoenix Contact modüler klemensleri I2/F2 
sýnýflarýna aittir.

Duman gazýnýn zehirliliði

� SMP 800 C
SMP 800-C, plastik yandýðýnda oluþan zehirli 
duman gazlarýnýn izin verilen maksimum 
deðerlerini tanýmlar.

BSS 7239 (Boeing standardý) ile 
karþýlaþtýrýldýðýnda bu standart, test nesnesi 
tamamen yandýðýnda açýða çýkan zehirli 
duman gazlarýnýn niceliksel ve niteliksel 
tespiti için daha hassas ölçüm yöntemleri 
öngörmektedir. 

Bu ölçümlerdeki duman gazlarý ASTM E 662 
testinin NBS testinden alýnýr.                    

ASTM E 662'deki zaman düzeninin aynýsý 
burada da geçerlidir.

Veriler 20 dakikanýn üzerinde kaydedilir.

SMP 800 C toksik duman gazlarýnýn sýnýr 
deðerleri (ppm):

Karbon monoksit (CO)   . . . . . . . . . . .  . . 3500
Karbon dioksit (CO2) . . . . . . . . . . . . .  90.000
Nitrojen oksit (NOX)  . . . . . .  .  . . . . . . . .100

Sülfür dioksit (SO2) . . . . . . . . . . . . . . . .  100
Hidroklorik asit (HCl)  . . . . . . . . .  . . .   500
Hidrobromik asit (HBr) . . . . . . . . . . . .   100
Hidroflorik asit (HF)  .  . . . . . . . . . . . . .   100
Hidrosiyanik asit (HCl)  . . . . . . . . . . . .   100

Phoenix Contact'ýn kullandýðý polyamidler 
kritik konsantrasyon deðerlerinin çok 
altýndadýr.

İndis Oksijen 
indisi

Akkor tel

10 70% 960°C, alev oluþumu yok
11 45% 960°C, alev oluþumu yok
12 32% 960°C, alev oluþumu yok
13 28% 850°C, alev oluþumu yok
14 20% 850°C, alev hýzlý þekilde

söndü

0 1.5 4 20 t dk

Titreþim testi

 � DIN EN 61373 – Geniþ bant paraziti (DIN EN 50155'e göre þiddeti)

Mekanik þok testi

Ulaþým mühendisliðinde modüler 
klemensler titreþime ve mekanik þoklara 
sürekli maruz kalýr. Bunlar çoðunlukla 
motor, dönen sürücüler ve akslarýn 
yakýnlarýnda oluþur.

Titreþim kaynaklý zorlanmalarýn pratik 
simülasyonu için, test nesnelerinin artan ve 
azalan frekans ve büyüklükteki titreþim 
dayanýmý test edilir. Yani modüler klemens 
ve baðlý iletkende gerçekçi ivmelenmeler 
yaratýlýr.

Bu testte nesneler, 5 Hz ila 150 Hz frekans 
aralýðýnda titreþim altýnda çalýþtýrýlýr. Ývmenin 
r.m.s. deðeri 42.5 m/s2'ye ulaþýr. Test nesneleri 
üç eksenin (x, y, z) herbirinde 5 saat boyunca 
test edilir.

Test boyunca elektriksel temasýn sürekliliði 
izlenerek test daha zor hale getirilir.

Modüler klemenste, kullanýlmasýný 
engelleyecek bir hasar oluþmamalýdýr. 
Ayrýca, test boyunca 1 µs'den uzun kontak 
kesintilerine izin verilmez.

Tüm baðlantý sistemlerindeki Phoenix 
Contact modüler klemensleri bu yüksek 
titreþim þartlarýný yerine getirir.

� IEC 60068-2-27
Bu test, klemens baðlantýsýnýn deðiþken 
enerjili ve düzensiz oluþan mekanik þoklara 
karþý direncini test ve dokümante etmek 
için yapýlýr. DIN EN 50155'teki (Alman 
demiryolu standardý) deðerler demiryolu 
ulaþýmýndaki yükleri simüle etmek için 
kullanýlýr.
Mekanik þok tanýmlanýrken, ivme ve süre 
belirlenir. DIN IEC 60068-2-27 üç eksenin 
(X, Y, Z) herbirinde üç mekanik þok 
öngörmektedir. Belirlenen parametreler
t = 0.2 ms @ 30,000 m/s2 ila
t = 30 ms @ 50 m/s2 arasýnda deðiþir.

Baðlantý noktasýnda kullanýmý engelleyecek bir 
hasar oluþmamalýdýr. 
Test süresince test nesnelerindeki kontak 
karakteristiði izlenir. Alman demiryolu 
standardý uygulandýðýnda, 1 µs'den uzun kontak 
kesintilerine izin verilmez.

Phoenix Contact modüler klemensleri bu 
mekanik þok dayanýmýna ulaþýr ve aþýrý titreþimli 
uygulamalarda rahatlýkla kullanýlabilir.

Mekanik şok diyagramı, 3 ms/35 g

� ASTM E 162

Yüzey yanmazlýðý

Alevin ýsý etkisi altýnda yayýlmasý yukarýdaki 
standart yardýmýyla test edilip 
deðerlendirilmektedir.

Plastiklerin yüzey yanmazlýðýný 
deðerlendirmek için ASTM E 162'ye göre 
"alev yayýlma indisi" belirlenerek, verilen 
test þartlarý altýnda alevin yayýlmasý hakkýnda 
bilgi elde edilir.

Bu amaçla bir numune (152 x 457 x  maks. 
25.4 mm) ýsý kaynaðýyla (815°C) 30° açýyla 
ýsýtýlýr ve açýk bir alevle üst taraftan ateþlenir. 
15 dakika süren testte alev cephesinin        
76 mm uzaklýktaki iki ölçüm noktasýna 
ulaþma süresi belirlenir. Bu alev yayýlma 
 

süresinin hesaplanan ýsý yayýlma faktörü ile
çarpýmý "alev yayýlma indisini" verir.

Amerikan demiryolu sektöründe maksimum 
sýnýr deðer 35'tir. Bu testte plastiðin eridiðindeki 
damlama karakteristiði de gözlenir ve 
deðerlendirilir.

Phoenix Contact modüler klemenslerinin alev 
yayýlma indisi 5'tir (yanmayan damlama) ve 
dolayýsýyla "ABD Ulaþým Birimine baðlý Federal 
Demiryolu Ýdaresinin" (FRA) izin verdiði 
maksimum deðerlerin bir hayli altýndadýr.

1 2

3
 Isıtıcı Alev
Plastik örneği

Duman gazý oluþumu

� ASTM E 662
ASTM E 662 standardý, açýk bir alev veya 
içten yanma anýndaki spesifik duman 
yoðunluðunun (dumanýn ýþýk geçirgenliði) 
deðerlendirilmesi için geliþtirilmiþ bir 
prosedürdür. Bu amaçla, yanma odasý 
hacmine kýyasla iletilen ýþýk yüzdesi gözlenir.

NBS'te (Ulusal Standart Enstitüsü) 
tanýmlandýðý gibi, bir numune (76 x 76 x 
maks. 25 mm ölçülerinde) duman odasýna 
konulur (þekle bkz). Test nesnesine              
2.5 W/cm2'lik ýsýyla ýþýn uygulanýr.      
Aþaðýdaki prosesler 20 dakika boyunca    
simüle edilir:
1. Açýk alevle yanma
2. Ýçten yanma, açýk alevin önlenmesi 

1 2
3

Isıtıcı Alev
Plastik örneği

1.5 ve 4 dakika sonra kaydedilen her iki 
prosesin görsel duman yoðunluðu için özel sýnýr 
deðerleri vardýr.

a. Spesifik görsel duman yoðunluðu (Ds1.5)   
– sýnýr deðer 100

b. Spesifik görsel duman yoðunluðu (Ds4)   
– sýnýr deðer 200

c. 20 dakika boyunca
maksimum duman yoðunluðu (Dm).

Phoenix Contact modüler klemenslerinde 
kullanýlan polyamide "ABD Ulaþým Biriminin 
Federal Demiryolu Ýdaresi (FRA)" nin tüm 
gereklerini ASTM E 662'ye uygun olarak yerine 
getirir. 

Ateþe tepki

� NF F 16-101
NF F 16-101, (I ve F) indislerini kullanarak 
plastiklerin yanmazlýk karakteristiklerini 
tanýmlar.

Aþaðýdaki testler uygulanýr:
Akkor tel testi, oksijen indisi, duman 
yoðunluðu, duman kararma derecesi, zehirli 
gaz incelemesi.

1. İndisin belirlenmesi (0 – 4)

Ýndis I, akkor tel testi ve oksijen indisi 
sonuçlarýna göre aþaðýdaki tablo yardýmýyla 
belirlenir. Burada 10 en iyi, 14 en kötü 
sýnýflandýrmadýr.

2. Duman indisinin (F) belirlenmesi (0 - 5)
Bu, duman yoðunluk deðeri ve duman gazýnn 
zehirliliğine dayanýr. Aþaðýdaki konsantrasyon 
deðerleri [ppm] kritik kabul edilir:

Karbon monoksit (CO)   . . . . . . . . . . 1750
Karbon dioksit (CO2)   . . . . . . . . . . 90.000
Hidroklorik asit (HCl) . . . . . . . . . . . . 150
Hidrobromik asit (HBr) . . . . . . . . . . . . 170
Hidrosiyanik asit (HCl) . . . . . . . . . . . . 55
Hidroflorik asit (HF). . . . . . . . . . . . . . . 17
Sülfür dioksit (SO2)  . . . . . . . . . . . . . . 260

Test sonuçlarý kullanýlarak duman indisi 
dokümante edilir ve deðere baðlý olarak F0 - 
F5 arasýnda adlandýrýlýr. Burada F0 en iyi, F5 
en kötü sýnýflandýrmadýr.

Phoenix Contact modüler klemensleri I2/F2 
sýnýflarýna aittir.

Duman gazýnýn zehirliliði

� SMP 800 C
SMP 800-C, plastik yandýðýnda oluþan zehirli 
duman gazlarýnýn izin verilen maksimum 
deðerlerini tanýmlar.

BSS 7239 (Boeing standardý) ile 
karþýlaþtýrýldýðýnda bu standart, test nesnesi 
tamamen yandýðýnda açýða çýkan zehirli 
duman gazlarýnýn niceliksel ve niteliksel 
tespiti için daha hassas ölçüm yöntemleri 
öngörmektedir. 

Bu ölçümlerdeki duman gazlarý ASTM E 662 
testinin NBS testinden alýnýr.                    

ASTM E 662'deki zaman düzeninin aynýsý 
burada da geçerlidir.

Veriler 20 dakikanýn üzerinde kaydedilir.

SMP 800 C toksik duman gazlarýnýn sýnýr 
deðerleri (ppm):

Karbon monoksit (CO)   . . . . . . . . . . .  . . 3500
Karbon dioksit (CO2) . . . . . . . . . . . . .  90.000
Nitrojen oksit (NOX)  . . . . . .  .  . . . . . . . .100

Sülfür dioksit (SO2) . . . . . . . . . . . . . . . .  100
Hidroklorik asit (HCl)  . . . . . . . . .  . . .   500
Hidrobromik asit (HBr) . . . . . . . . . . . .   100
Hidroflorik asit (HF)  .  . . . . . . . . . . . . .   100
Hidrosiyanik asit (HCl)  . . . . . . . . . . . .   100

Phoenix Contact'ýn kullandýðý polyamidler 
kritik konsantrasyon deðerlerinin çok 
altýndadýr.

İndis Oksijen 
indisi

Akkor tel

10 70% 960°C, alev oluþumu yok
11 45% 960°C, alev oluþumu yok
12 32% 960°C, alev oluþumu yok
13 28% 850°C, alev oluþumu yok
14 20% 850°C, alev hýzlý þekilde

söndü

0 1.5 4 20 t dk

Alev koruması
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Gemi imalatý uygulamalarýna dayalý 
endüstri testleri

Gemi endüstrisi küresel bazda bazý taþeron 

endüstrilerin desteklediði dünya çapýnda bir 

sistemdir. Bu iki sektör de yüksek güvenlik 

standartlarýna tabidir. Uluslararasý 

sýnýflandýrma kuruluþlarý, sigorta þirketleri 

ve taþýmacýlýk firmalarý için gerekli risk 

sýnýflandýrmalarýný yayýnlar. Sýnýflandýrma 

beþ yýllýk aralýklarla yapýlýr. Bu 

sýnýflandýrmanýn amacý en iyi seviyeye 

ulaþmaktýr. Bu amaçla elektrik enstalasyon 

ve ekipmanlarýnda onaylý ve test edilmiþ 

komponentlerin kullanýlmasý 

gerekmektedir.

Phoenix Contact modüler klemensleri dünya 
çapýnda tanýnmýþ sýnýflandýrma kuruluþlarýnýn 
uluslararasý sertifikalarýna sahiptir.

Sýnýflandýrma kuruluþlarý

Ürün testi

Malzeme testleri

• Germanischer Lloyd (GL) kuruluþ 1867, 
merkez Hamburg

• Lloyds Register (LR)
kuruluþ 1760, merkez Londra

• Bureau Veritas (BV)
kuruluþ 1828, merkez Paris

• American Bureau of Shipping (ABS)
kuruluþ 1862, merkez Houston

• Det Norske Veritas (NV)
kuruluþ 1864, merkez Oslo

• Korean Register (KR)
kuruluþ 1960, merkez Daejeon

• Nippon Kaiji Kyokai (NK)
kuruluþ 1899, merkez Tokyo

• Tuz püskürtme testi
• Titreþim testi

• Yanmazlýk sýnýflandýrmasý
• Halojen içermeyen alev korumasý

Ayrntl test bilgileri ileriki sayfalarda 
bulunabilir.

Bir geminin operasyonel güvenliğini belirleyen en önemli 
faktör kullanılan ekipmandır

Gemi imalatý uygulamalarýna dayalý 
endüstri testleri

Gemi endüstrisi küresel bazda bazý taþeron 

endüstrilerin desteklediði dünya çapýnda bir 

sistemdir. Bu iki sektör de yüksek güvenlik 

standartlarýna tabidir. Uluslararasý 

sýnýflandýrma kuruluþlarý, sigorta þirketleri 

ve taþýmacýlýk firmalarý için gerekli risk 

sýnýflandýrmalarýný yayýnlar. Sýnýflandýrma 

beþ yýllýk aralýklarla yapýlýr. Bu 

sýnýflandýrmanýn amacý en iyi seviyeye 

ulaþmaktýr. Bu amaçla elektrik enstalasyon 

ve ekipmanlarýnda onaylý ve test edilmiþ 

komponentlerin kullanýlmasý 

gerekmektedir.

Phoenix Contact modüler klemensleri dünya 
çapýnda tanýnmýþ sýnýflandýrma kuruluþlarýnýn 
uluslararasý sertifikalarýna sahiptir.

Sýnýflandýrma kuruluþlarý

Ürün testi

Malzeme testleri

• Germanischer Lloyd (GL) kuruluþ 1867, 
merkez Hamburg

• Lloyds Register (LR)
kuruluþ 1760, merkez Londra

• Bureau Veritas (BV)
kuruluþ 1828, merkez Paris

• American Bureau of Shipping (ABS)
kuruluþ 1862, merkez Houston

• Det Norske Veritas (NV)
kuruluþ 1864, merkez Oslo

• Korean Register (KR)
kuruluþ 1960, merkez Daejeon

• Nippon Kaiji Kyokai (NK)
kuruluþ 1899, merkez Tokyo

• Tuz püskürtme testi
• Titreþim testi

• Yanmazlýk sýnýflandýrmasý
• Halojen içermeyen alev korumasý

Ayrntl test bilgileri ileriki sayfalarda 
bulunabilir.

Bir geminin operasyonel güvenliğini belirleyen en önemli 
faktör kullanılan ekipmandır

Gemi imalatý uygulamalarýna dayalý 
endüstri testleri

Gemi endüstrisi küresel bazda bazý taþeron 

endüstrilerin desteklediði dünya çapýnda bir 

sistemdir. Bu iki sektör de yüksek güvenlik 

standartlarýna tabidir. Uluslararasý 

sýnýflandýrma kuruluþlarý, sigorta þirketleri 

ve taþýmacýlýk firmalarý için gerekli risk 

sýnýflandýrmalarýný yayýnlar. Sýnýflandýrma 

beþ yýllýk aralýklarla yapýlýr. Bu 

sýnýflandýrmanýn amacý en iyi seviyeye 

ulaþmaktýr. Bu amaçla elektrik enstalasyon 

ve ekipmanlarýnda onaylý ve test edilmiþ 

komponentlerin kullanýlmasý 

gerekmektedir.

Phoenix Contact modüler klemensleri dünya 
çapýnda tanýnmýþ sýnýflandýrma kuruluþlarýnýn 
uluslararasý sertifikalarýna sahiptir.

Sýnýflandýrma kuruluþlarý

Ürün testi

Malzeme testleri

• Germanischer Lloyd (GL) kuruluþ 1867, 
merkez Hamburg

• Lloyds Register (LR)
kuruluþ 1760, merkez Londra

• Bureau Veritas (BV)
kuruluþ 1828, merkez Paris

• American Bureau of Shipping (ABS)
kuruluþ 1862, merkez Houston

• Det Norske Veritas (NV)
kuruluþ 1864, merkez Oslo

• Korean Register (KR)
kuruluþ 1960, merkez Daejeon

• Nippon Kaiji Kyokai (NK)
kuruluþ 1899, merkez Tokyo

• Tuz püskürtme testi
• Titreþim testi

• Yanmazlýk sýnýflandýrmasý
• Halojen içermeyen alev korumasý

Ayrntl test bilgileri ileriki sayfalarda 
bulunabilir.

Bir geminin operasyonel güvenliğini belirleyen en önemli 
faktör kullanılan ekipmandır

U
la ş ım
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Her alev uygulamasından sonra yanma süresi
10 alev uygulamasından sonra toplam yanma süresi
2. alev uygulamasından sonra akkorlaşma süresi
Tamamen yanma
Numunenin altındaki pamukta yanma

UL 94 V0 UL 94 V1 UL 94 V2
≤ 10 s
≤ 50 s
≤ 30 s
Hayır
Hayır

≤ 30 s
≤ 250 s
≤ 60 s
Hayır
Hayır

≤ 30 s
≤ 250 s
≤ 60 s
Hayır
Evet

Tuz püskürtme testi

� IEC 60068-2-11/-52
Özellikle gemi imalatýnda teknik 
komponentler sürekli aþýndýrýcý ortamda 
çalýþmak zorundadýr. Havadaki tuz 
miktarýyla birlikte artan nem oraný 
kullanýlan metallere yönelik talepleri 
arttýrýr. Yukarýdaki standart temel alýnarak 
deniz havasýnýn etkisini simüle etmek 
mümkündür.
Korozif atmosferde bulunan metal 
parçalarýn dayanýklýlýðý tuz püskürtme testi 
ile test edilir.

Uluslararasý güvenlik standartlarý

Uluslararasý gemi inþasýnda Asya, Kore, 

Japonya ve Çin'deki sayýsýz tersaneleriyle 

dünya pazar lideridir. 

Uluslararasý sýnýflandýrma kuruluþlarý arasýnda 

Kore Register of Shipping (KR) ve Nippon 

Kaiji Kyokai (NK) uzak doðuda en hýzlý 

büyüyen þirketlerdir. Avrupa daha çok özel 

gemi pazarý ve güvenlik alanýndaki yenilikçi 

çözümlere odaklanmýþtýr.

Test nesneleri test odasýna konulur ve üzerine 
hassas olarak ayarlanan %5 sodyum klorid 
çözeltisi (NaCl; pH 6.5 – 7.2), 35°C sýcaklýkta 
96 saat boyunca püskürtülür. Testin sonunda, 
test nesneleri görsel olarak kontrol edilir ve 
aþýnma testinin kontak noktasýndaki etkisini 
ayrýntýlý olarak göstermek amacýyla elektriksel 
bir test yapýlýr.
IEC 60068-2-52'de bu test yine %5 sodyum 
klorid kullanýlarak, fakat farklý koþullar altýnda 
gerçekleþtirilir.

Tüm baðlantý sistemlerindeki 
Phoenix Contact modüler 
klemensleri gaz geçirmez baðlantýlar 
yaratýr. Böylece kontak noktasý zorlu 
iklimsel þartlar altýnda bile aþýnmaya karþý 
korunmuþ olur.

Titreþim testi

� IEC 60068-2-6
Bu test sürekli olarak titreþime tabi tutulan 
klemens baðlantýsýnýn titreþime karþý 
dayanýmýný ortaya çýkarýr.
Test nesnesine harmonik ve sinüzoidal 
tireþimler uygulanarak dönme, çarpma ve 
salýným kuvvetleri simüle edilir. Test üç 
eksenin (X, Y, Z) herbirinde gerçekleþtirilir.
Test nesnesi 5 Hz ila 150 Hz frekans 
aralýðýnda dakikada bir oktav hýzda hareket 
ettirilir. Ývmenin r.m.s. deðeri 50m/s2'ye 
ulaþýr. Test nesneleri üç eksenin (x, y, z) 
herbirinde 2 saat boyunca test edilir. Ek 
olarak, test süresince elektriksel baðlantýnýn 
sürekliliði izlenir. Modüler klemenste, 
kullanýlmasýný engelleyecek bir hasar 
oluþmamalýdýr. Ayrýca test boyunca 
1µs'den uzun> kontak kesintilerine izin 

verilmez.

Tüm baðlantý sistemleri, elektriksel baðlantý 
kesintiye uðramadan standardýn gereklerini 

karþýlar. Dolayýsýyla klemens baðlantýlarýnýn 
güvenilir olmasý gerektiði titreþime maruz 
kalýnan zorlu uygulamalarda 
kullanýlabilirler.

� DIN EN ISO 1043-4
Florin, klorin, bromin ve iodin kimysasal 
elementleri "halojenler" olarak adlandýrýlýr. 
Halojen bileþimlerinin özelliði plastik 
kullanýldýðýnda yanmazlýk derecesindeki 
düþüþle ilgilidir. Yangýn koruma testlerinde 
zehirli gazlarýn açýða çýkmasýyla halojenler 
arasýndaki iliþki tespit edilmiþtir.

CLIPLINE complete sistemindeki modüler 
klemensler polyamide 6.6 (PA 6.6)'dan 
yapýlmýþtýr ve UL 94 V0 yangýn koruma 
sýnýfýnda yer alýr. Halojen içeren aleve karþý 

koruyucu maddelerin yerine melamin siyanürat 
kullanýlýr.

Phoenix Contact modüler klemenslerinin 
hiçbiri halojen içermemektedir.

Yanmazlýk sýnýflandýrmasý

� UL 94
UL 94, elektroteknoloji alanýnda özel 
öneme sahip olan yanmazlýk testini tanýmlar. 
Malzemenin alev altýndaki davranýþýný 
inceler.

Sýnýflandýrma UL 94 HB (Yatay Yanma) veya 
UL 94 V'dir (Dikey Yanma).

Test düzeneði 94 V0/1/2 sýnýflandýrmalarý 
94HB sýnýflandýrmasýndan daha katý olacak 
þekilde oluþturulur.

UL 94 V0/1/2
Koþullama prosesinden sonra test çubuðu 
dikey olarak baðlanýr ve birçok kere 10'ar 
saniye süreyle alev uygulanýr. Alev 
uygulamalarý arasýnda, çubuk sönene kadar 
geçen süre ölçülür. 

Sonrasýnda, alev çekildikten sonraki yanma 
süresi karakteristiði deðerlendirilir.

Phoenix Contact modüler klemenslerinde 
kullanýlan plastik V0 malzeme 
sýnýflandýrmasýnýn yüksek dereceli kriterlerini 
karþýlamaktadýr.

UL 94'e 
göre test 
düzeni

Sertifikasyon için gerekli testler temelde elektrik/mekanik 
testlerin yanýnda (IEC 60947-7-1/2 ve UL 1059) titreþim ve iklim 
testlerinden oluþur.
 Test kriterleri bir noktaya kadar çakýþýr. Özetle aþaðýdaki testler 
gereklidir:

• IEC 60068-2-2
Kuru sýcaklýk
55°C'de 16 saat veya 70°C'de 2 saat

• IEC 60068-2-30
Nemli sýcaklýk
2 çevrim, herbiri 55°C'de 2 x 12 saat, %95 nem

• IEC 60068-2-1
Soðuk
-25°C'de 2 saat

• IEC 60068-2-11 
Tuz püskürtme testi
Bir ila dört püskürtme çevrimi, herbirinde 7 güne kadar 
bekletme

• IEC 60068-2-6
Titreþim testi

• UL 94
Yanmazlýk V0

Sýnýflandýrma

Halojensiz alev korumas
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Tuz püskürtme testi

Özellikle gemi imalatında teknik 
komponentler sürekli aşındırıcı ortamda 
çalışmak zorundadır. Havadaki tuz 
miktarıyla birlikte artan nem oranı 
kullanılan metallere yönelik talepleri 
arttırır. Yukarıdaki standart temel alınarak 
deniz havasının etkisini simüle etmek 
mümkündür.

Korozif atmosferde bulunan metal 
parçaların dayanıklılığı tuz püskürtme testi 
ile test edilir. 

Test nesneleri test odasına konulur ve üzerine 
hassas olarak ayarlanan %5 sodyum klorid 
çözeltisi (NaCl; pH 6.5 – 7.2), 35°C sıcaklıkta 
96 saat boyunca püskürtülür. Testin sonunda, 
test nesneleri görsel olarak kontrol edilir ve 
aşınma testinin kontak noktasındaki etkisini 
ayrıntılı olarak göstermek amacıyla elektriksel 
bir test yapılır. Tüm bağlantı sistemlerindeki 
Phoenix Contact modüler klemensleri gaz 
geçirmez bağlantılar yaratır. Böylece kontak 
noktası zorlu iklimsel şartlar altında bile 
aşınmaya karşı korunmuş olur.

 IEC 60068-2-11
Tuz püskürtme testi

� IEC 60068-2-11/-52
Özellikle gemi imalatýnda teknik 
komponentler sürekli aþýndýrýcý ortamda 
çalýþmak zorundadýr. Havadaki tuz 
miktarýyla birlikte artan nem oraný 
kullanýlan metallere yönelik talepleri 
arttýrýr. Yukarýdaki standart temel alýnarak 
deniz havasýnýn etkisini simüle etmek 
mümkündür.
Korozif atmosferde bulunan metal 
parçalarýn dayanýklýlýðý tuz püskürtme testi 
ile test edilir.

Uluslararasý güvenlik standartlarý

Uluslararasý gemi inþasýnda Asya, Kore, 

Japonya ve Çin'deki sayýsýz tersaneleriyle 

dünya pazar lideridir. 

Uluslararasý sýnýflandýrma kuruluþlarý arasýnda 

Kore Register of Shipping (KR) ve Nippon 

Kaiji Kyokai (NK) uzak doðuda en hýzlý 

büyüyen þirketlerdir. Avrupa daha çok özel 

gemi pazarý ve güvenlik alanýndaki yenilikçi 

çözümlere odaklanmýþtýr.

Test nesneleri test odasýna konulur ve üzerine 
hassas olarak ayarlanan %5 sodyum klorid 
çözeltisi (NaCl; pH 6.5 – 7.2), 35°C sýcaklýkta 
96 saat boyunca püskürtülür. Testin sonunda, 
test nesneleri görsel olarak kontrol edilir ve 
aþýnma testinin kontak noktasýndaki etkisini 
ayrýntýlý olarak göstermek amacýyla elektriksel 
bir test yapýlýr.
IEC 60068-2-52'de bu test yine %5 sodyum 
klorid kullanýlarak, fakat farklý koþullar altýnda 
gerçekleþtirilir.

Tüm baðlantý sistemlerindeki 
Phoenix Contact modüler 
klemensleri gaz geçirmez baðlantýlar 
yaratýr. Böylece kontak noktasý zorlu 
iklimsel þartlar altýnda bile aþýnmaya karþý 
korunmuþ olur.

Titreþim testi

� IEC 60068-2-6
Bu test sürekli olarak titreþime tabi tutulan 
klemens baðlantýsýnýn titreþime karþý 
dayanýmýný ortaya çýkarýr.
Test nesnesine harmonik ve sinüzoidal 
tireþimler uygulanarak dönme, çarpma ve 
salýným kuvvetleri simüle edilir. Test üç 
eksenin (X, Y, Z) herbirinde gerçekleþtirilir.
Test nesnesi 5 Hz ila 150 Hz frekans 
aralýðýnda dakikada bir oktav hýzda hareket 
ettirilir. Ývmenin r.m.s. deðeri 50m/s2'ye 
ulaþýr. Test nesneleri üç eksenin (x, y, z) 
herbirinde 2 saat boyunca test edilir. Ek 
olarak, test süresince elektriksel baðlantýnýn 
sürekliliði izlenir. Modüler klemenste, 
kullanýlmasýný engelleyecek bir hasar 
oluþmamalýdýr. Ayrýca test boyunca 
1µs'den uzun> kontak kesintilerine izin 

verilmez.

Tüm baðlantý sistemleri, elektriksel baðlantý 
kesintiye uðramadan standardýn gereklerini 

karþýlar. Dolayýsýyla klemens baðlantýlarýnýn 
güvenilir olmasý gerektiði titreþime maruz 
kalýnan zorlu uygulamalarda 
kullanýlabilirler.

� DIN EN ISO 1043-4
Florin, klorin, bromin ve iodin kimysasal 
elementleri "halojenler" olarak adlandýrýlýr. 
Halojen bileþimlerinin özelliði plastik 
kullanýldýðýnda yanmazlýk derecesindeki 
düþüþle ilgilidir. Yangýn koruma testlerinde 
zehirli gazlarýn açýða çýkmasýyla halojenler 
arasýndaki iliþki tespit edilmiþtir.

CLIPLINE complete sistemindeki modüler 
klemensler polyamide 6.6 (PA 6.6)'dan 
yapýlmýþtýr ve UL 94 V0 yangýn koruma 
sýnýfýnda yer alýr. Halojen içeren aleve karþý 

koruyucu maddelerin yerine melamin siyanürat 
kullanýlýr.

Phoenix Contact modüler klemenslerinin 
hiçbiri halojen içermemektedir.

Yanmazlýk sýnýflandýrmasý

� UL 94
UL 94, elektroteknoloji alanýnda özel 
öneme sahip olan yanmazlýk testini tanýmlar. 
Malzemenin alev altýndaki davranýþýný 
inceler.

Sýnýflandýrma UL 94 HB (Yatay Yanma) veya 
UL 94 V'dir (Dikey Yanma).

Test düzeneði 94 V0/1/2 sýnýflandýrmalarý 
94HB sýnýflandýrmasýndan daha katý olacak 
þekilde oluþturulur.

UL 94 V0/1/2
Koþullama prosesinden sonra test çubuðu 
dikey olarak baðlanýr ve birçok kere 10'ar 
saniye süreyle alev uygulanýr. Alev 
uygulamalarý arasýnda, çubuk sönene kadar 
geçen süre ölçülür. 

Sonrasýnda, alev çekildikten sonraki yanma 
süresi karakteristiði deðerlendirilir.

Phoenix Contact modüler klemenslerinde 
kullanýlan plastik V0 malzeme 
sýnýflandýrmasýnýn yüksek dereceli kriterlerini 
karþýlamaktadýr.

UL 94'e 
göre test 
düzeni

Sertifikasyon için gerekli testler temelde elektrik/mekanik 
testlerin yanýnda (IEC 60947-7-1/2 ve UL 1059) titreþim ve iklim 
testlerinden oluþur.
 Test kriterleri bir noktaya kadar çakýþýr. Özetle aþaðýdaki testler 
gereklidir:

• IEC 60068-2-2
Kuru sýcaklýk
55°C'de 16 saat veya 70°C'de 2 saat

• IEC 60068-2-30
Nemli sýcaklýk
2 çevrim, herbiri 55°C'de 2 x 12 saat, %95 nem

• IEC 60068-2-1
Soðuk
-25°C'de 2 saat

• IEC 60068-2-11 
Tuz püskürtme testi
Bir ila dört püskürtme çevrimi, herbirinde 7 güne kadar 
bekletme

• IEC 60068-2-6
Titreþim testi

• UL 94
Yanmazlýk V0

Sýnýflandýrma

Halojensiz alev korumas

Tuz püskürtme testi

� IEC 60068-2-11/-52
Özellikle gemi imalatýnda teknik 
komponentler sürekli aþýndýrýcý ortamda 
çalýþmak zorundadýr. Havadaki tuz 
miktarýyla birlikte artan nem oraný 
kullanýlan metallere yönelik talepleri 
arttýrýr. Yukarýdaki standart temel alýnarak 
deniz havasýnýn etkisini simüle etmek 
mümkündür.
Korozif atmosferde bulunan metal 
parçalarýn dayanýklýlýðý tuz püskürtme testi 
ile test edilir.

Uluslararasý güvenlik standartlarý

Uluslararasý gemi inþasýnda Asya, Kore, 

Japonya ve Çin'deki sayýsýz tersaneleriyle 

dünya pazar lideridir. 

Uluslararasý sýnýflandýrma kuruluþlarý arasýnda 

Kore Register of Shipping (KR) ve Nippon 

Kaiji Kyokai (NK) uzak doðuda en hýzlý 

büyüyen þirketlerdir. Avrupa daha çok özel 

gemi pazarý ve güvenlik alanýndaki yenilikçi 

çözümlere odaklanmýþtýr.

Test nesneleri test odasýna konulur ve üzerine 
hassas olarak ayarlanan %5 sodyum klorid 
çözeltisi (NaCl; pH 6.5 – 7.2), 35°C sýcaklýkta 
96 saat boyunca püskürtülür. Testin sonunda, 
test nesneleri görsel olarak kontrol edilir ve 
aþýnma testinin kontak noktasýndaki etkisini 
ayrýntýlý olarak göstermek amacýyla elektriksel 
bir test yapýlýr.
IEC 60068-2-52'de bu test yine %5 sodyum 
klorid kullanýlarak, fakat farklý koþullar altýnda 
gerçekleþtirilir.

Tüm baðlantý sistemlerindeki 
Phoenix Contact modüler 
klemensleri gaz geçirmez baðlantýlar 
yaratýr. Böylece kontak noktasý zorlu 
iklimsel þartlar altýnda bile aþýnmaya karþý 
korunmuþ olur.

Titreþim testi

� IEC 60068-2-6
Bu test sürekli olarak titreþime tabi tutulan 
klemens baðlantýsýnýn titreþime karþý 
dayanýmýný ortaya çýkarýr.
Test nesnesine harmonik ve sinüzoidal 
tireþimler uygulanarak dönme, çarpma ve 
salýným kuvvetleri simüle edilir. Test üç 
eksenin (X, Y, Z) herbirinde gerçekleþtirilir.
Test nesnesi 5 Hz ila 150 Hz frekans 
aralýðýnda dakikada bir oktav hýzda hareket 
ettirilir. Ývmenin r.m.s. deðeri 50m/s2'ye 
ulaþýr. Test nesneleri üç eksenin (x, y, z) 
herbirinde 2 saat boyunca test edilir. Ek 
olarak, test süresince elektriksel baðlantýnýn 
sürekliliði izlenir. Modüler klemenste, 
kullanýlmasýný engelleyecek bir hasar 
oluþmamalýdýr. Ayrýca test boyunca 
1µs'den uzun> kontak kesintilerine izin 

verilmez.

Tüm baðlantý sistemleri, elektriksel baðlantý 
kesintiye uðramadan standardýn gereklerini 

karþýlar. Dolayýsýyla klemens baðlantýlarýnýn 
güvenilir olmasý gerektiði titreþime maruz 
kalýnan zorlu uygulamalarda 
kullanýlabilirler.

� DIN EN ISO 1043-4
Florin, klorin, bromin ve iodin kimysasal 
elementleri "halojenler" olarak adlandýrýlýr. 
Halojen bileþimlerinin özelliði plastik 
kullanýldýðýnda yanmazlýk derecesindeki 
düþüþle ilgilidir. Yangýn koruma testlerinde 
zehirli gazlarýn açýða çýkmasýyla halojenler 
arasýndaki iliþki tespit edilmiþtir.

CLIPLINE complete sistemindeki modüler 
klemensler polyamide 6.6 (PA 6.6)'dan 
yapýlmýþtýr ve UL 94 V0 yangýn koruma 
sýnýfýnda yer alýr. Halojen içeren aleve karþý 

koruyucu maddelerin yerine melamin siyanürat 
kullanýlýr.

Phoenix Contact modüler klemenslerinin 
hiçbiri halojen içermemektedir.

Yanmazlýk sýnýflandýrmasý

� UL 94
UL 94, elektroteknoloji alanýnda özel 
öneme sahip olan yanmazlýk testini tanýmlar. 
Malzemenin alev altýndaki davranýþýný 
inceler.

Sýnýflandýrma UL 94 HB (Yatay Yanma) veya 
UL 94 V'dir (Dikey Yanma).

Test düzeneði 94 V0/1/2 sýnýflandýrmalarý 
94HB sýnýflandýrmasýndan daha katý olacak 
þekilde oluþturulur.

UL 94 V0/1/2
Koþullama prosesinden sonra test çubuðu 
dikey olarak baðlanýr ve birçok kere 10'ar 
saniye süreyle alev uygulanýr. Alev 
uygulamalarý arasýnda, çubuk sönene kadar 
geçen süre ölçülür. 

Sonrasýnda, alev çekildikten sonraki yanma 
süresi karakteristiði deðerlendirilir.

Phoenix Contact modüler klemenslerinde 
kullanýlan plastik V0 malzeme 
sýnýflandýrmasýnýn yüksek dereceli kriterlerini 
karþýlamaktadýr.

UL 94'e 
göre test 
düzeni

Sertifikasyon için gerekli testler temelde elektrik/mekanik 
testlerin yanýnda (IEC 60947-7-1/2 ve UL 1059) titreþim ve iklim 
testlerinden oluþur.
 Test kriterleri bir noktaya kadar çakýþýr. Özetle aþaðýdaki testler 
gereklidir:

• IEC 60068-2-2
Kuru sýcaklýk
55°C'de 16 saat veya 70°C'de 2 saat

• IEC 60068-2-30
Nemli sýcaklýk
2 çevrim, herbiri 55°C'de 2 x 12 saat, %95 nem

• IEC 60068-2-1
Soðuk
-25°C'de 2 saat

• IEC 60068-2-11 
Tuz püskürtme testi
Bir ila dört püskürtme çevrimi, herbirinde 7 güne kadar 
bekletme

• IEC 60068-2-6
Titreþim testi

• UL 94
Yanmazlýk V0

Sýnýflandýrma

Halojensiz alev korumas

Bu test sürekli olarak titreşime tabi tutulan 
klemens bağlantısının titreşime karşı 
dayanımını ortaya çıkarır.

Test nesnesine harmonik ve sinüzoidal 
tireşimler uygulanarak dönme, çarpma ve 
salınım kuvvetleri simüle edilir. Test üç 
eksenin (X, Y, Z) herbirinde gerçekleştirilir.

Test nesnesi 5 Hz ila 150 Hz frekans 
aralığında dakikada bir oktav hızda hareket 
ettirilir. İvmenin r.m.s. değeri 40m/s2’ye 
ulaşır. Test nesneleri üç eksenin (x, y, z) 
herbirinde 2 saat boyunca test edilir.
Modüler klemenste, kullanılmasını 
engelleyecek bir hasar oluşmamalıdır. 
Ayrıca test boyunca 1μs’den uzun> kontak 
kesintilerine izin verilmez. Kontak direnci 

test öncesi ve sonrasında ölçülür. Tüm 
bağlantı sistemleri, elektriksel bağlantı 
kesintiye uğramadan standardın gereklerini 
karşılar. 

Dolayısıyla klemens bağlantılarının güvenilir 
olması gerektiği titreşime maruz kalınan 
zorlu uygulamalarda kullanılabilirler.

 IEC 60068-2-6

Titreşim testi
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Enerji besleme uygulamalarý 
için endüstri testleri

Phoenix Contact modüler klemensleri 

enerji beslemesinde onlarca yýldýr 

kullanýlmaktadýr. Mükemmel elektriksel ve 

mekanik özellikleri bu uygulamalarda 

kullanýlabilmelerini saðlar. Modüler 

klemenslerin çevresel etkilere dayanýmý ve 

kullanýlan malzemelerin uzun süreli 

stabilitesi büyük önem taþýr. Phoenix 

Contact'ýn kalitesi özellikle bu noktada 

kendini ispatlamýþtýr. Yüksek kaliteli 

malzemeler uzun süreli güvenilirliði 

garantiler.

Ürün testi

  Elektrik çarpmasýna karþý koruma

Malzeme testi

• Çevresel test
• Akkor tel testi

• Parmak ve elin tersi ile 
dokunmaya karþý emniyet

• Yüzeyden atlama mesafesi oluþumu 
(CTI)

• Ýzolasyon malzemesi özellikleri
• Alev yükünün belirlenmesi

Ayrıntılı test bilgileri ileriki sayfalarda 
bulunabilir.

Phoenix Contact'ýn anahtarlanabilir modüler 
klemensleri aþaðýdakileri saðlar:

• Tüm anahtarlama ve ölçme ihtiyaçlarýnýn kolay ve 
güvenli gerçekleþtirilmesi

• Ölçme ve bakým çalýþmalarýnda trafo sekonderinin 
güvenli þekilde kýsadevre edilmesi

• BGV A2'ye uygun olarak dokunma emniyetli

    

Enerji besleme uygulamalarý 
için endüstri testleri

Phoenix Contact modüler klemensleri 

enerji beslemesinde onlarca yýldýr 

kullanýlmaktadýr. Mükemmel elektriksel ve 

mekanik özellikleri bu uygulamalarda 

kullanýlabilmelerini saðlar. Modüler 

klemenslerin çevresel etkilere dayanýmý ve 

kullanýlan malzemelerin uzun süreli 

stabilitesi büyük önem taþýr. Phoenix 

Contact'ýn kalitesi özellikle bu noktada 

kendini ispatlamýþtýr. Yüksek kaliteli 

malzemeler uzun süreli güvenilirliði 

garantiler.

Ürün testi

  Elektrik çarpmasýna karþý koruma

Malzeme testi

• Çevresel test
• Akkor tel testi

• Parmak ve elin tersi ile 
dokunmaya karþý emniyet

• Yüzeyden atlama mesafesi oluþumu 
(CTI)

• Ýzolasyon malzemesi özellikleri
• Alev yükünün belirlenmesi

Ayrıntılı test bilgileri ileriki sayfalarda 
bulunabilir.

Phoenix Contact'ýn anahtarlanabilir modüler 
klemensleri aþaðýdakileri saðlar:

• Tüm anahtarlama ve ölçme ihtiyaçlarýnýn kolay ve 
güvenli gerçekleþtirilmesi

• Ölçme ve bakým çalýþmalarýnda trafo sekonderinin 
güvenli þekilde kýsadevre edilmesi

• BGV A2'ye uygun olarak dokunma emniyetli

    

Enerji besleme uygulamalarý 
için endüstri testleri

Phoenix Contact modüler klemensleri 

enerji beslemesinde onlarca yýldýr 

kullanýlmaktadýr. Mükemmel elektriksel ve 

mekanik özellikleri bu uygulamalarda 

kullanýlabilmelerini saðlar. Modüler 

klemenslerin çevresel etkilere dayanýmý ve 

kullanýlan malzemelerin uzun süreli 

stabilitesi büyük önem taþýr. Phoenix 

Contact'ýn kalitesi özellikle bu noktada 

kendini ispatlamýþtýr. Yüksek kaliteli 

malzemeler uzun süreli güvenilirliði 

garantiler.

Ürün testi

  Elektrik çarpmasýna karþý koruma

Malzeme testi

• Çevresel test
• Akkor tel testi

• Parmak ve elin tersi ile 
dokunmaya karþý emniyet

• Yüzeyden atlama mesafesi oluþumu 
(CTI)

• Ýzolasyon malzemesi özellikleri
• Alev yükünün belirlenmesi

Ayrıntılı test bilgileri ileriki sayfalarda 
bulunabilir.

Phoenix Contact'ýn anahtarlanabilir modüler 
klemensleri aþaðýdakileri saðlar:

• Tüm anahtarlama ve ölçme ihtiyaçlarýnýn kolay ve 
güvenli gerçekleþtirilmesi

• Ölçme ve bakým çalýþmalarýnda trafo sekonderinin 
güvenli þekilde kýsadevre edilmesi

• BGV A2'ye uygun olarak dokunma emniyetli

    

Enerji besleme uygulamalarý 
için endüstri testleri

Phoenix Contact modüler klemensleri 

enerji beslemesinde onlarca yýldýr 

kullanýlmaktadýr. Mükemmel elektriksel ve 

mekanik özellikleri bu uygulamalarda 

kullanýlabilmelerini saðlar. Modüler 

klemenslerin çevresel etkilere dayanýmý ve 

kullanýlan malzemelerin uzun süreli 

stabilitesi büyük önem taþýr. Phoenix 

Contact'ýn kalitesi özellikle bu noktada 

kendini ispatlamýþtýr. Yüksek kaliteli 

malzemeler uzun süreli güvenilirliði 

garantiler.

Ürün testi

  Elektrik çarpmasýna karþý koruma

Malzeme testi

• Çevresel test
• Akkor tel testi

• Parmak ve elin tersi ile 
dokunmaya karþý emniyet

• Yüzeyden atlama mesafesi oluþumu 
(CTI)

• Ýzolasyon malzemesi özellikleri
• Alev yükünün belirlenmesi

Ayrıntılı test bilgileri ileriki sayfalarda 
bulunabilir.

Phoenix Contact'ýn anahtarlanabilir modüler 
klemensleri aþaðýdakileri saðlar:

• Tüm anahtarlama ve ölçme ihtiyaçlarýnýn kolay ve 
güvenli gerçekleþtirilmesi

• Ölçme ve bakým çalýþmalarýnda trafo sekonderinin 
güvenli þekilde kýsadevre edilmesi

• BGV A2'ye uygun olarak dokunma emniyetli

    

Boylamasına ve çapraz 
bağlantılı modüler    
klemensler– Özellikle trafo 
sekonder devrelerinde 
kullanılır

Enerji besleme uygulamalarý 
için endüstri testleri

Phoenix Contact modüler klemensleri 

enerji beslemesinde onlarca yýldýr 

kullanýlmaktadýr. Mükemmel elektriksel ve 

mekanik özellikleri bu uygulamalarda 

kullanýlabilmelerini saðlar. Modüler 

klemenslerin çevresel etkilere dayanýmý ve 

kullanýlan malzemelerin uzun süreli 

stabilitesi büyük önem taþýr. Phoenix 

Contact'ýn kalitesi özellikle bu noktada 

kendini ispatlamýþtýr. Yüksek kaliteli 

malzemeler uzun süreli güvenilirliði 

garantiler.

Ürün testi

  Elektrik çarpmasýna karþý koruma

Malzeme testi

• Çevresel test
• Akkor tel testi

• Parmak ve elin tersi ile 
dokunmaya karþý emniyet

• Yüzeyden atlama mesafesi oluþumu 
(CTI)

• Ýzolasyon malzemesi özellikleri
• Alev yükünün belirlenmesi

Ayrıntılı test bilgileri ileriki sayfalarda 
bulunabilir.

Phoenix Contact'ýn anahtarlanabilir modüler 
klemensleri aþaðýdakileri saðlar:

• Tüm anahtarlama ve ölçme ihtiyaçlarýnýn kolay ve 
güvenli gerçekleþtirilmesi

• Ölçme ve bakým çalýþmalarýnda trafo sekonderinin 
güvenli þekilde kýsadevre edilmesi

• BGV A2'ye uygun olarak dokunma emniyetli
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Ýzolasyon malzemesi özellikleri

� IEC 60216-1 / UL 746 B

Yüzeyden atlama yolunun oluþmasý (CTI)

� DIN EN 60112
Nem ve kir plastik yüzey üzerinde atlama 
yolu oluþmasýný kolaylaþtýrýr. Yüzeyden 
atlama yollarýnýn oluþmasý, elektrolitik 
etkiler altýnda gerilim farklýlýklarýna baðlý 
olarak komþu potansiyeller arasýnda iletken 
baðlantýlarýn oluþmasý olarak anlaþýlýr. 
Plastiðin CTI deðeri yüzeyden atlama yolu 
oluþumunun ne kadar önüne geçildiðinin bir 
göstergesidir.
Ýki platin elektrod test örneðinin (20 mm x 
20 mm x 3 mm ölçülerinde) 4 mm uzaðýna 
yerleþtirilir. Standardýn öngördüðü test 
gerilimi, bir cihaz tarafýndan 30 saniyede bir 
test sývýsý damlatýlan iki elektroda uygulanýr. 

Test, 0.5 A'den büyük kýsadevre akýmý 
oluþmadan 50 damlanýn uygulandýðý 

maksimum gerilimi belirler.

Phoenix Contact'ýn kullandýðý
plastikler, CTI deðeri 600
olan en yüksek test gerilimi 
kategorisinde sýnýflandýrýlýr.

Damlatýcý

Gerilim
kaynaðý

Test sývýsý

Elektrod
Test örneði

Yüzeyden atlama 

Aþaðýdaki testlerde modüler klemensler 
üzerinde bir yük uzun süre boyunca simüle 
edilir.

Plastiklerin sabit yüksek sýcaklýktaki davranýþý 
gerilme kuvvetleri ve izolasyon özellikleriyle 
iliþkili olarak tanýmlanýr.

IEC 60216 ve UL 746 B, termik yükler 
altýndaki plastiklerin hizmet ömrü hakkýnda 
sonuçlar çýkaran bir sýcaklýk indisi verir. 

Bu iki özelliðin karakteristik deðerleri þu 
þekilde verilir: 
• IEC 60216'ya göre Tl deðeri ile mekanik olarak 

• UL 746 B'ye göre RTI deðeri ile elektriksel olarak

IEC 60216 – TI deðeri

Gerilme kuvveti 5.000 saatten fazla süre 
boyunca ölçülür ve sonuç 20 000 saate 
uyarlanýr. 20 000 saat sonunda gerilme 
kuvvetinin yarýya düþtüðü sýcaklýk kaydedilir.

UL 746 B – RTI deðeri

RTI (elektriksel), belli test koþullarýnda bozucu 
elektriksel deþarj oluþmadan önceki en yüksek 
çalýþma sýcaklýðýný gösterir.
Phoenix Contact'ýn kullandýðý polyamidler 
aþaðýdaki gibi sýnýflandýrýlýr:

Yüksek sýcaklýklarda kullaným için örneðin 
seramik klemensler mevcuttur.

UL 94 V2 UL 94 V0
TI              105°C 125°C
RTI            125°C 130°C

Çevresel test yöntemleri

� IEC 60068-2-42/43
Modüler klemenslerin mekanik ve 
elektriksel hizmet ömrü kullanýlan metal 
parçalar ve izolasyon malzemelerine 
doðrudan baðlýdýr. Ýklimsel özelliklerin 
elektrik baðlantýlarý üzerindeki etkilerini 
deðerlendirmek için modüler klemensler 
çok sayýda çevresel simülasyon testine tabi 
tutulur. Ýletken kontaklarý, býçaklý ayýrmalar 
ve test kontaklarý bu testlerin 
kapsamýndadýr.

Kontak dirençleri, iletkenlerin sýký þekilde 
takýlmasý ve her test sonrasý kontak noktalarýnýn 
görsel tespiti deðerlendirme kriterleridir.

• Agresif SO2 endüstriyel atmosferinde
25°C ve %75 nemde 10 günlük bekletme

• Agresif H2S atmosferinde
25°C ve 75% nemde 4 günlük bekletme.

Test bittikten sonra kontak direnci baþlangýç 
deðerinin 1.5 katýndan büyük olmamalýdýr. 

Klemensin iþlevi hiçbir sýnýrlama olmadan 
saðlanmalýdýr.

Phoenix Contact modüler klemenslerinin 
yüksek standarttaki kalitesi, aþýnmaya 
dayanýklý, yüksek kaliteli bakýr alaþýmlarý 
kullanýlarak elde edilir.

Elektrik çarpmasýna karþý koruma

� IEC 60529/DIN EN 50274 
Elektrik tesisleri ve fabrikalar bakým, ölçme ve test iþleriyle ilgili olarak 
servis teknisyenlerine en yüksek seviyede güvenlik saðlamalýdýr.

BGV A2, IEC 60529 standardýný temel alarak, 1000 V AC ve 1500 V 
DC alçak gerilim tesislerinde, risk taþýyan parçalarýn yakýnýndaki 
çalýþma, operasyon ve ara sýra kullaným için güvenlik mesafelerini 
belirtir. El ve parmak emniyeti dokunma emniyeti olarak adlandýrýlýr.

Ýletken parçalarýn dokunma emniyeti bir test parmaðý ve test topuyla 
test edilir. Test ekipmanýyla iletken parçalara dokunabilmek mümkün 
olmamalýdýr.

Phoenix Contact modüler klemensleri IEC 60 529 / DIN EN 50274’e
uygun olarak üretilmektedir.

Test parmağı     12.5 mm Test topu     50 mm

Akkor tel testi

� IEC 60695-2-11
Aþýrý yük durumunda modüler klemenslerin 
iletken metal parçalarý veya baðlý iletkenler 
büyük oranda ýsýnabilir. Bu ilave ýsý plastik 
gövdeyi etkiler.

Elektroteknik komponentlerde bu riski 
simüle etmek için akkor tel belirli bir 
sýcaklýða (550°C, 650°C, 750°C, 850°C veya 
960°C) kadar ýsýtýlýr ve gövdenin en ince 
kýsmýna dik açýyla, 1 N kuvvetle þekilde 
görüldüðü gibi bastýrýlýr.

Aþaðýdaki durumlarda test geçilmiþ kabul 
edilir:

       • Test boyunca alev alma veya akkorlaþma 

olmamalýdýr

• Akkor tel çekildikten sonra 20 saniye içinde 
yanma veya akkorlaþma süreci sona ermelidir

• Akkor telin altýna konulan saydam kaðýt, 
yanan cisimlerin düþmesi sonucu 
tutuþmamalýdýr. 

Phoenix Contact'ýn gövde malzemesinde 
kullandýðý polyamidlerin tümü 960°C'deki (en 
yüksek seviye) akkor testinin zorlayýcý 
koþullarýný yerine getirir.

Plastiðin ýsýnma deðeri

� DIN 51900-2/ASTM E 1354
Yangýn facialarýndan edinilen tecrübeyle, 
tesisler yangýn durumunda açýða çýkan ýsý 
miktarýna göre sýnýflandýrýlmaya 
baþlanmýþtýr. Bunun nedeni bölgedeki ýsý 
geniþlemesini sýnýrlamaktýr.

Alev yükü

Alev yükü yangýn esnasýnda belirli bir 
bölgede açýða çýkan enerji miktarýdýr. Alev 
yükünün deðeri genellikle MJ/m2 olarak 
ifade edilir. Yanýcý maddenin ýsýl deðeri ve 
miktarý ne kadar büyük olursa yangýnda 
açýða çýkan enerji miktarý o kadar büyük 
olur. Polyamidlerin ýsýl deðerleri göreceli 

olarak yüksektir. Bu sebeple modüler 
klemenslerin ýsýl deðerleri alev yükünün 
belirlenmesine git gide daha sýk dahil 
edilmektedir.

Phoenix Contact'ýn kullandýðý plastiklerin ýsýl 
deðerleri:

DIN 51900-2'ye göre:

Polyamide 6.6 V2 . . . . . . . . . yaklaþýk 30 MJ/kg
Polyamide 6.6 V0 . . . . . . . . . yaklaþýk 32 MJ/kg
                                                                              

ASTM E 1354'e göre:
Polyamide 6.6 V2 . . . . . . . .. . yaklaþýk 22 MJ/kg
Polyamide 6.6 V0 . . . . .  . . . . yaklaþýk 24 MJ/kg

Karþýlaþtýrma için:

Isýtma yaðý. . . . . . . . . . . . . . . . yaklaþýk 44 MJ/kg

Bireysel komponentlerin alev yükünü 
hesaplamak için her polyamidin ýsýl deðeri 
parçanýn aðýrlýðýyla çarpýlmalýdýr.
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Ýzolasyon malzemesi özellikleri

� IEC 60216-1 / UL 746 B

Yüzeyden atlama yolunun oluþmasý (CTI)

� DIN EN 60112
Nem ve kir plastik yüzey üzerinde atlama 
yolu oluþmasýný kolaylaþtýrýr. Yüzeyden 
atlama yollarýnýn oluþmasý, elektrolitik 
etkiler altýnda gerilim farklýlýklarýna baðlý 
olarak komþu potansiyeller arasýnda iletken 
baðlantýlarýn oluþmasý olarak anlaþýlýr. 
Plastiðin CTI deðeri yüzeyden atlama yolu 
oluþumunun ne kadar önüne geçildiðinin bir 
göstergesidir.
Ýki platin elektrod test örneðinin (20 mm x 
20 mm x 3 mm ölçülerinde) 4 mm uzaðýna 
yerleþtirilir. Standardýn öngördüðü test 
gerilimi, bir cihaz tarafýndan 30 saniyede bir 
test sývýsý damlatýlan iki elektroda uygulanýr. 

Test, 0.5 A'den büyük kýsadevre akýmý 
oluþmadan 50 damlanýn uygulandýðý 

maksimum gerilimi belirler.

Phoenix Contact'ýn kullandýðý
plastikler, CTI deðeri 600
olan en yüksek test gerilimi 
kategorisinde sýnýflandýrýlýr.

Damlatýcý

Gerilim
kaynaðý

Test sývýsý

Elektrod
Test örneði

Yüzeyden atlama 

Aþaðýdaki testlerde modüler klemensler 
üzerinde bir yük uzun süre boyunca simüle 
edilir.

Plastiklerin sabit yüksek sýcaklýktaki davranýþý 
gerilme kuvvetleri ve izolasyon özellikleriyle 
iliþkili olarak tanýmlanýr.

IEC 60216 ve UL 746 B, termik yükler 
altýndaki plastiklerin hizmet ömrü hakkýnda 
sonuçlar çýkaran bir sýcaklýk indisi verir. 

Bu iki özelliðin karakteristik deðerleri þu 
þekilde verilir: 
• IEC 60216'ya göre Tl deðeri ile mekanik olarak 

• UL 746 B'ye göre RTI deðeri ile elektriksel olarak

IEC 60216 – TI deðeri

Gerilme kuvveti 5.000 saatten fazla süre 
boyunca ölçülür ve sonuç 20 000 saate 
uyarlanýr. 20 000 saat sonunda gerilme 
kuvvetinin yarýya düþtüðü sýcaklýk kaydedilir.

UL 746 B – RTI deðeri

RTI (elektriksel), belli test koþullarýnda bozucu 
elektriksel deþarj oluþmadan önceki en yüksek 
çalýþma sýcaklýðýný gösterir.
Phoenix Contact'ýn kullandýðý polyamidler 
aþaðýdaki gibi sýnýflandýrýlýr:

Yüksek sýcaklýklarda kullaným için örneðin 
seramik klemensler mevcuttur.

UL 94 V2 UL 94 V0
TI              105°C 125°C
RTI            125°C 130°C

Çevresel test yöntemleri

� IEC 60068-2-42/43
Modüler klemenslerin mekanik ve 
elektriksel hizmet ömrü kullanýlan metal 
parçalar ve izolasyon malzemelerine 
doðrudan baðlýdýr. Ýklimsel özelliklerin 
elektrik baðlantýlarý üzerindeki etkilerini 
deðerlendirmek için modüler klemensler 
çok sayýda çevresel simülasyon testine tabi 
tutulur. Ýletken kontaklarý, býçaklý ayýrmalar 
ve test kontaklarý bu testlerin 
kapsamýndadýr.

Kontak dirençleri, iletkenlerin sýký þekilde 
takýlmasý ve her test sonrasý kontak noktalarýnýn 
görsel tespiti deðerlendirme kriterleridir.

• Agresif SO2 endüstriyel atmosferinde
25°C ve %75 nemde 10 günlük bekletme

• Agresif H2S atmosferinde
25°C ve 75% nemde 4 günlük bekletme.

Test bittikten sonra kontak direnci baþlangýç 
deðerinin 1.5 katýndan büyük olmamalýdýr. 

Klemensin iþlevi hiçbir sýnýrlama olmadan 
saðlanmalýdýr.

Phoenix Contact modüler klemenslerinin 
yüksek standarttaki kalitesi, aþýnmaya 
dayanýklý, yüksek kaliteli bakýr alaþýmlarý 
kullanýlarak elde edilir.

Elektrik çarpmasýna karþý koruma

� IEC 60529/DIN EN 50274 
Elektrik tesisleri ve fabrikalar bakým, ölçme ve test iþleriyle ilgili olarak 
servis teknisyenlerine en yüksek seviyede güvenlik saðlamalýdýr.

BGV A2, IEC 60529 standardýný temel alarak, 1000 V AC ve 1500 V 
DC alçak gerilim tesislerinde, risk taþýyan parçalarýn yakýnýndaki 
çalýþma, operasyon ve ara sýra kullaným için güvenlik mesafelerini 
belirtir. El ve parmak emniyeti dokunma emniyeti olarak adlandýrýlýr.

Ýletken parçalarýn dokunma emniyeti bir test parmaðý ve test topuyla 
test edilir. Test ekipmanýyla iletken parçalara dokunabilmek mümkün 
olmamalýdýr.

Phoenix Contact modüler klemensleri IEC 60 529 / DIN EN 50274’e
uygun olarak üretilmektedir.

Test parmağı     12.5 mm Test topu     50 mm

Akkor tel testi

� IEC 60695-2-11
Aþýrý yük durumunda modüler klemenslerin 
iletken metal parçalarý veya baðlý iletkenler 
büyük oranda ýsýnabilir. Bu ilave ýsý plastik 
gövdeyi etkiler.

Elektroteknik komponentlerde bu riski 
simüle etmek için akkor tel belirli bir 
sýcaklýða (550°C, 650°C, 750°C, 850°C veya 
960°C) kadar ýsýtýlýr ve gövdenin en ince 
kýsmýna dik açýyla, 1 N kuvvetle þekilde 
görüldüðü gibi bastýrýlýr.

Aþaðýdaki durumlarda test geçilmiþ kabul 
edilir:

       • Test boyunca alev alma veya akkorlaþma 

olmamalýdýr

• Akkor tel çekildikten sonra 20 saniye içinde 
yanma veya akkorlaþma süreci sona ermelidir

• Akkor telin altýna konulan saydam kaðýt, 
yanan cisimlerin düþmesi sonucu 
tutuþmamalýdýr. 

Phoenix Contact'ýn gövde malzemesinde 
kullandýðý polyamidlerin tümü 960°C'deki (en 
yüksek seviye) akkor testinin zorlayýcý 
koþullarýný yerine getirir.

Plastiðin ýsýnma deðeri

� DIN 51900-2/ASTM E 1354
Yangýn facialarýndan edinilen tecrübeyle, 
tesisler yangýn durumunda açýða çýkan ýsý 
miktarýna göre sýnýflandýrýlmaya 
baþlanmýþtýr. Bunun nedeni bölgedeki ýsý 
geniþlemesini sýnýrlamaktýr.

Alev yükü

Alev yükü yangýn esnasýnda belirli bir 
bölgede açýða çýkan enerji miktarýdýr. Alev 
yükünün deðeri genellikle MJ/m2 olarak 
ifade edilir. Yanýcý maddenin ýsýl deðeri ve 
miktarý ne kadar büyük olursa yangýnda 
açýða çýkan enerji miktarý o kadar büyük 
olur. Polyamidlerin ýsýl deðerleri göreceli 

olarak yüksektir. Bu sebeple modüler 
klemenslerin ýsýl deðerleri alev yükünün 
belirlenmesine git gide daha sýk dahil 
edilmektedir.

Phoenix Contact'ýn kullandýðý plastiklerin ýsýl 
deðerleri:

DIN 51900-2'ye göre:

Polyamide 6.6 V2 . . . . . . . . . yaklaþýk 30 MJ/kg
Polyamide 6.6 V0 . . . . . . . . . yaklaþýk 32 MJ/kg
                                                                              

ASTM E 1354'e göre:
Polyamide 6.6 V2 . . . . . . . .. . yaklaþýk 22 MJ/kg
Polyamide 6.6 V0 . . . . .  . . . . yaklaþýk 24 MJ/kg

Karþýlaþtýrma için:

Isýtma yaðý. . . . . . . . . . . . . . . . yaklaþýk 44 MJ/kg

Bireysel komponentlerin alev yükünü 
hesaplamak için her polyamidin ýsýl deðeri 
parçanýn aðýrlýðýyla çarpýlmalýdýr.
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