
Bilgi formu 3SB3801-0EG3
Enclosure for command devices, 22 mm, round, enclosure material
plastic, enclosure top part yellow, 1 control point, A=Emergency stop
mushroom pushbutton red, 40 mm, rotate-to-unlatch, 1 NC, 1 NC,
screw terminal, floor mounting, top and bottom 1 x M20 each !
Phased-out product! Successor is SIRIUS ACT 3SU1

Mahfaza
mahfaza modeli Standart donanımlı komut ve uyarı cihazları için muhafaza
form muhafaza önünün kare
malzeme mahfaza plastik
komut yeri sayısı 1
ürün bileşeni

● koruyucu örtü Hayır

renk

● mahfaza üst kısmı sarı

teslimat durumu

● montaj seti olarak Hayır

● terminal çıtası önceden kablolanmış Hayır

sabitleme türü mahfaza dikey

Çalιştιrma düğmesi
çalıştırma elemanı modeli Acil durdurma-Mantar buton
ürün donanımı

● anahtarlama kilidi Hayır

ürün ilavesi opsiyonal aydınlatma aracı Hayır
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renk

● çalıştırma elemanı kırmızı

malzeme çalıştırma elemanı plastik
kilit açma tertibatı türü çevirerek açma

Ön halka
ürün bileşeni ön halka Hayır

Tutucu
malzeme tutucu Plastik

Anahtarlama elemanı/ Lamba duyu
ampul duyu sayısı 0
anahtar elemanı sayısı 2

Genel teknik veriler
ürün fonksiyonu

● zorla açma Evet

● ACİL KAPAT fonksiyonu Evet

● ACİL DURDURMA fonksiyonu Evet

ürün bileşeni

● aydınlatma aracı Hayır

● ayak Hayır

gerilim türü

● işletim gerilimi AC/DC

IP koruma türü IP65
titreşime dayanıklılık

● IEC 60068-2-6 uyarınca 20 ... 200 Hz: 5g

referans işareti DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC
204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca

S

referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca S
referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca S
işletim gerilimi

● AC'de

— 50 Hz'de anma değeri 5 ... 400 V

— 60 V'ta anma değeri 5 ... 300 V

● DC'de

— anma değeri 5 ... 230 V

işletim gerilimi 1

● AC'de

— 50 Hz'de anma değeri 400 V

— 60 V'ta anma değeri 300 V

● DC'de anma değeri 230 V

Yardιmcι akιm devresi
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açıcı sayısı yardımcı kontaklar için 2
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için 0
değiştirici sayısı

● yardımcı kontaklar için 0

işletim akımı AC-12'de

● 24 V'ta anma değeri 10 A

● 48 V’ta anma değeri 10 A

● 110 V'ta anma değeri 10 A

● 230 V'ta anma değeri 10 A

● 400 V'ta anma değeri 10 A

işletim akımı AC-15'de

● 24 V'ta anma değeri 6 A

● 48 V’ta anma değeri 6 A

● 110 V'ta anma değeri 6 A

● 230 V'ta anma değeri 6 A

● 400 V'ta anma değeri 3 A

işletim akımı DC-12'de

● 24 V'ta anma değeri 10 A

● 48 V’ta anma değeri 5 A

● 110 V'ta anma değeri 2,5 A

● 230 V'ta anma değeri 1 A

işletim akımı DC-13'te

● 24 V'ta anma değeri 3 A

● 48 V’ta anma değeri 1,5 A

● 110 V'ta anma değeri 0,7 A

● 230 V'ta anma değeri 0,3 A

Bağlantılar/ Terminaller
elektrik bağlantısı modeli mahfazada 1 x M20 iletken yuvası, üstte ve altta birer adet
sıkma torku tutucudaki vidalar 1 ... 1,2 N·m

Emniyet
B10 değeri

● yüksek zorlanma oranında SN 31920 uyarınca 100 000

tehlike yaratan kesilmelerin oranı

● düşük zorlanma oranında SN 31920 uyarınca 20 %

● yüksek zorlanma oranında SN 31920 uyarınca 20 %

devre dışı kalma oranı [FIT]

● düşük zorlanma oranında SN 31920 uyarınca 100 FIT

T1 değeri Proof-Test aralığı veya kullanım süresi için
IEC 61508 uyarınca

20 y

Ortam koşulları
ortam sıcaklığı
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● işletim sırasında -25 ... +70 °C

● depolama sırasında -40 ... +80 °C

Çevre kategorisi işletim sırasında IEC 60721
uyarınca

3K6

Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar
sabitleme türü

● anahtar elemanı, duy ve aksesuar Zemin tespiti

yükseklik 85 mm
genişlik 85 mm
derinlik 64 mm
form montaj deliği yuvarlak
montaj çapı 22 mm

Aksesuar
bilgi plakası sayısı 0
destek plaka sayısı 0
ürün bileşeni 3 adet anahtar elemanı taşıyıcısı Hayır

Sertifikalar/ Onaylar
General Product Approval Declaration of Conformity Marine / Shipping

Miscellaneous

Marine / Shipping other Railway
Confirmation Special Test Certi-

ficate

Diğer bilgiler
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
www.siemens.com/ic10

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3SB3801-0EG3

Cax online generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3801-0EG3

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB3801-0EG3

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3801-0EG3&lang=en
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3SB3801-0EG3/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3SB3801-0EG3/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3SB3801-0EG3/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3SB3801-0EG3/Certificate?ct=444&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3SB3801-0EG3/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3SB3801-0EG3/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3SB3801-0EG3/Certificate?ct=446&ci=489&cao=574
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3SB3801-0EG3/Certificate?ct=446&ci=4644&cao=4645
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3SB3801-0EG3/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3SB3801-0EG3/Certificate?ct=3151&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3SB3801-0EG3/Certificate?ct=3151&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3SB3801-0EG3/Certificate?ct=3151&ci=495&cao=553
www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3SB3801-0EG3
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3801-0EG3
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB3801-0EG3
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3801-0EG3&lang=en
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