
Bilgi formu 3SU1150-1HB20-1CH0
EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 22MM, ROUND, METAL,
SHINY, RED, 40MM, LATCHING, ROTATE TO UNLATCH, WITH
YELLOW BACKING PLATE, INSCRIPTION: NOT-HALT, WITH
HOLDER, 1NC, SCREW TERMINAL

ürün marka adı SIRIUS ACT
ürün tanımı Komut ve bildirim cihazları
ürün modeli Acil durdurma mantar buton
üretici ürün no

● teslimat kapsamındaki kontakt modülü 3SU1400-1AA10-1CA0

● teslimat kapsamındaki tutucu 3SU1550-0AA10-0AA0

● teslimat kapsamındaki çalıştırıcı 3SU1050-1HB20-0AA0

● teslimat kapsamındaki aksesuarlar 3SU1900-0BC31-0AT0

Çalιştιrma düğmesi:
çalıştırma elemanı modeli Acil durdurma mantar buton, kurcalama yoluyla devreye

sokulmaya karşı güvenli
fonksiyon şekli çalıştırma elemanı kilitlemeli
ürün ilavesi opsiyonal aydınlatma aracı Hayır
renk

● çalıştırma elemanı kırmızı

malzeme çalıştırma elemanı plastik
form çalıştırma elemanı yuvarlak
dιş çap çalıştırma elemanı 40 mm
kontak modülü sayısı 1
kilit açma tertibatı türü çevirerek açma

Ön halka:
ürün bileşeni ön halka Hayır

Tutucu:
malzeme tutucu Metal
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https://mall.industry.siemens.com/tedservices/DatasheetService/DatasheetService?format=PDF&mlfbs=3SU1400-1AA10-1CA0&language=tr&caller=CAx%20online
https://mall.industry.siemens.com/tedservices/DatasheetService/DatasheetService?format=PDF&mlfbs=3SU1550-0AA10-0AA0&language=tr&caller=CAx%20online
https://mall.industry.siemens.com/tedservices/DatasheetService/DatasheetService?format=PDF&mlfbs=3SU1050-1HB20-0AA0&language=tr&caller=CAx%20online
https://mall.industry.siemens.com/tedservices/DatasheetService/DatasheetService?format=PDF&mlfbs=3SU1900-0BC31-0AT0&language=tr&caller=CAx%20online


Gösterge:
LED modül sayısı 0

Genel teknik veriler:
● ürün fonksiyonu zorunlu açılım Evet

● ürün fonksiyonu ACİL KAPAT fonksiyonu Evet

● ürün fonksiyonu ACİL DURDURMA fonksiyonu Evet

ürün bileşeni

● aydınlatma aracı Hayır

izolasyon gerilimi

● ölçülen değer 500 V

kirlilik derecesi 3
şok mukavemeti

● IEC 60068-2-27 uyarınca sinüs yarım dalga 50 g / 11 ms

titreşime dayanıklığı

● IEC 60068-2-6 uyarınca 10 ... 500 Hz: 5g

şok gerilim mukavemeti ölçülen değer 6 kV
anahtarlama frekansı maksimum 600 1/h

●

— mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri)
tipik

300 000

elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri)

● tipik 300 000

termik akım 10 A
IP koruma türü IP66, IP67, IP69(IP69K)

● bağlantι terminali IP20

işletim malzemesi tanımlama işareti

● DIN EN 61346-2 uyarınca S

● DIN EN 81346-2 uyarınca S

sigorta elemanı modeli yardımcı anahtar kısa devre
koruması için düzenleme türü 1’de gerekli

gG / Dz 10 A, çevik / Dz 10 A

● işletim gerilimi ölçülen değer 5 ... 500 V

Güç elektroniği:
kontak güvenilirliği 100 milyonda bir hatalı anahtarlama 17 V, 5 mA), 10 milyonda bir

hatalı anahtarlama (5 V, 1 mA)

Yardιmcι akιm devresi:
●

— açıcı sayısı yardımcı kontaklar için 1

●

— kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için 0

değiştirici sayısı

● yardımcı kontaklar için 0
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yardımcı kontak modeli yardımcı kontaklar Gümüş alaşım

Bağlantılar/ Terminaller:
elektrikli bağlantı modeli

● modül ve aksesuar Vida bağlantısı

bağlanabilir iletken kesit türü

● tek telli kablo uç işlemeli 2x (0,5 ... 0,75 mm²)

● tek telli kablo uç işlemesiz 2x (1,0 ... 1,5 mm²)

● ince telli kablo uç işlemeli 2x (0,5 ... 1,5 mm²)

● ince telli kablo uç işlemesiz 2x (1,0 ... 1,5 mm²)

● AWG hatlarında 2x (18 ... 14)

sıkma torku

● yardımcı kontaklar için vida bağlantısında 0,8 ... 0,9 N·m

Emniyet:
B10 değeri yüksek zorlanma oranında SN 31920
uyarınca

100 000

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

● ortam sıcaklığı depolama sırasında -40 ... +80 °C

Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar:
sabitleme türü

● modül ve aksesuar Ön plaka tespiti

yükseklik 40 mm
genişlik 30 mm
form montaj deliği yuvarlak
montaj çapı 22 mm

Aksesuar:
destek plaka sayısı 1
işaretleme alt plaka NOT-HALT (ACİL DURDURMA)
renk alt plaka sarı

Sertifikalar/ Onaylar:

Diğer bilgiler
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
http://www.siemens.com/industrymall

Cax online generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU11501HB201CH0

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU11501HB201CH0

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=3SU11501HB201CH0&lang=en
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