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Anahtar - priz 
Zenit 
Limitli yaşam alanlarına sınırsız çözümler

Dynasty
Yüksek standardın getirdiği kalite

Future® Linear
Tasarımın sadelikte hayat bulması

Beyaz

Antik, dekor, antrasit

Parlak, fildişi 
beyaz

Antik, 
antrasit

Antik, dekor, 
fildişi beyaz

Stüdyo beyaz

Antik, fildişi 
beyaz

Parlak, dekor, 
antrasit

Parlak, 
antrasit

Parlak, dekor, 
fildişi beyaz

Antrasit

Basic55®
Sanatın duvardaki yansıması

Maison bej 
chalet-beyaz

Fuaye kırmızı
château-siyah

Chalet beyaz
chalet beyaz

Bistro mavisi
château-siyah

Château-siyah
chalet-beyaz

Entrée gri
chalet-beyaz

Şampanya

Beyaz Cam

Antrasit

Bronz

Silisyum

Paslanmaz Çelik

Venge

Gümüş

Magnezyum

Yumuşak Siyah

Siyah Cam

Şampanya

Arduvaz

Oniks

Kar Beyaz

Parlak Çelik

Fildişi beyaz

Krem Alüminyum
gümüş

Antrasit

Stüdyo beyaz Mat siyah

Seri özel olarak parmak izi göstermeyen yüzey malzemesi 
ile kaplanmıştır. Parmak izi veya yağlı bir malzemenin iz 
bırakmasını engeller (anti-fingerprint).

Pure Stainless Steel
Seçkin. Yalın. Sağlam.

—
Elektrik tesisat ürünleri



MCB – Otomatik sigorta
• B ve C karakteristiğinde, 3kA ve 6kA’lik kesme 

kapasitesinde ve 63A’e kadar akım seviyesinde 
1/2/3/4P kutup seçenekleri ile basic M otomatik 
sigorta

RCCB – Kaçak akım koruma anahtarı
• AC tipinde 30/300mA hassasiyetli ve 63A’e kadar  

2/4P seçenekleri ile, konut uygulamalarında tüm 
gereksinimlerle uyumlu basic M kaçak akım koruma 
anahtarı

Aksesuarlar
• Basic M tarak bara, kolay ve güvenilir kablolama 

sağlamak için 1/2/3/4P’de 12/56/57 pin ile

—
ABB basic ürün serisine genel bakış
ABB’nin basic serisi ile konut uygulamaları için tasarlanan; otomatik sigorta, kaçak akım koruma 
anahtarları, tarak baralar ve sigorta kutuları içeren eksiksiz bir sistem çözümü sunuyoruz.

ABB basic E sigorta kutuları
ABB basic E, küçük ve orta ölçekli daireler, toplu 
konutlar, ofis ve idari binalar için üretilmiş yüksek 
kaliteli sigorta kutularıdır. Farklı boyutlarda, renklerde, 
sıva üstü ve sıva altı montaj seçenekleri ve akıllı 
aksesuarlar mevcuttur. ABB basic E yetenekli sigorta 
kutuları, gücün ölçüldüğü ve dağıtıldığı her yerde 
kullanılır. 

ABB Basic E sigorta kutuları, 8 farklı boyutta

2 modül 4 modül 6 modül

8 modül 12 modül 16 modül 24 modül 36 modül

Tarak baraKaçak akım 
koruma anahtarı

Otomatik sigorta



—
ABB kompakt tip devre kesiciler  
Formula
Tesisatlarınız için kolaylıkla seçim yapabileceğiniz kompakt tip devre kesicilerimiz ile 
montaj kolaylığı konusunda da öncülük ederek kullanıcı dostu bir seri sunuyoruz.

• Sabit termik manyetik koruma üniteli
• Çeşitli kilitleme şekilleri
• Terminal koruma kapakları ve seperatörler
• Mühürlenebilir vidalar
• Aydınlatma, havalandırma ve bina segmentleri için 

ideal çözüm

• Geniş ürün yelpazesi ile ihtiyaçlarınıza yönelik çeşitlilik
• 630 A’e kadar 3 farklı boyut ile pano tasarımlarında 

uygunluk
• 1, 2, 3, 4 kutup seçenekleri
• Tak-çalıştır modeli sayesinde montaj kolaylığı
• Değiştirilebilir aksesuarlar ile tasarruf imkanı

A2 250A A3 630AA2/2p A1/1p

—
Endüstriyel fiş ve prizler
ABB endüstriyel fiş ve prizler; ABB’nin endüstri, bina ve makine imalatçıları (OEM) için 
geniş yelpazeli ve yüksek kaliteli alçak gerilim ürünlerinin bir parçasını oluşturmaktadır.

Duvar prizleriFişler Prizler Duvar fişleri

Emniyet şalterli prizler

Yatay Metal kutulu Ağır ortam koşullarına uygun



Ürünlerle ilgili detaylara web sayfası ve 
ABB Connect uygulamasından 
ulaşabilirsiniz. İndirmek için:

—
Önceden haber verilmeksizin teknik 
değişiklikler yapma ve bu belgenin içeriğini 
değiştirme hakkını saklı tutarız. Satın alma 
siparişleri ile ilgili olarak, kabul edilen 
hususlar geçerli olacaktır.  
ABB, bu belgedeki olası hatalar veya olası 
bilgi eksikliği konusunda herhangi bir 
sorumluluk üstlenmez.

Bu belge, içinde yer alan konular ve resimler 
üzerindeki hakkımızı saklı tutarız. ABB’nin 
önceden yazılı izni olmaksızın çoğaltma, 
üçüncü kişilere ifşa etme veya içeriğini 
kullanma - tamamen veya kısmen - yasaktır. 

©Telif hakkı 2019 ABB
Tüm hakları saklıdır.

—
ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 16
Yukarı Dudullu 34776 Istanbul
Tel: 0 216 528 22 00
Faks: 0 216 365 29 45

www.abb.com.tr

ABB Müşteri İletişim Merkezi
Tel: +90 850 333 1 222
Faks: +90 850 333 1 225
E-mail: contact.center@tr.abb.com

—
Acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürleri 
Güvenlik önemlidir ve vaktiniz de öyle. Bu yüzden ABB üç yıl garantili, iyi fiyatlandırılmış, tak ve 
çalıştır PrimEvo serisi acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürleri ile sizi desteklemeye hazır.

—
ABB sarf malzemeler
Her zaman ihtiyacınız olabilecek sarf malzemeler, ABB kalitesiyle sizlerle.

Beyaz kablo bağları Standart SKP Dar girişli SKP Ek-mufUV siyah kablo bağları

PrimeEvo XT100 PrimeEvo XT100

PrimeEvo RS100 & SM100 PrimeEvo TwinspotPrimeEvo HP

PrimeEvo XT200

https://itunes.apple.com/app/abb-connect/id1038359621?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abb.connect

