
 





Banka ATM’lerinin nötr-toprak arasındaki gerilim farklarının 
artmasının, elektronik kartlarını yoğun yakmasından yola 
çıkılarak tasarlanmış bir üründür.

GNDSeries, tüm Dünya’da nötr-toprak arasındaki gerilim 
farklarının hassas cihazlara verdiği zararları, nötr-toprak 
arasındaki gerilimi ½’den 1/1000’e kadar düşürme 
kabiliyetine sahiptir ve elektronik kartlar ve cihazların zarar 
görmeden çalışmasını sağlamaktadır.

GNDSeries Nedir ?



NÖTR-TOPRAK GERİLİMİ NEDİR?

Nötr-Toprak arası gerilimler, 3V ‘a kadar kabul edilebilen ve sıfır değeri olması 

istenmeyen, sistem üzerindeki birçok sebepten meydana gelebilen ve 100V 

değerini bile aşabilen gerilimlerdir. 12V ile çalışan bir elektronik devrede bahse 

konu değerlerin etkisi oldukça yüksektir.

Bu büyüklükteki gerilimler, elektronik cihazların dayanma kapasitelerinin çok 

üzerindedir. Nötr-toprak arası gerilimler; 

dengesiz yüklenme, nötr temassızlığı, 

kaçak toprak akımları başta olmak 

üzere birçok sebepten ortaya çıkabilir.



Nötr-Toprak gerilimlerinin artmasının 
muhtemel sonuçları

• Elektronik cihazlarda kart yanmaları ,
• Telefon santrallerinin hasar görmesi sonucu haberleşmenin durması,
• Pahalı ekipmanların zarar gördüğü için yenilenmesi,
• Hastaneler İçin MR cihazı ve ultrason gibi cihazların ekranlarında parazit vb. 

oluşması,
• Hastanelerde kullanılan tıbbi elektronik cihazlarda, yaşam destek ünitelerinde, 

hasara, aksamalara ve yanlış veriler üretilmesi,
• Laboratuvar cihazlarının bozulması, doğru olmayan test ve ölçümlerin yapılması,
• Elektronik cihazlarda hasar ve aksamaların oluşması,
• Banka ATM cihazlarının zarar görmesi,
• Kantarlardaki loadcell arızaları vb. sonuçlar doğrumaktadır.



TÜM BU SORUNLARI ÇÖZEN TEK CİHAZ 
GNDSeries midir?

• Trimbox GNDSeries ürünleri; nötr-
toprak arasındaki gerilim 
yükselmelerinin sebebi ne olursa 
olsun ve hangi değerlerde olursa 
olsun, seçilen oranda onu düşürerek 
olası zararları engelleyen, belirli bir 
değerden sonra da sistemin enerji 
almasını engelleyerek olası bir 
hatanında önüne geçen, patent 
koruması altında ve  Dünya’da tektir.



MONTAJ YAPILDIĞI 
YER



TEKNİK ÖZELLİKLER
Ürün Kodu GND3 GND4

Sistem Monofaze Monofaze

İşletme Gerilimi V(in) 220V V(in) 220V

İşletme Frekansı 50/60 Hz

Sınırlama katsayısı (N-PE) 1/3 1/4

Sınırlama (N-PE) 11 V

Nominal gerilim UN 230 V AC (230 V AC – 275 V AC) (L-N, L-PE)

Arestörnominal gerilimi UC (L-N)275 V AC , UC (L-PE)275 V AC

UT (TOV-proof) 15kV, 20kA AC (8/20 µs) (L-N,L-PE)

Nominal frekans Fn 50 Hz – 60 Hz

Nominal yük akımı IL 63 A (4×2.5mm2)

Toprak iletkeni akımı IPE 1 µA (toprak akımı IPE)

Beklemede güç tüketimi PC 1,98 mW

Maksimum deşarj akımı Imax (L-N), (L-PE) En fazla 10 nanosaniye , DEŞARJ YOK

Nominal deşarj akımı In (L-N), (L – PE) 10 nanosaniye , DEŞARJ YOK

6kV’ta 10 ns (L-N) darbe çalışma gerilimi 275 V

Tepki Süresi (L-L) , (L-N) , (L-PE) 10 nanosaniye

Branşman ve K-Tipi için gerekli maksimum sigorta 1000 A(gL/gG)



TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum sigorta ile (etkin) IP kısadevre direnci 10 kA

Kutup Sayısı 2 adet (faz+nötr) 2 adet (faz+nötr)

Toprak Bağlantısı Var

Giriş Bağlantısı Vidalı Klemens

Çıkış Bağlantısı Vidalı Klemens

Vida Yiv: M5, Tork: 4,5Nm

Çok damarlı ve Tek Damarlı iletken kesiti En az 2,5 mm2 , En fazla 4 mm2

Standartlar/Yönetmelikler IEC 61643-1 2005 , DIN EN 61643-11 2002 , DIN EN 61643-11/A11 2007 , IEC 61643-1

Koruma sınıfı IP20

Muhafaza malzemesi Siyah ABS

Boşluk ve dağılma mesafeleri için standartlar DIN VDE 0110-1 , IEC 60664-1

Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı 1 Adet LED 1 Adet LED

Hareket yönü L – N – PE

Montaj tipi, Tasarım DIN rayı 35mm, Ray modülü

Ortam sıcaklığı -50 °C, +80 °C

Ebatlar 50 x 75 x 50mm





Bu talimat monofaze sistemler için geçerlidir. 

Uyarılar: Montajı yapmadan önce montaj talimatını mutlaka okuyunuz. TRIMBOX GNDSeries’in 

montajı mutlaka bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Eğer bir işletmede montaj 

yapacaksanız, bu işlemi mutlaka işletmenin elektrik teknisyeni koordineli olarak gerçekleştiriniz. 

Montaj talimatları: Panoyu açınız. Ana sigortadan enerjiyi kesiniz. Ana sigortanın çıkışlarında 

elektrik olup olmadığını kontrol kalemi ile kontrol ediniz. Pano içinde TRIMBOX GNDSeries için 

uygun bir alan oluşturunuz. TRIMBOX GNDSeries L ve nötr ve toprak girişlerine ve toprak 

çıkışına 2,5 mm2 çok telli TTR veya NYA-F kablo bağlayınız. Kabloları yuvasından çıkmayacak 

şekilde, yıldız tornavidayla sabitleyiniz. Sabitlediğiniz kabloları çekerek, bağlantının sağlamlığını 

kontrol ediniz. İlk önce hattın toprak bağlantısını TRIMBOX GNDSeries toprak girişine, daha 

sonra nötr ve faz bağlantısını yapınız. Kaçak akım sigortasının veya iki kutuplu sigortanın faz ve 

nötr çıkışlarını gevşeterek, TRIMBOX GNDSeries fazından ve nötründen gelen kabloları, Kaçak 

akım sigortasının veya iki kutuplu sigortanın çıkış kablolarıyla beraber yuvaya oturtup sıkınız. 

Daha sonra TRIMBOX GNDSeries’in toprak çıkışından gelen kabloyu kontrol edeceğiniz cihaz 

veya sisteme bağlayınız.( sistemin normal toprak bağlantısı ile TRIMBOX GNDSeries toprak 

çıkışının kısa devre olmamasına özen gösteriniz) Sigortanın çıkış kablolarının karıştırılmaması 

için, bu işlemi sırayla ve birer birer yapınız. Bu işlemden sonra, ana sigortadan enerjiyi 

verebilirsiniz. Panoyu düzgün bir şekilde kapatarak montajı sonlandırınız. 

Dikkat! TRIMBOX GNDSeries ile korunan bir sistemde, bağlı olduğu sigorta atmış ve enerji 

kesilmiş ise, tesisatınız aşırı yüksek voltaja maruz kalmış ve sigortayı attırmış olabilir. Bu 

durumda tesisatınızdaki cihazlar zarar görmeyecektir. Sigortayı tekrar açmadan önce, 

tesisatınızdaki enerjinin normal değerlerde olduğundan emin olunuz ve TRIMBOX GNDSeries’in 

çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Şayet TRIMBOX GNDSeries kısa devre olmuş ise, yenisi ile 

değiştirmeden tesisatınıza enerji vermeyiniz. 
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