Pagerinkite savo pramonės mašinas ir
skydelius pasitelkdami stilių ir patvarumą
Akivaizdu – „Harmony“
Jūsų elektros skydeliams ir pramonės mašinoms suteikiama
stilingumo nedidinant išlaidų
Prieinamas šiuolaikinis dizainas bei lankstumas, kad jūsų pramonės mašinas ir įrengimus
būtų galima pritaikyti pagal klientų pageidavimus.

Mygtukai, jungikliai ir signalinės lemputės, kuriomis galite pasitikėti
Itin patvarūs net atšiauriomis sąlygomis – tai įrodo atitikimas tarptautiniams standartams.

Nauji produktai, skirti pagerinti operatoriaus ir procesų efektyvumą
Pasitelkiant dvigubą garsinį ir vaizdinį įspėjimo signalą bei IP69 atsparumą dulkėms ir vandeniui,
„Harmony“ garsinis signalas suteikia operatoriui neprilygstamą efektyvumą net ir dulkėtoje arba
drėgnoje aplinkoje. Be to, nauji sprogioms aplinkoms skirti produktai suteikia sprendimus, kurie
suderinami su atitinkamais UL bei IEC standartais dėl dujų ir dulkių / skaidulų.

Plačiausias pramoninių mygtukų pasiūlymas rinkoje
Gaukite visus mygtukus, jungiklius ir pagalbines lemputes pasinaudodami didžiuliu
partnerių tinklu, apimančiu 17 000 pardavimo vietų visame pasaulyje.
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„Harmony“ – modernus stilius už prieinamą kainą
• „Harmony Flush“ XB4 / XB5 mygtukai pasižymi moderniu stiliumi,

•
•
•
•

kuris pagerina jūsų valdymo skydelių bei pramonės mašinų
išvaizdą bei pojūtį
Pritaikykite savo valdymo skydelius taip, kad jie atitiktų jūsų klientų
skonį ir operatorių poreikius
Gyvybingų spalvų paletė jūsų pramonės mašinoms suteiks energingumo
Geresnė pramonės mašinų ir skydelių kokybė
Greitas ir paprastas montavimas

Rinkitės tarp plastikinių ir metalinių produktų pagal savo
įrangos patvarumo ir aplinkos poreikius

Naujiena!
Sprogioms aplinkoms
skirti produktai
•

NEC 500 1 klasė, 2 skirsn.,
2 klasė, 2 skirsn.
ir 3 klasė

•

IECEx 60079 ir
UL 60079,
1/2/21/22 zona

Garsinis signalas

• Atitiktis tarptautiniams standartams (IEC, UL, CSA, CCC, EAC)
• Jūriniai sertifikatai (BV, RINA, LROS, DNV, GL)
• Aukštas atsparumo dulkėms ir vandeniui lygis:

IP66, IP67, IP69, IP69K, 4X tipas

Garsinis ir šviesos signalas tame pačiame
produkte gali būti ištisiniai arba su pertrūkiais
• Garso lygis: 90 dB, kai yra 10 cm
• Patvarumas: IP66 / 67 / 69 / 69K
•

• Darbinės temperatūros diapazonas nuo –40 °C iki +70 °C
• Didelis atsparumas poveikiui: iki IK06

Garsinis signalas
24 V AC/DC

110/120 V AC/DC

230/240 V AC

Juodas / neapšviestas

XB5KSB

XB5KSG

XB5KSM

Apšviestas raudonai

XB5KS2B4

XB5KS2G4

XB5KS2M4

Apšviestas geltonai

XB5KS2B8

XB5KS2G8

XB5KS2M8

„Flush“
Apšviesti mygtukai

Signalinės lemputės

ZB5FAx

Mygtukai

ZB5FDx

Perjungikliai

ZB5FW3x3

ZB5FV0x3

24VAC/VDC

230 VAC

Kontaktų/ šviesos
blokų laikiklis
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Šviesos blokai su LED

