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CONTROLE EN STURING

Motorstarter Ultima
Dankzij de elektronica in de nieuwe motorstarter Ultima die door Telemecanique op de markt werd
gebracht, kunnen de vier motorstarterfuncties in een enkele behuizing verenigd worden. De combinatie
van de schakelfunctie met de beveiliging en de scheiding is vervat in de norm van totale coördinatie
IEC947-6-2. Deze norm eist de bedrijfszekerheid en de reductie tot een minimum van de productieonderbreking. Bovendien mag volgens de IEC 947-6-2 norm geen enkele component in de motorstarter
vervangen worden na foutonderbreking. De belangrijkste pluspunten van deze nieuwe reeks producten zijn
de flexibele indienststelling en het beperkte aantal referenties dat nodig is om een communicatienetwerk
op te zetten over seriële of parallelle bus. Elektromechanische motorstarters hebben in het verleden
volledige voldoening geschonken. Toch biedt de intrede van de elektronica nog meer mogelijkheden die
toelaten de perfectie na te streven.
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