D I A L O O G
Harmony

nieuw product

S

chneider Electric moderniseert zijn gamma
bedienings-en signaaleenheden diameter 22
van Telemecanique. De goede reputatie van
deze Ø 22-reeks wordt hierdoor versterkt. De
nieuwe technologieën die in het concept

werden ingebouwd, leveren componenten van
kleinere omvang, die gemakkelijker te monteren zijn
en minder energie verbruiken.
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Nieuwe generatie
Het nieuwe gamma, “Harmony” genoemd, biedt de machinecon
structeur bijkomende voordelen bij het ontwerpen van zijn mensmachine interfaces binnen de functionele zones van de signalisatie
en de visualisatie.
Vernieuwingen werden zowel op het elektromechanische als op het
elektrische vlak ingevoerd. Meest opvallend zijn de compacte afme
tingen waardoor de paneeloppervlakte optimaal kan gebruikt wor
den, en de invoering van LED’s als lichtbron. Niet alleen treedt er
dankzij de invoering van deze elektronische componenten een dras
tische vermindering op van het energieverbruik, maar wordt ook de
warmte-ontwikkeling sterk beperkt. Dit betekent een niet te verwaar
lozen voordeel, gezien de steeds compacter wordende bordpanelen.
Het Harmony-gamma omvat complete apparaten waarvan de referen
tie begint met XB4 (voor deze met metalen kraag) en modulaire onder
delen, waarvan de referentie begint met ZB4. Men herkent de nieuwe
serie aan het cijfer 4 dat het cijfer 2 van de oude serie vervangt. Er is
ook een nieuwe serie met kunststofkraag - de XB5 - die de huidige
XA2 vervangt en gelijkaardige karakteristieken heeft als de XB4.
De complete apparaten omvatten impulsdrukknoppen met of zonder
functiemarkering op de knop, dubbele impulsdrukknoppen, vuist
slag drukknoppen Noodstop, vuistslag drukknoppen met vergren

deling Noodstop met beveiliging (draai-ontgrendeling of met sleu
tel). Verder zijn er keuzeschakelaars met of zonder slot, signaallam
pen uitgerust met gloeilampen en al dan niet voorzien van span
ningsbegrenzer of transformator, signaallampen met LED en com
plete lichamen met 1 of 2 contactelementen. Voor al deze appara
ten zijn er modulaire onderdelen beschikbaar (referentie ZB4). Het
zijn bedieningskoppen voor enkele en dubbele impulsdrukknoppen,
al dan niet verlicht, voor drukknoppen Noodstop, bedieningsknop
pen voor keuzeschakelaars, lamphouders voor signaallampen met
of zonder test-functie, lensjes voor signaallampen, signaallampen,
contactblokken met lamphouder... Met deze modulaire onderdelen
kan de klant - hier meestal bordenbouwer of industriële eindgebrui
ker - zelf zijn bedienings- en signaaleenheden samenstellen.

Functionaliteit, ergonomie en veiligheid
Van op afstand bekeken lijkt de nieuwe Harmony-reeks sterk op de
vroegere diameter 22-reeks. Toch zijn er belangrijke verschillen
waaruit voor de eindgebruiker grote voordelen zullen voortvloeien.
Het verchroomde metalen kraagje is minder hoog dan in de vroege
re reeks, met plaatsbesparing als gevolg. De knop is vingergeleidend
uitgevoerd voor een gemakkelijkere manipulatie. De knoppen zijn
verkrijgbaar in opgefriste kleuren, waaronder wit, zwart, groen, rood,
geel, blauw. Het geheel is esthetisch afgewerkt. In de nieuwe reeks

Een belangrijk bijkomend voordeel van de Harmony-reeks is dat de
gebruiker nu drie contactelementen per contactlichaam kan opklik
ken. Het aantal contacten kan dan nog eens uitgebreid worden door
in drie verdiepingen te werken. In de vroegere reeks was men
beperkt tot slechts twee contacten per laag, en tot twee lagen.
Voor wat de kabelaansluiting betreft, biedt de Harmony-reeks ver
schillende varianten van contactelementen, namelijk het klemprinci
pe met schroefverbinding, het klemprincipe met stiftuitvoering voor
printplaatmontage en de kabelaansluiting gebaseerd op het zelf
strippende klemprincipe, voor snelmontage. ■

In het kort
De nieuwe Harmony-reeks biedt de
installateur belangrijke voordelen

kan met gekleurde LED-verlichting gewerkt worden, in plaats van met
gloeilampen. Dankzij de langere levensduur van de LED’s (± 100.000
uren) hoeven de lampjes niet zo frequent vervangen te worden, wat
de onderhoudskosten gunstig beïnvloedt. Ook hun energieverbruik
ligt veel lager dan dit van gloeilampjes. De Harmony-reeks is boven
dien EMC-vast en voldoet hiermee aan de Europese regelgeving.
Voor de mechanische bevestiging van de drukknop op het bord,
hoeft men slechts één enkele schroef aan te draaien in een vernuftig
ontworpen aanspannende beugel. Ook bij de assemblage van de
modulaire onderdelen tot een compleet geheel, kan veel kostbare tijd
bespaard worden. Het contactelement wordt namelijk direct op het
contactlichaam geklikt, en voor de bevestiging van het geheel hoeft
slechts één enkele schroefverbinding gemaakt te worden.
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Kleine afmetingen
Snelle assemblagetechniek (clipsen)
Eenvoudig te bevestigen
Verschillende varianten van
draadaansluiting
LED’s in verschillende kleuren
Drie verdiepingen van drie
contacten elk
Overeenstemming met internationale
normen
Voorraad beschikbaar bij de verdeler
en bij Schneider Electric
Beschikbaar in 2 versies:
- metaal (XB4)
- kunststof (XB5)
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