Mens Machine Dialoog / Harmony IP66

Harmony,
een
gamma
dat
constant
evolueert

IN HET KORT
Harmony, een volledig
gamma van bedienings- en
signalisatiecomponenten.
De XB4- en XB5-series
hebben standaard een IP66
beschermingsgraad.
Producten in constante
evolutie.

Dit gamma van bediening en signalisatie
werd op de markt geïntroduceerd in de jaren
’90. Sindsdien groeide het aanbod door
uitbreidingen met producten waarin de meest
innoverende technologieën geïntegreerd
zijn. Met een verkoop van 10 miljoen
bedieningsknoppen in minder dan 4 jaar,
wat er feitelijk op neerkomt dat één op drie
installateurs over de ganse wereld voor deze
componenten kiest, dwingen de juweeltjes
van Telemecanique respect af!

HARMONY :
PRODUCTEN VAN FORMAAT
Het aanbod bestaat uit een grote
keuze drukschakelaars, noodstoppen,
draaischakelaars en verlichte signaallampen, die
afzonderlijk of in samenbouw kunnen gebruikt
worden. De producten van de XB4-serie, met
een diameter van 22 mm en metalen kraag, zijn
met hun eenvoudige montage en robuustheid
voor de industrie ontworpen. Hun ingenieus
monteersysteem van “inklikken en vastzetten”
met een gepunte schroef zorgen voor een niet
te verwaarlozen tijdswinst bij het monteren.
Iedere voetplaat kan tot 9 elektrische contacten
uitgebreid worden. In het geheel van knoppen,
verklikkerlampen en draaiknoppen worden
de laatste technologische ontwikkelingen
geïntegreerd, zoals bijvoorbeeld het gebruik van
led’s met een grote helderheid.
De XB5-serie, in hetzelfde 22 mm formaat, is in
kunststof uitgevoerd en biedt een goedkopere
oplossing. Ze zijn bestemd voor corrosieve
omgevingen en door hun uitvoering hebben ze
ook een dubbele elektrische isolatie.

Eenvoudige installatie.

EEN STRAATLENGTE VOOR MET
DE IP66 BESCHERMING
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De huidige industriële tendens bestaat erin de
intelligentie en controle zo dicht mogelijk bij de
productie onder te brengen.

Het is dus nodig de bedienings- en de
signalisatie-elementen te beschermen
tegen uitwendige agressie. Telemecanique
lanceert vanaf nu de elementen van de
XB4- en XB5- serie standaard met een IP66
beschermingsgraad.
Deze bescherming tegen stofophopingen en
waterinslag, vergelijkbaar met de golfslag op
zee, werd door een onafhankelijk laboratorium
INERIS geattesteerd.

DE XB6-XVL SERIE, MET KLEINE
AFMETINGEN
Deze elementen, met booropeningen van 8 tot
16 mm, zijn zeer compact en energiezuinig.
Niettegenstaande hun compactheid, biedt het
volledig XB6-gamma een moduleerbaarheid en
een ongekende flexibiliteit in de keuze van de
elementen waarmee men de sturing of controle
samenstelt.

DE NOKKENSCHAKELAARS VAN
DE SERIE K
Deze schakelaars verzorgen de controle van
het proces en de rechtstreekse bediening van
de machine. Drie uitvoeringen zijn beschikbaar
afhankelijk van de toepassing en de complexiteit
van de functie. In een uitgebreide keuzegids
zijn alle logische functies van de schakelingen
vermeld zodat men steeds de juiste schakelaar
kan samenstellen.

SIGNALISATIEKOLOMMEN EN
BAKENS: VEILIGHEID EN
CONTROLE IN EEN OOGOPSLAG
Beschikbaar in een “direct bruikbare uitvoering”
of samenstelbaar volgens wens, laten ze zelfs van op grotere afstand - door optische of
geluidssignalen, de optimale controle van de
verschillende productiefasen toe. .

