Dialoog mens machine / HARMONY

Harmony,
nog beter
en steviger
Het gamma bedienings- en signaalcomponenten van de 22 mm Harmony-reeks
bevindt zich in constante evolutie.
De ontwikkeling staat niet stil en ook vandaag
nog komen er nieuwe functies bij.
Zoals de vorige componenten vertonen
ze een uitzonderlijke stevigheid en
ergonomie. Verbeteringen aangebracht aan
de draaiknoppen en aan de lichtgevende
elementen, bieden een verbeterd klik-gevoel
en een nauwkeurige en robuuste bediening
gedurende vele jaren en dit dankzij het nieuwe
mechanische concept. De aangebrachte
verbeteringen brengen de continuïteit van
de reeks niet in gevaar, integendeel, zij zijn
100% uitwisselbaar en de referenties blijven
ongewijzigd. Wel is de oude versie niet meer
beschikbaar na de lancering.

KEUZESCHAKELAARS MET HENDEL:
VERBETERD KLIK-GEVOEL
Deze knoppen worden bediend met een
rotatiebeweging van de hendel zodat het duidelijk
zichtbaar is of de ingestelde stand wel degelijk
overeenstemt met de gevraagde bediening van het
apparaat. Er bestaat een groot aantal combinaties.
Deze knoppen bieden een scherpe en
nauwkeurige bediening met hun goed in de hand
liggende hendel, hun hogere kraag voor verbeterde
robuustheid, hun zekere en stabiele vergrendeling
en hun krachtige terugvering. Bovendien worden
er bijkomende functies aangeboden zoals de
bediening van het middelste contact en de
overgedimensioneerde bedieningsnokken.
Dit leidt tot plaatsbesparing in het geval van een
schakelaar met drie posities (43 mm diepte, drie
contacten op een niveau), maar ook wanneer men
een schakelaar wenst te realiseren met drie vaste
standen en slechts drie contacten.

KNOPPEN VOOR KEUZESCHAKELAARS
MET SLOT: BIJKOMENDE BEVEILIGING
De kwaliteit van het slot werd verbeterd met
het oog op een betere bescherming tegen
fraudeerbaarheid.

De geplastificeerde sleutel uit vernikkeld messing
voor een betere corrosiebestendigheid, ligt beter
in de hand en het slot wordt beschermd door
middel van een inklapbaar luikje. Er is een nieuwe
sleutelversie verkrijgbaar met een beschermkapje
tegen stofindringing.

DE LICHTBRONNEN: EEN
GECONCENTREERDE VERLICHTING
Bij de verlichte keuzeschakelaar wordt het
rendement in vergelijking met klassieke
lichtbronnen met 30% opgetrokken. De hogere
lichtopbrengst van het nieuwe concept levert een
beter contrast in een sterk verlichte omgeving.
Het licht is geconcentreerd in het centrum van het
kapje. De geribde lens is steeds beschikbaar om
de zichtbaarheid te verbeteren en de focussering
te verminderen. Bij de gecombineerde functies
(contact + signalering) ziet men duidelijk de
verbetering omdat het licht axiaal verspreid wordt.

WATERDICHT
Om gebruikt te kunnen worden in vochtige
omgevingen wordt het gamma keuzeschakelaars
met 22 mm doormeter aangeboden met
een beschermingsgraad van IP66 tot IP69K.
Deze keuzeschakelaars weerstaan aan
hogedrukreiniging (120°C, 100 bar) en kunnen
gebruikt worden bij lage temperaturen tot -25°C.

SNEL IN DIENST,
WERELDWIJD BESCHIKBAAR
De nieuwe keuzeschakelaars worden, zoals de
vorige componenten, door één enkele operator
gemonteerd, door middel van opklikken en
schroeven in het geval van de metalen reeks.
De nieuwe producten onderscheiden zich van
de oude door middel van een geel in plaats
van een wit etiket op de verpakking. Met deze
nieuwe reeks producten en oplossingen geeft
Telemecanique een antwoord op de vraag naar
een grotere diversiteit van oplossingen in ruigere
omgevingen. De prestaties van al deze producten
zijn gehomologeerd en voldoen aan de strengste
internationale normen.
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IN HET KORT
Afgewerkt design.
Zekere en stabiele
vergrendeling.
Stevigheid.
Plaatsbesparend:
3 contacten in 43 mm.
Verbeterd slot.
Hogere lichtopbrengst.
Beschermingsgraad
IP66-IP69K.
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