Harmony Kontrol & Sinyal Ürünleri
Sağlam ve ergonomik kumanda butonlarınızla makine
ve panolarınızdan çok daha fazla verim alın
En güvenilir kumanda butonları, seçici butonlar ve sinyal lambaları
En zorlu koşullara bile dayanabilen sağlam yapı ve güçlü performans

Elektrik panoları ve makinelerde farklı bir stil
Yeni modern tasarımı ile dünyanın her yerinde, müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilme

Akıllı makine ve panoları bir sonraki adıma taşıyabilecek yenilikçi ürünler
Yeni USB ve RJ45 portları sayesinde, çok daha kolay ve güvenli bilgi aktarımı
Yeni potansiyometre ve zaman röleleri sayesinde maksimum hassas ayar özelliği

Piyasadaki en geniş ürün yelpazesi
Tüm ürünleri tek bir üreticiden alabilme kolaylığı

schneider-electric.com.tr

Her koşulda güvenilir
kumanda butonları ve siviçler
Her duruma ve koşula uygun, sağlam
performans için Harmony metal
aksesuar serisi
Olası patlayıcı ortamlardan, aşırı soğuk ve
sıcak ortamlara varıncaya kadar, her durumda
Harmony’e güvebilirsiniz:
• Uluslararası standartlara uygunluk
(IEC, UL, CSA, CCC, EAC, JIS)
• Deniz sertifikaları
(BV, RINA, LROS, DNV, GL)
• Koruma sınıfı
(IP66, IP67, IP69, IP69K, Tip 4X)
• - 40°C’den +70°C’ye çalışma
sıcaklık aralığı
• IK06’ya kadar darbe dayanımı
• Yüksek titreşim dayanımı: sağlam konektör
vida bağlantısı
• Yüksek güçlü elektriksel kontaklar
Modern bir tasarım için Harmony Yassı Tip
Montaj Aparatı
Endüstriyel elektrik panolarında ve makinelerde
yepyeni bir görünüm
• Kolay ve hızlı montaj
• Tüm 22 mm çaplı Harmony serileri ile uyumlu
• Kolay etiketleme
Daha hızlı, daha kolay montaj için Harmony
serisini tercih edin
Maliyetleri azaltan verimli yöntemler:
• Tek elle monte edilir
• Tek vida ile sabitlenir
• Aksesuarlar tüm Harmony 22 mm çaplı
seriler ile uyumludur.

Yeni!
USB ve RJ45 portlar: Makinenize en kolay
ve güvenli yoldan bağlantı imkanı
Yeni USB ve RJ45 portlar sayesinde, en kolay ve
verimli şekilde PC ve hafıza cihazını, makinenin/
panonun ön yüzüne bağlayabilirsiniz.
• Data alışverişi
• PLC veya Operatör panelini güncelleme
• Pano kapağını açmaya gerek kalmadan:
- Elektriksel tehlikelerin önüne geçme
- Kabin içini toza karşı koruma

Zaman rölesiyle zaman kazanın!
Pano kapağını açmadan makinenizin zaman
ayarlarını yapabilirsiniz.
• 22 mm delik ile panoya montaj
• Dört zaman aralığı: 0.5 sn - 60 dk

Potansiyometre: Hassas makine kontrolü
Hız kontrol sürücülerinde ve basit ayarlamalar
için potansiyometre:
• Üçüncü parti komponentlerin kullanımını
ortadan kaldırma (entegre rezistör)
• Değişken hız sürücüleri için kullanıma uygun
• Sıcaklık ayarı gibi basit kontroller için
kolay çözüm

Sinyal lambası: 3 faz şebeke kontrolü için
tek bir sinyal lambası
• 360−440 VAC, 3 faz nötr’lü / nötr’süz
• 30 mm çapında tek bir deliğe kolay montaj
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*Standart ve ekipmanlardaki olası teknolojik gelişmeler nedeniyle bu belge içindeki metin ve resimlerde belirtilen özellikler zaman içinde değişkenlik gösterebilir.

