99 %

av apparatskåpsbyggarens behov
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99%
Med oss som partner får ni produkter
och tjänster som uppfyller 99% av
apparatskåpsbyggarens behov.
Brett utbud av produkter och tjänster
Certifikat för globala marknader
Stort distributionsnät
Tack vare god relation med våra distributörer
får du bra tillgänglighet av våra produkter

Logistikcenter
Vårt logistikcenter i Örebro samordnar leveranserna

Kundsupport
Vår kundsupport hjälper dig med order, offert och teknisk support. Kontakta dem per telefon eller e-mail
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Vet du att Schneider Electric tillgodoser
99% av komponenterna som behövs för
att bygga enkla och effektiva apparatskåp?
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Inkommande brytare och skydd

1

Powerpact Multistandard
Powerpact Multistandard är en vidareutveckling av den
välkända Compact NSX, som uppfyller de flesta standarder
i världen. Powerpact Multistandard är ett idealiskt val för den
som säljer utrustningar i olika länder där IEC-standarden inte
är applicerbar. Powerpact Multistandard uppfyller bl a IEC,
UL, CSA, NEMA, NMX och CCC-standarderna.
Säljstart under 2013!

Compact/Interpact INS/INV
Interpact är en serie lastfrånskiljare med industriella prestanda
från 40 - 2500A. Interpact lastfrånskiljare är konstruerade för
att manövrera eller skilja ifrån en krets eller utrustning från
resten av anläggningen. Ett modulärt tillbehörssystem tillsammans med mycket höga elektriska prestanda gör att de
lämpar sig väl även för de mest krävande applikationerna.
I kombination med Compact effektbrytare höjs prestandan
till ännu högre nivåer tack vare den goda strömbegränsningen
i lastfrånskiljaren.

NYHET!

Under 2013 kommer Interpact
serien att byta färg, för att bättre
harmonisera med Compact
NSX. I samband med detta byter
lastfrånskiljarna också namn till
Compact INS/INV.

Inkommande brytare och skydd

NYHET!
Compact NSX får under 2013
tre nya prestandanivåer, som
lyfter serien till världsledande
nivåer vid högre spänningar!
200kA vid 440V och 100kA
vid 690V talar för sig själv.

Huvudbrytare och säkerhetsbrytare
Tesys Vario
Brett program av huvud- och säkerhetsbrytare från 12A
upp till 175A. Samma brytardel oavsett montagesätt,
panel-, bottenmontage eller i kapsling.

Compact NSX från 16 – 630A
En modern, starkt strömbegränsande effektbrytare, som ger mycket effektivt anläggnings- och personskydd. Compact NSX finns i två fysiska storlekar från 16 till 630A.
Gemensamma installationstillbehör gör dem mycket smidiga att designa och installera.
Ytterligare uppskattad egenskap är total selektivitet med standardskydd.
En komplett serie tillbehör finns för t ex fjärrindikeringar och fjärrutlösning, fjärrmanöver
och förreglingar samt speciella skydd för generatorer och avancerade motorapplikationer.
Med utlösarblocken Micrologic 5 och 6 får effektbrytaren integrerade funktioner för
mätning och analys av elektriska parametrar. Kommunikationstillvalet ger kontroll av
energianvändningen, förenklat underhåll och förbättrad drift.
6
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Kraftfördelning

2

Skensystem AK5
System upp till 160A som förenklar montage och
underhåll. Fästes via DIN skena eller direkt i plåt.

Skensystem LA9Z
Kraftfördelning via kopparskenor. Märkström upp
till 630A. Förenklar både installation och underhåll.

Kraftfördelning Linergy

Överkopplingsskenor för motorfördelning
Smarta lösningar som underlättar montage av startapparater.
Skapar bättre överblick i skåpet och förenklar underhåll.

Plintar Linergy
Opimerar din fördelning i skåpet.
Nu ännu enklare och snabbare installation
med Push In teknik.

Standardiserade och prefabricerade kretsar gör installationen enkel och
snabb. Våra personsäkra och montagevänliga skensystem med smarta
lösningar ger en bra överblick i skåpet och förenklar underhållet.

8

•
•
•
•
•

De nya kopplingsplintarna är bättre, säkrare och snabbare
Förbättrad anslutningsteknik – ingen efterdragning krävs
Kvalitativt materialval. Godkänd för IEC 1000V
Färre referenser – gemensamma tillbehör
50% kortare montagetid tack vare Push In teknik
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Strömförsörjning

3

Nätaggregat
Anpassade applikationer för den globala marknaden:

•
•
•
•

100-500V
I enlighet med UL/CSA
Stort utbud: från 0,3A upp till 40A utgångsström
Kostnadsbesparande: överdimensionering är inte
nödvändig tack vare integrerad energireserv

Enkel installation:

• Montage på DIN-skena
• Hög anslutningskapacitet
• Sparar montageutrymme

Funktionsmoduler
• Phaseo består av en komplett serie funktionsmoduler som
garanterar dig lugn och ro med korrekt drift för dina applikationer.

• Skydd mot strömavbrott med ABL8B buffermoduler
och batteri back-up

Phaseo Strömförsörjning och transformatorer

• Servicekontinuitet med ABL8RED redundansmodul
• Selektivitet på 24 VDC kretsar med ABL8PRP modul
för skydd av utgången

Transformatorer och likriktare
Enkla att installera:

• Montage på DIN-skena eller med skruvar
• 230V eller 400V primärspänning
• Serie- eller parallellkoppling med byglar
Perfekt integration i apparatskåp:

• Skyddslock
• LED ”ON”
• Val mellan 40/50/60˚C transformatorer

Phaseo är en serie strömförsörjningsenheter framtagna för de enklaste
maskiner upp till de mest komplexa industriprocesser och erbjuder
totalsynergi med Schneider Electrics övriga automationsprodukter.
Hela programmet uppfyller gällande normer och standard och finns
tillgängliga över hela världen.
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Skyddskomponenter Acti 9

4

Dvärgbrytare

Smartlink

• Skydd mot överlast och kortslutning
• Temperaturkompenserade för omgivningstemperatur 500C
• VisiTrip på fronten visar om dvärgbrytaren löst ut för

Med Smartlink får du omedelbar information om statusen för
olika apparater och kan även manövrera dem till/från, något
som är viktigt för installationer där stilleståndstider måste
minimeras.

elektriskt fel

• Dubbla anslutningar och snäpplås som lossas framifrån
• Momenttillslag av kontakterna
• Unika egenskaper för kaskad/selektivitet med
uppströms effektbrytare

• Märkström från 0,5A - 63A med utlösningskurva B- C- D
• Brytförmåga 6 och 10kA, låga märkströmmar ≤ 4A
upp till 70kA

• Motordon för fjärrmanövrering

Acti 9 det säkra, enkla och mest effektiva normprogrammet

Jordfelsbrytare
• Från 16A upp till 125A
• 2 pol och 4 pol i standardutförande klass A
• Klass A och Si superimmuna, okänsliga för fukt och
aggressiva miljöer

• Kan förses med tilläggsmodul för automatisk åter-		
ställning vid intermittenta fel

• Dubbla anslutningar och snäpplås som lossas framifrån
• Finns även i specialvarianten B-klass 4 pol 25A upp till
125A

• Modbusskena för att kunna kommunicera ned 		
på gruppnivå.

• 11 in/utgångar, matas med 24V DC och monteras
mellan raderna i en fördelningscentral

• Via EGX300 får du information om apparaternas 		
status, drifttid, antal till/från samt hur många gånger
de löst ut

• Med PLC kan vissa av apparaterna även fjärrmanövreras

Överspänningsskydd
Överspänningsskydden finns i olika utförande beroende på
om man vill skydda mot direkta nedslag Typ 1 och Typ 1+2
eller för indirekta nedslag Typ 2 och Typ 3.

• Valet av skydd för direkta nedslag väljs beroende på 		
vilken skyddsnivå som erfordras, 25kA/fas för nivå
1 och 2 samt 12,5kA/fas för nivå 3 och 4

• För indirekta nedslag väljs Typ 2 som finns från 65kA/fas
ned till 20kA/fas

• Behövs komplettering längre ut i nätet väljs Typ 3, 8kA/fas
• Samtliga finns med och utan signalkontakt för 1 - 4 pol
utförande

Acti 9 är en komplett serie normprodukter som består av dvärgbrytare,
jordfelsbrytare, överspänningsskydd samt produkter för manövrering av
olika laster. Våra dvärgbrytare och jordfelsbrytare har flera unika egenskaper som gör installationen både säkrare, lättare och kan övervakas
med vår nya kommunikationslist Smartlink.
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Energimätare
Acti 9 iEM3000 serien är kompakta energimätare för
direktmätning upp till 63A alternativt för strömtransformatormätning. Sortimentet omfattar bl.a. modeller med
pulsutgång alternativt Modbuskommunikation samt
MID-godkända mätare. Ett stort plus är att modeller med
Modbus kan kommunicera fler mätvärden än bara kWh
(P, Q, S, 3 x I, V, PF, F).

NYHET!
Energimätare med M-bus
och LON lanseras under 2013!
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Startapparater och motorskydd

5
Startapparater och motorskydd TeSys

TeSys K

Termiska överströmsreläer TeSys LR

Minikontaktorer TeSys K för applikationer där storleken har betydelse.
Storlekar från 6 till 12A AC3.
TeSys K finns med en rad olika
anslutningsalternativ.

Överströmsreläer med skruv eller bladfjäderanslutning. Termiska överströmsreläer
med fasbortfallsskydd. Kompenserade
reläer med manuell eller automatisk
återställning.

TeSys D

Motorskyddsbrytare TeSys GV

TeSys D är marknadens mest beprövade och mest tillgängliga
kontaktorer som kännetecknas av hög kvalitet och prestanda.
Den finns från 9A till 150A, där samtliga storlekar har 1sl+1br
hjälpkontakt som standard. TeSys D har många olika anslutningsalternativ, bl a skruv- och bladfjäderanslutningar.
I storlekarna 40 till 65A, med vår patenterade Everlink,
tekniken som ger högre anslutningssäkerhet.

Effektiva motorskydd mot såväl överström som
kortslutning. Med Everlinkanslutning i utförande GV3P/L.

TeSys F

Komplett startkopplare TeSys U

TeSys F finns från 115A till 800A AC3 och har många gemensamma tillbehör med TeSys D. Dessutom finns marknadens
enda AC1 kontaktor för märkströmmar från 1250 till 2100A.

Vår enklaste lösning upp till 32A.
En produkt med de funktioner som krävs för motorkontroll:

World Wide

Certification

Skydda dina maskiner och anläggningar med TeSys - ett marknadsledande sortiment av bland annat kontaktorer och motorskydd.
TeSys seriens produkter med hög prestanda och goda egenskaper
finns tillgängliga över hela världen.
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•
•
•
•
•
•
•

Frånskiljare
Kortslutningsskydd
Överströmsskydd
Kontaktor
Enkelt och snabbt montage
Tar mindre plats i skåpet.
Sista minuten ändringar inga problem - du byter bara modul
15

Drivsystem

6

Altistart
Altistart, en serie kompakta apparater för mjukstart av asynkronmotorer.
En microprocessor styr och övervakar start- och stoppförloppen och reducerar strömtoppar, begränsar plötsliga spänningsfall och snabba vridmomentslag i elmotorer. Samtidigt
mer än halveras startströmmen, eftersom ingen överdimensionering är nödvändig.
Slitaget minskar, oönskade stilleståndstider reduceras, serviceintervallerna förlängs och livslängden ökar.

Altivar
Schneider Electric är en av världens ledande tillverkare av
frekvensomvandlare. Varje produktserie täcker ett brett område
av applikationer och motorstorlekar. Från 0,18 till 800 kW vid
230V, 400V, 500 V samt 690 VAC.

Altivar 32

Drivsystem - Altistart, Altivar och Lexium

Med mer än 150 unika funktioner är Altivar en av marknadens
modernaste frekvensomformare. Altivar 32 (ATV32) gör det
möjligt att styra både synkrona och asynkrona motorer i effektområdet 0.18 till 15kW. Kompakt ”booksize” design, integrerad säkerhet, fältbussanslutning och integrerad logikfunktion
(enklare PLC-funktion) är några av de funktioner som bidrar till
optimerad produktion och sänkta kostnader.

Lexium
Med Lexium erbjuds ett brett sortiment av styrsystem, drivsystem och linjär positioneringsutrustning för alla typer av
applikationer. Lexium systemet motsvarar högt ställda krav på
användarvänlighet och möjliggör optimerad produktion och
reducerad kostnad.

Lexium 32

Med vårt breda utbud av servosystem, frekvensomvandlare och elektroniska mjukstartare erhålls ökad effektivitet av dina maskiner, minskad
energiförbrukning och optimerad produktion. Lätta att installera erbjuder
de intuitiv programmering och omfattande kommunikationsmöjligheter
som enkelt integreras i systemarkitekturen.

16

Lexium 32 (LXM32) är ett servodrivsteg för de krävande
applikationerna i området 0.15 till 7 kW. Med funktioner som
integrerad säkerhet, STO (Safe Torque Off) och fältbussanslutning är LXM32 användbar i de flesta applikationer.
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Reläer och logikmoduler

7

Zelio Control

Zelio Time

Kontrollreläer

Tidreläer

För övervakning av ström, spänning, frekvens,
hastighet, hisstemperatur, nivå och pump

•
•
•
•
•

• En serie kontrollreläer som skyddar
mot dyrbara driftstopp
• Uppmärksamma på onormala förhållanden
• Ökar motorns livslängd
• Säker - huvudfunktion är att undvika uppvärmning i motorn

• Tillförlitlig och produktiv - ökar motorns livslängd, enkel att konfigurera och intelligent

Zelio Relay
Elektromekaniska relärer

• Stort utbud, upp till 4 kontakter
• Enkel installation och enkelt underhåll
• Standardiserad stiftposition på sockeln
• Testknapp för kontroll av reläfunktion
• Tydlig indikering, LED eller mekanisk
• Stort urval av manöverspänningar
• Sparar upp till 65% installationstid vid

Zelio Logic, smarta reläer som spar tid och gör ditt arbetare enklare

användning av sockel med bladfjäderanslutning

Zelio Solid state
Statiska reläer

• Obegränsad livslängd
• Brett urval av matningsspänningar
• Hög brytförmåga, upp till 125A
• Tysta, lämpliga i byggnader och sjukhus
• Okänsliga mot vibrationer
• LED-indikering

Zelio Analog
Analoga interface

• Enkel installation med förkalibrering av
in- /utgångar
• Tillförlitlig repeternoggrannhet av utgångssignal som funktion av ingångssignalen

Med Zelio Logic bygger du energieffektiva och smarta applikationer,
från enkla system till komplexa lösningar. Tåliga, energisnåla och flexibla
smarta reläer anpassade för fastighets-, bostads- och maskinlösningar.
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• Skyddade utgångar
• Termoelement, J och K, 0-1200˚C Pt100,
minus 40-500˚C

• Analog/analog

Singel- eller multifunktion
Brett urval av matningsspänningar
Modulära och industriella modeller
Tidområden 0,05s-300h

Zelio Logic
Logikmoduler (mini-PLC)

• Optimerar installations- och program-

• Effektiv - noggrannhet garanteras med
microcontroller teknologi

Montage i skåp eller frontpanel

•
•
•
•
•
•
•
•

meringstid samt kostnader för applikationen
Upp till 40I/O
Kompakt eller modulär
Programmering via reläschema eller
funktionsblockdiagram
Stor och tydlig bakgrundsbelyst LCDdisplay
Gratis mjukvara Zelio Soft
Analog hantering
Kommunikation
Astrofunktioner för energiefffektiva
lösningar, solens position och solens
upp- och nedgångstider

Zelio Control Reg
Regulatorer

• En bred serie av regulatorer
• Produkter med hög kvalitet
• Många funktioner som täcker merparten
av behovet

• Ergonomisk design
• Enkel integration i maskinarkitekturen 		
och kommunikation

Zelio Count
Räknare

• Räknare, tidräknare och summaräknare
• Räknarkapacitet med eller utan nollställning

•
•
•
•
•

Låsbar
Säkrar data vid strömavbrott
Tydlig display
Enkelt underhåll
Mekanisk, LCD eller LED display
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Maskinsäkerhet

8

Säkerhets PLC
Schneider Electrics serie säkerhets PLC:er kombinerar hög
säkerhet med maximal öppenhet och flexibilitet. Förutom
egenskaper som dubbla processorer, internverifiering i varje
cykelvarv och en mycket hög kvalitet har vi integrerat en kommunikation för både normal data och säkerhetsklassad data
som är helt baserad på Ethernet TCP/IP.

Säkerhetsmoduler
Traditionell säkerhetslösning för övervakning av:

• Nödstopp
• Grindbrytare
• Kodade magnetbrytare
• Ljusridåer
• Trelägeshålldon
• Tvåhandsmanöverdon

Preventa Maskinsäkerhet
Säkerhetskontroller
Övervakning av de flesta typer av givare

• En och samma säkerhetskontroller kan programmeras för att samtidigt övervaka flera olika säkerhets-		
funktioner

• Enkel programmering med drag och drop mjukvara
• Kommunikation mot överordnade system via
Modbus, CANopen och Profibus

Med Preventa säkerhetslösningar erbjuds ett omfattande sortiment av
säkerhetsprodukter, kompatibla med internationella standarder, utformade för att ge omfattande skydd för personal och utrustning.

20

21

Styrsystem

9

Zelio logikmoduler och enklare styrsystem
Zelio Logic är en logikmodul som
erbjuder hög prestanda och driftsäkerhet. Den används som ”hjärnan” i både
maskinlösningar och lösningar inom
fastigheter och bostäder.

Plantstruxure är ett samverkande system som gör det möjligt
att effektivisera fabriken, produktionen och energianvändningen.

Styrsystemet M340 med ett brett användningsområde är moduluppbyggd där man enkelt plockar ihop en kombination av moduler
för processor, kommunikation, I/O och specialmoduler. Mycket minne, bra prestanda och
möjlighet till en stor mängd kommunikationsportar och olika protokoll gör den till en flexibel
plattform som passar i de flesta tillämpningar.

Ett kompakt och kostnadseffektivt styrsystem
som innehåller alla funktioner samt ett antal I/O
redan i grundutförandet. Kan enkelt byggas ut.

Quantum
Processystemet Quantum är ett mycket
kraftfullt och flexibelt styrsystem för stora
anläggningar. Quantum kan expanderas upp
till 64000 lokala I/O på bakplansbussen som
är baserad på TCP/IP. Marknadsledande
prestanda för hot stand-by redundans, integrerad säkerhet och on-line ändring av såväl
mjuk- som hårdvara. Du behöver aldrig stanna
processen om du ska bygga om. Quantum är
det ideala styrsystemet för verksamhetskritiska
tillämpningar. För konfigurering av styrsystemen i PlantStruxure används mjukvaran
Unity Pro.

Styrsystemen är fritt programmerbara med moderna mjukvaruverktyg.
De har inbyggda kommunikationsmöjligheter för fältbussar och nätverk
och kan kommunicera med drivsystem, mätare, operatörspaneler och
överordnade SCADA-system.
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Vårt koncept för maskinbyggare kallas MachineStruxure.
Här ingår ett brett utbud av styrsystem beroende på
dina behov, önskemål och kostnadskrav.

M238

Premium används vanligtvis i medelstora till
stora applikationer upp till 2048 I/O på det
lokala bakplanet och har ett brett användningsområde. Premium är moduluppbyggt
där man enkelt kan plocka en kombination
av moduler för processor, kommunikation,
I/O och specialmoduler.

Vi erbjuder ett komplett program av styrsystem oavsett om ditt behov är en
enkel och kompakt logikmodul, ett styrsystem för en maskin eller ett processystem för en hel fabrik.

Zelio Logic är testad för att passa allt från
enkla system till mer komplexa lösningar
där hög prestanda, driftsäkerhet och
effektivitet krävs.

M340

Premium

Styrsystem

Passar till många olika applikationer

HMI-controller
En allt-i-ett-lösning för mindre maskinstyrningar
där styrsystemet är integrerat i operatörspanelen. En lösning som är mer kompakt och
kostnadseffektiv än ett separat styrsystem.

M258
Ett kompakt, flexibelt och kraftfullt styrsystem
för maskinstyrningar upp till 2400 I/O. Levereras
bestyckat från start med 42-66 I/O och utökas
med fler I/O lokalt eller via bakplan/fältbuss.

Altivar iMC
Ett styrkort som integreras i frekvensomformare
av typ Altivar 61 eller 71 - komplett med I/O och
kommunikationsportar. Lite mer integrerat och
kompakt.

LMC058
En kompakt, flexibel och kraftfull motioncontroller för maskinstyrningar upp till 2400 I/O och 8
synkrona axlar. Den är bestyckad från start med
42-66 I/O och utökas med fler I/O lokalt eller via
bakplan/fältbuss.

PacDrive 3
En motioncontroller och ett styrsystem för dig
som behöver marknadsledande prestanda.
Den levereras med ett antal I/O integrerat och
utökas med fler via SERCOS III samt hanterar
upp till 99 synkrona axlar.
PacDrive 3 har integrerad robotstyrning och
säkerhet. För konfigurering av alla styrsystem i
Machine Struxure används mjukvaran
SoMachine.
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Distribuerad I/O

10

Advantys TM5, TM7 och OTB
TM5 är kompakt och flexibelt och byggs ihop av flera moduler
som väljes efter behov. Kommunikationsmodul, spänningsförsörjning och I/O antingen som block I/O eller slice I/O.
Monteras i apparatskåpet och håller kapslingsklass IP20.
TM7 är en serie IP67-klassade I/O som enkelt monteras direkt
på maskinstativ
OTB är en serie IP20-klassade I/O för enklare tillämpningar

Advantys STB
Advantys STB är ett smart, enkelt och flexibelt I/O-system
med hög prestanda för applikationer där man önskar distribuera I/O-noder över en fältbuss för att minimera installationstid och kostnader.

I/O- och anslutningssystem

Advantys ETB
Advantys ETB är ett smart, enkelt och flexibelt IP67 I/O-system
med hög prestanda för applikationer där man önskar distribuera I/O-noder över Ethernet och montera dem direkt på
maskinstativet.

Vi erbjuder ett heltäckande sortiment av distribuerade I/O-system i olika
utföranden för marknadens populäraste fältbussar. Kompakta, flexibla,
enkla att installera och konfigurera samt kostnadseffektiva.
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Tryckknappar, signal- och manöverenheter

11
Kompletta lösningar med Harmony signal- och manöverenheter

Harmony Fingeravtrycksläsare

Harmony tryckknappar

Slipp alla nycklar, passerkort eller koder som kan förväxlas
eller kopieras. Låt istället ditt unika fingeravtryck ge tillstånd
att stoppa och starta processer i industrin. Enheten reducerar
underhållstid och driftskostnader samtidigt som ingen
obehörig kommer in i den förbjudna zonen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Hanterar 200 olika fingeravtryck
Hantering av användare via mjukvara
Kommunikation via USB
Anslutning till HMI

Harmony ljus- och ljudpelare

Harmony trådlös tryckknapp

• Stort urval

•
•
•
•
•
•
•

• Enkla att montera
•
•
•
•

Flexibelt montage
LED med hög ljusstyrka
Anslutning till HMI via USB
LED med multifärg

Snabb installation, sparar tid och pengar
Räckvidd upp till 100m
Miljövänlig, inga batterier att återvinna, ladda eller byta
Många användningsområden
Kortar tiden vid eventuella driftstopp
Inget underhåll
Permanent tillgänglighet

Harmony tryckknappar för tuffa miljöer

Harmony kamströmställare

• Produkterna är designade och anpassade för

•
•
•
•
•
•

tuffa applikationer

• Externt skydd mot inträngande av vatten och

Som tillägg till vårt stora bassortiment i Harmonyserien finns det tryckknappar speciellt anpassade för tuffa miljöer, trådlös tryckknapp som
sparar både installationstid och kostnader samt många andra finesser
och tillbehör.

XB4, modulära diameter 22mm i metall
XB5, modulära diameter 22mm i plast
XB6, modulära diameter 16mm i plast
XB7, kompakta diameter 22mm i plast
9001, modulära diameter 30mm i metall
XVL, lysdioder diameter 8 och 12mm
I enlighet med standarder och marina krav
Hög kvalitet
Mycket stort utbud av funktioner och tillbehör
IP66 och IP69K

damm i manöverhuvudet liksom i panelen

• Samma montagehållare och kontaktblock som
XB4 och XB5-serierna

10-150 A
Front- eller bottenmontage
Stegväljare
BCD-omkopplare
Amperemeteromkopplare
Voltmeteromkopplare

• IP66 och IP69K
• Tillbehör för standardknappar, vred, nyckelvred
och nödstopp

• Bakre skydd för kontaktblock
26

27

Operatörspaneler

12
Magelis STO

Magelis STU

Magelis STO och STU
I serien av små Magelis paneler finns Magelis STO, med 3.4” monokrom
skärm, tillgänglig med två typer av backlight.

• Magelis STU finns i storlekarna 3.5” och 5.7” TFT färgskärm
• Magelis STO och STU är utrustade med senaste teknologin

såsom: USB V2.0 port för dataöverföring, RJ45 port för Ethernet
kommunikation, Web Gate, RS 232C serial link

Magelis operatörspaneler och iPC’er

• För Magelis STU behövs inget rektangulärt hål för montage i kapsling, 			
montaget sker med ett 22 mm runt hål

Ett stort erbjudande av robusta och användarvänliga HMI som uppfyller
högt ställda krav i en mängd olika tillämpningar. Med sina omfattande
funktioner, säkerställer Magelis kvalitet i dina installationer.
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Apparatskåp

13

Spacial Väggskåp S3D
Ett av marknadens bredaste sortiment med över
50 olika dimensioner.

• Tidsbesparande
• Återanvändbart emballage
• Brett utbud av tillbehör och lösningar

Thalassa - För krävande miljöer

Väggskåp och golvskåp
Idealet för utomhusinstallationer eller kemiska och korrosiva
miljöer. Tillverkat i glasfiberarmerad polyester och helt underhållsfritt. Thalassa uppfyller högsta isolationsklass II vilket
utesluter risken för elektrisk chock.
I Thalassa serien finns även mindre boxar i ABS och
Polycarbonatplast.

Golvskåp Spacial SM & SF

Apparatskåp Spacial och Thalassa

Spacial SM är fristående golvskåp.
En snabb och komplett lösning.
Spacial SF är en flexibel och byggbar serie.
Optimerad för att göra montage enklare och snabbare.
• Samma profil i ramen, ett verktyg
• Gavlar kan monteras av en person
• Två dörrar kan monteras på samma profil.

Spacial SFP
Unik möjlighet att kombinera Spacial SF och Prisma P.
Uppfyller standard IEC 50298, IEC 62262 och IEC 61439-2.
Höjd: 2000 mm, Bredd: 300, 700 mm
Djup: 500, 600, 800 mm

Från små lådor till stora byggbara golvskåp. Med våra Universal
Enclosures kan du lätt hitta rätt kapslingslösning tack vare ett brett
utbud av kapslingar och tillbehör.

Lösningar för EMC eller ATEX miljöer

Märkströmmar:
• 1600A (djup 500, 600 mm)
• 3200A (djup 800 mm)

För applikationer med miljöspecifika krav finns Spacial
S3D, S3X och Thalassa PLM i ATEX utförande samt
Spacial vägg- och golvskåp i EMC utförande.

30

31

Klimatisering

14
Filterfläktar

Värmeelement

Våra filterfläktar är enkla att installera och underhålla och
hör till marknadens mest effektiva tack vare låg effektförbrukning och hög prestanda.

Vid stora temperaturväxlingar bildas kondens i skåpen. Ett
värmeelement är en ekonomisk lösning för att skapa en jämnare temperatur i skåpet. Våra element finns i både AC- och
DC-utförande samt i 110-250 V spänning.

Kylaggregat och värmeväxlare

Klimatkontroll

ClimaSys, för bättre klimat

Används vid krävande applikationer där omgivningstemperaturen kan vara högre än i skåpet eller om omgivande luft är
förorenad. Dessa finns i en stor variation av utförande och
med kyleffekt från 370 till 3100 W.

Vårt erbjudande med termostater, hydrostater samt ett
brett utbud av givare för temperatur, rök, luftfuktighet är
ett av marknadens bredaste för klimatkontroll.

• Luft/luftväxlare - vid krav på hög IP klass
• Luft/vattenväxlare – vid förorenad omgivningsluft
• Kylaggregat – vid höga krav på kylning

Välj rätt klimatisering!
Förläng livslängden på utrustningen i apparatskåpet med rätt klimatisering. Skador orsakade av höga temperaturer eller kondens är kostsamma, men billiga att undvika.

ProClima
ProClima är en mjukvara som enkelt hjälper dig välja rätt
klimatisering. Laddas ner från vår hemsida
www.schneider-electric.com/se
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Mätning och övervakning

15

Kombinationsinstrument

Integrerad mätning i lågspännningsbrytare

PowerLogic kombinationsinstrument för frontmontage består
av allt från enkla lättanvända versioner till avancerade instrument med elkvalitetsanalys, för mätning, kontroll och övervakning av låg- och högspänningsanläggningar.

Masterpact och Compact NS/NSX erbjuder möjlighet till integrerad mätning motsvarande ett kombinationsinstrument samt
kommunikation.

PM3200-serien monteras på DIN-skena i t ex normkapslingar,
medan övriga är frontmonterade.

Mätning och övervakning

Elkvalitetsinstrument
Installerade i nyckelpunkter i installationen och för känsliga
drifter ger ION7550 och ION7650 oöverträffad funktionalitet
inkluderande avancerad elkvalitetsanalys tillsammans med
mätningar med debiteringsnoggrannhet, ett flertal kommunikationsmöjligheter, webbkompatibilitet och manövermöjligheter.

Detta gör att du slipper installera strömtransformatorer och
spänningssäkringar och du behöver inget extra utrymme för
mätfunktionen. Integreringen gör alltså att du sparar både
montagetid och utrymme!

Gateways
Ofta används ett snabbt och standardiserat Ethernetnätverk
för att inhämta data från många anslutna apparater och dela
information med flera användare. PowerLogic Ethernet gateways kan hjälpa dig att reducera kostnaden och komplexiteten
i anslutning, konfigurering och underhåll av ett nätverk med
intelligenta mätare, sensorer och andra enheter. En EGX300
med integrerad webbserver är den optimala lösningen för att
skapa ett ”intelligent apparatskåp” utan att installera något
egentligt överordnat system.

NYHET!
Energimätare
Med Schneider Electrics produkter kan du skapa lösningar för mätning
och övervakning med fristående mätare likväl som med integrerad
mätning i t ex lågspänningsbrytare.
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Energimätare med M-bus
och LON lanseras under 2013!

Acti 9 iEM3000 serien är kompakta energimätare för direktmätning upp till 63A alternativt för strömtransformatormätning.
Sortimentet omfattar bl a modeller med pulsutgång alternativt
Modbuskommunikation, samt MID-godkända mätare.
Ett stort plus är att modeller med Modbus kan kommunicera
fler mätvärden än bara kWh (P, Q, S, 3 x I, V, PF, F).
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Logistik
Logistik

Kundcenter

17

16

Kundcenter
Vårt Kundcenter ska alltid vara din första kontakt för dina
frågor. Vi hjälper dig med order, offert och teknisk support.

Om du vill lägga en order, få en offert eller teknisk support kan
du maila oss:

Öppettiderna för vårt Kundcenter är 08.00-16.30

Order: order@se.schneider-electric.com

och du når oss enkelt per telefon, fax eller e-mail.

Distributioncentret för hela den nordiska marknaden

Vårt kundcenter hjälper dig när du behöver:
•
•
•
•

Lägga en order
Få pris på en produkt
Vägledning om hur du returnerar produkter
Teknisk vägledning för produkter och lösningar

Telefon: Ring 0771 - 360 370
För att få hjälp med:
Tryck 1 för: Beställningar, prisuppgifter, reklamationer
Tryck 2 för: Teknisk support, val av produkt, felsökning,
rådgivning och förfrågningar
Tryck 3 för: Service på våra produkter och system

Jourtelefon

Schneider Electrics regionala distributionscenter för hela den nordiska
marknaden ligger i Örebro som är ett av de viktigaste logistikcentret
i Norden. Här lagerförs närmare 20 000 artiklar där leveranserna sker
direkt till slutkund eller till någon av våra distributörer. Distributörer för
elektrisk utrustning är en viktig partner för oss. De utgör ett stort nätverk av försäljningsställen runt om i landet som erbjuder slutkunder ett
mycket brett utbud. Normal leveranstid från vårt distributionscenter är
1-2 dagar.
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e-mail

Utanför ordinarie öppettider kan du nå oss på vår jourtelefon.
Är du inte avtalskund tillkommer kostnader för att utnyttja
jouren.
Telefon: 08-657 64 00

Om du behöver service

Offert: offert@se.schneider-electric.com
Teknisk support: teknisk.support@se.schneider-electric.com

Webben
Via vår FAQ och ”Öppna ett supportärende” på hemsidan
kan du kontakta oss för att få hjälp med:
• Val av produkt
• Teknisk support
• Rådgivning
http://www.schneider-electric.com/faq/se

My

Schneider
Electric

Med denna portal får du din egen individuella webbsida med
åtkomst till all information och alla tjänster från Schneider
Electric som t ex:

• Se pris och tillgänglighet
• Lägga order
• Se status på inneliggande beställningar
Länk till My Schneider Electric
https://www.mysese.schneider-electric.com/mysedv/

Om du behöver service av en produkt så kan du kontakta
vår serviceavdelning:
e-post - Service: se-service@schneider-electric.com
Fax: 08-623 84 85
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Anteckningar
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