Modüler Pano Sistemi

Dayanıklı malzeme

Her zaman uygun bağlantı sistemi

Zorlu uygulamalar için

250 A'ya kadar panoların DIN EN 61439-3'e
uygun olarak kurulumu için

Güvenlik

Erișim ve kullanım alanlarının net șekilde ayrımı için

İnsanlar için

쓑

zor

tutușur, kendiliğinden söner
Yanma dayanımı: IEC 60 695-2-11'e göre 960° C kızgın tel deneyi

UV

Elektrik

konusunda uzman olmayan kișilerin
bir el kilidi üzerinden hızlı ve basit bir șekilde
erișebileceği bir çalıșma alanı

dayanıklılığı

Yalnızca

uzman kișilerin kullanımına izin verilecek
bölümler ancak bir alet yardımı ile açılabilir.

Örtme

perdeleri cihazdaki açıklıklarla her türlü teması engeller

Kullanılabilir

cihazlar ve bara
üzerine monte edilmiș cihazlar
için temasın tamamen engellenmesi sağlanır

Multikey

1

2

4

Sızdırmaz ve güvenli

Kombine Edilebilir Çözümler

Zorlu çevre koșullarında
Her yönde kombine
edilebilir

3

250 A'ya kadar panoları kendi bașınıza
kurabilmeniz için

Uzman

olmayan kișilerin kullanmak
durumunda kalacağı alanlarda el ile
açılabilen kilitler

Anahtar

ile kilitlenme özelliği kapının
gereksiz șekilde açılmasını engeller

Standart

olarak Schlitz tornavida veya
3-Kant (seçime bağlı olarak 4-Kant,

Dört

pano ile her türlü yöne
rahatça kombine edilebilir ve
aynı zamanda tek kutu olarak da
kullanılabilir.

Kombine

pano sistemi 250 A'ya
kadar panoların hızlı ve basit
șekilde kurulumu için idealdir.

Hızlı

elektrik kurulumu için açık
yan duvarlar, entegre contalar
ve güvenli bağlantılar bulunur.

Korunaklı

olarak monte edildiğinde açık
alanlarda da güvenli kullanım, örneğin
bir koruma çatısı ile açık alanda.

Yoğușmuș

suyun birikme tehlikesine
karșı havalandırma için havalandırma
flanșı ve havalandırma ağızları

Elektrik

fonksiyonları için tek bir kutu ...

...

Elektrik tesisatçısı panoyu kendi
bașına kurabilir.

PASSION FOR POWER.

PASSION FOR POWER.

Konfigüratör

kombine edilebilir kutu sistemi

ENYSTAR panolarının planlamasını kolaylaștırır

250 A'ya kadar olan panoların yapımı için
Hensel Elektrik San. ve. Tic. Ltd. Sti.
Esenșehri Mahallesi Atatürk
Ünalan Mahallesi Kıvılcım Sokak No:10
Simgekent Sitesi
34700 Üsküdar - İstanbul/ Türkiye

Kolayca kullanılabilen 3D planlama aracı tesisatçılara, elektrik planlamacılarına ve elektrikli
cihaz toptancılarına ENYSTAR panolarının planlaması, projelendirmesi ve sipariș edilmesinde
kolaylık sağlar.
Yapı

șeklinin dxf formatında, parça listesinin ASCII veya Excel formatında dıșarıya aktarımı
Mekanik kurulumun gerekli düzeltme ve eklerin otomatik olarak gösterimesi de dahil olmak üzere
kontrolü
Farklı katmanlar tasarlanabilir. Örneğin teması engelleyen koruma kapağının arkası.

Büyük kapağın ardında çok
șey var!

Telefon: +90 (216) / 526 38 38
Faks: +90 (216) / 526 46 64
E-Mail: info@hensel-electric.com.tr
www.hensel-electric.com.tr

DIN EN 61 439-3 (VDE 0660-600-3)uyumlu
Uzman olmayan kișilerin kullanımı (DBO) için 250 A'ya kadar
Koruma sınıfı IP 66
Koruma sınıfı II, 쓑
Elektromanyetik uyumlu bara sistemi

Dahili ortam ve korunaklı dıș ortam için uygun
50 A’ya kadar standart yapı grupları ile fonksiyon kutusu
100 A'ya kadar rafa monte edilen cihazlar ve 250 A'ya kadar
klemensler, șalt cihazları ve sigortalar

250 A'ya kadar kapılı ENYSTAR panoları

Internet üzerinden www.enyguide.de
veya çevrimdıșı CD-Rom üzerinde

YENİ a

- Korum 6
6
sınıfı IP
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www.hensel-electric.com.tr

Konfigüratör

planlama

ile 3D tasarımla rahat

Tesisatçı

için kurulum planının
olușturulması

Parça

ve sipariș listelerinin otomatik
olarak olușturulması
98 17 0878 03.14/2/11

Fabrikalar

ve șirketlerde iç mekanlara ve ...

...

açık alanda, örneğin koruma çatılı
olarak kurulum için

