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Seria 76 CO firmy Gewiss
Firma Gewiss wprowadzi≥a do swojej oferty nowπ liniÍ z≥πcz wielobiegunowych i metalowych
puszek przelotowych Serii 76 CO. Szeroka gama produktÛw, obejmujπca ponad 500 pozycji,
zosta≥a przeznaczona do pracy w przemyúle, dla urzπdzeÒ naraøonych na pracÍ w trudnych
warunkach termicznych, wystawionych na dzia≥anie úrodkÛw chemicznych i mechanicznych
(takich jak np. oleje, py≥y i rozpuszczalniki), gwarantujπc we wszystkich warunkach stopieÒ
ochrony IP 65.

Z

≥πcza, puszki przelotowe i akcesoria z Serii 76 CO Gewiss umoøliwiajπ ca≥kowitπ kontrolÍ nad przep≥ywem energii i informacjami niezbÍdnymi do zrealizowania procesÛw produkcyjnych w instalacjach przemys≥owych, liniach automatyzowanych i zastosowaniach
w robotyce i w rÛønorodnych maszynach.

Z≥πcza
wielobiegunowe
DziÍki ergonomicznemu uchwytowi
i pokrywie nie ulegajπcej poúlizgom z≥πcza
wielobiegunowe z Serii 76 CO charakteryzujπ siÍ wysokπ estetykπ i gwarantujπ odpowiednie bezpieczeÒstwo rÛwnieø w czasie przeprowadzania najtrudniejszych operacji sterowania i kontroli.
Wytrzyma≥oúÊ z≥πcz jest zapewniona
dziÍki uszczelkom oraz düwigni zamykajπcej z ko≥kami ze stali nierdzewnej. Nie pozwalajπ one na przedwczesne zuøycie pomimo ciπg≥ych czynnoúci otwierania i zamykania.
Poza wersjami 10 A-250 V i 16 A-500 V
z≥πcza sπ dostÍpne rÛwnieø w wersjach

16 A ñ 830 V i 35 A ñ 400 V. Przeznaczone sπ one g≥Ûwnie do instalacji na statkach
i w przemyúle ciÍøkim.

Produkty
z technopolimeru
Produkty z technopolimeru z w≥Ûknami
szklanymi, zosta≥y zbudowane z jednej
bry≥y i gwarantujπ poprawne funkcjonowanie w temperaturze wahajπcej siÍ od
ñ40oC do +125oC.

Puszki
przelotowe
Podk≥adki, zoptymalizowane aby zagwarantowaÊ jak najwiÍkszπ wytrzyma≥oúÊ i podstawa zbudowana ze stali ocynkowanej, zapewniajπ puszkom przelotowym wytrzyma≥oúÊ niezbÍdnπ w warunkach przemys≥owych oraz naraøonym najbardziej na zmiany klimatyczne i úrodowiskowe.
OfertÍ dope≥nia profil puszek przelotowych. Ich podstawowe cechy charakterystyczne to:

Z≥πcza, puszki przelotowe i akcesoria z serii 76
CO Gewiss umoøliwiajπ kontrolÍ nad przep≥ywem
energii i informacjami niezbÍdnymi do zrealizowania procesÛw produkcyjnych w instalacjach
przemys≥owych

ï moøliwoúÊ zamocowania na úcianie na
zewnπtrz jak i wewnπtrz,
ï obecnoúÊ zacisku uziemienia, zarÛwno
w podstawie jak i w pokrywie,
ï moøliwoúÊ zamonotowania prowadnic
DIN, pozwalajπ uøytkownikowi na zrealizowanie dowolnych konfiguracji.
Produkty dostÍpne sπ w szeúciu rÛønych
rozmiarach. Puszki przelotowe z Serii 76
CO sπ rÛwnieø wyposaøone w wyprofilowany brzeg, ktÛry wzmacnia úciany
i umoøliwia zestawienie pojedynczych puszek.
Z≥πcza wielobiegunowe otrzyma≥y zaúwiadczenie o spe≥nieniu wymogÛw bezpieczeÒstwa i standardÛw zgodnie z normπ
CEI EN 61984; w roku 2005, produkty
z Serii 76 CO otrzyma≥y znak UL / cUL.
Opracowano na podstawie
materia≥Ûw firmy El-It
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