Каталоги

{tab= Moeller/Eaton }
Eaton
- Innovac MMS 3.6-24kV (модульний розводільчий пристрій з вакумними
автоматичними виключателями і повітряною ізоляцією, в металевому корпусі)
2.9 Mb)

(рос.,

- Автоматичні вимикачі BZM (Engl., 1.3 Mb)
- Сенсорні панелі оператора, станції віддаленого вводу/виводу (Engl., 3.5 Mb)
- Вимикачі навантаження, вимикачі із запобіжниками (Engl., 2.0 Mb)
- Система Unitole UP 3.6-17,5 кВ. Головні підстанції. Системи захисту двигуна (рос.
1.0 Мb)
-

SVS/08 - SVS/12 3,6-24kB (Engl., 0.6Mb)

Нові каталоги Moeller - 2010
-

Автоматичний вимикач для захисту двигуна PKE (рос., 1.7 Mb)
Пуск і захист двигунів (короткий) (рос., 0.6 Mb)
Пуск і захист двигунів (повний) (рос., 4.5 Mb)
Блоки живлення і трансформатори (рос., 0.6 Mb)
Інсталяційні пристрої Moeller-2010 (рос., 5.2 Mb)
Таблиця переводу старих контакторів в нові (рос., 0.9 Mb)

Moeller (каталоги на російській мові у форматі PDF)
- Обладнання промислової безпеки. ДОВІДНИК!!! (рос., 5.2 Mb)
- Довідник схем електричних підключень. Автоматизація і розподілення енергії (рос.,
11 Mb)
-

Каталог нових промислових продуктів (Engl., 12.5 Mb)
xPole 2009 - інсталяційні пристрої (рос., 13 Mb)
xComfort - комфортне управління вашим будинком (рос., 1.9 Mb)
Програмне реле безпеки easySafety (рос., 1.3 Mb)
SmartWire Darwin 2009 (Engl., 5.7 Mb)
Частотні перетворювачі M-MAX (рос., 5.8 Mb)
Диференційні приставки PBSM (0.1 Mb)
Автоматичні вимикачі BZM1 до 125А (0.8 Mb)
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-

Шини для автоматики, тримачі, аксесуари (англійська мова) (2.0 Mb)
Силові автомати серії LZM (2.0 Mb)
Щитки (розподільчі, побутові, настінні та ін.) (3.15 Mb)
Пристрої управління і захисту електродвигунів. Серія xStart (4.9 Mb)
Інсталяційні пристрої і розподільчі системи. Система xClever Home (12.6 Mb)
Керуючі реле EASY500, 700, 800. Багатофункційний дисплей MFD-Titan® (0.87Mb)

- Пристрої керування і сигналізації RMQ-Titan® (2.1Mb)
- Пристрої захисного відключення, що керуються деференційним током (1.5Mb)
- Автоматичні виключателі PMC і виключателі навантаження PSC (до 1600А)
(2.5Mb)
-

Силові автоматичні виключателі IZM (до 6300А) (6.5Mb)
Автомати захисту двигунів PKZ (5.5Mb)
Магнітні пускачі, допоміжні реле, спеціальні реле (6.8Mb)
Датчики положення LS-Titan® (5.5Mb)

{tab= Haupa }

Haupa
(каталоги на російській мові у форматі
)

Все для кабеля (4.3Mb)
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Кабальні наконечники, розхідні матеріали (3.8Mb)

Базова програма (5.1Mb)

Робота під напругою (3.0Mb)
{tab= HUMMEL }
Hummel (каталоги на російській мові у форматі PDF)
-

Корпуси для промислового використання (30 Mb)
Круглі штепсельні роз'єми (16.5 Mb)
Кабельні вводи. Системи захисту кабеля. (6.2Mb)

{tab= SEA }
SEA - трансформатори (каталог на російській мові у форматі PDF)
-

Загальні характеристики трансформаторів SEA типу TTR (0.65 Mb)

{/tabs}
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