System pro E comfort®
Νέα σειρά χωνευτών πινάκων
MISTRAL41F

System pro E comfort® MISTRAL41F series
Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 41

Η νέα σειρά πινάκων MISTRAL41F, της οικογένειας System pro E comfort®,
επιτρέπει την εγκατάσταση κάθε τύπου συστήματος ηλεκτρικής διανομής σε
οικιακό περιβάλλον. Αυτοί οι χωνευτοί πίνακες με βαθμό προστασίας IP 41 έχουν
σχεδιαστεί από την αρχή ώστε να διαθέτουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά ως
προς την ευελιξία, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια.
Η σειρά πινάκων System pro E comfort® MISTRAL41F είναι μία από τις
μεγαλύτερες και πληρέστερες της αγοράς με πίνακες διαφόρων μεγεθών,
χώρο για έως και 72 στοιχεία και δυνατότητα εγκατάστασης σε τοίχο με τούβλα,
τσιμέντο αλλά και γυψοσανίδα.
Το βάθος της βάσης του πίνακα είναι κατάλληλο για τοιχοποιίες μικρού πάχους.
Όλη η σειρά MISTRAL41F και τα εξαρτήματά της έχουν σχεδιαστεί για να
διευκολύνουν την τοποθέτηση, επιτρέποντας τη δημιουργία πινάκων υψηλής
ποιότητας και αισθητικής για εγκατάσταση σε κάθε χώρο.
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Η κομψή σχεδίαση
συνδυάζει την πρωτοπόρο
τεχνολογία με τη μοντέρνα
εμφάνιση

Απεριόριστες
δυνατότητες εγκατάστασης

Πόρτα ανοιγόμενη κατά
180° για ακόμη ευκολότερη
πρόσβαση στο εσωτερικό
του πίνακα.

Πόρτα διαθέσιμη σε νέα
πετρόλ-μπλε απόχρωση,
διαφανής ή αδιαφανής.

Με κατάλληλο βάθος
πίνακα ώστε να μπορεί να
εγκατασταθεί σε τοιχοποιίες
μικρού πάχους.

Η συμμετρική σχεδίαση
του ερμαρίου επιτρέπει
το άνοιγμα της πόρτας,
είτε αριστερά είτε δεξιά με
μία απλή περιστροφή της
μετώπης.
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Απεριόριστες δυνατότητες εγκατάστασης

Κιτ πλαϊνής συνένωσης πινάκων
Επιτρέπει την πλευρική ένωση και την προστασία των
καλωδίων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων πινάκων.

Προστασία στο εργοτάξιο
Σε όλες τις συσκευασίες περιλαμβάνεται χαρτόνι για την
προστασία της χωνευτής πλάτης στη φάση εφαρμογής των
επιχρισμάτων.

Ένα εξάρτημα, δύο λειτουργίες
Το εξάρτημα κάθετης σύνδεσης διευκολύνει τη γρήγορη και
σωστή τοποθέτηση δύο πινάκων, αλλά και τη διέλευση των
πλαστικών σωλήνων.

Εσωτερική διαμερισματοποίηση
Το οριζόντιο διαχωριστικό επιτρέπει τη διαμερισματοποίηση
του πίνακα σε δύο μέρη, για να διευκολύνεται ο διαχωρισμός
των κυκλωμάτων.
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Φλάντζες
Η αφαιρούμενη προχαραγμένη φλάντζα είναι σχεδιασμένη
να κόβεται μόνο όπου είναι απαραίτητο, προκειμένου να
διασφαλιστεί μία πιο λειτουργική και ασφαλής στερέωση των
εύκαμπτων σωλήνων.

Δύο θέσεις ράγας DIN
Το αφαιρετό πλαίσιο προσφέρει τη δυνατότητα δύο
διαφορετικών θέσεων ράγας DIN, ώστε να μπορούν να
εγκατασταθούν υλικά διαφορετικού βάθους στον ίδιο πίνακα
(πχ. μικροαυτόματοι SH200 ή S200 με S800).

Καλύμματα βίδας
Τα καλύμματα των βιδών μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς τον
κίνδυνο να χαθούν.

Κλέμμες ράγας DIN
Είναι δυνατή η εγκατάσταση επιπλέον ράγας DIN στην κάτω
πλευρά κάθε πίνακα για την τοποθέτηση κλεμμών.
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Μία ευέλικτη σειρά πινάκων κατάλληλη για κάθε εφαρμογή

Η σχεδίαση της νέας σειράς πινάκων MISTRAL41F, της οικογένειας
System pro E comfort®, επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη συναρμολόγησή τους.
Έτσι, μπορούν εύκολα να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης.
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1. Ερμάριο για χωνευτή τοποθέτηση
2. Πρόσοψη πίνακα 			
(με δυνατότητα περιστροφής)
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3. α) Διαφανής πόρτα
β) Αδιαφανής πόρτα, RAL 7035
4. Ράγα DIN
5. Φλάντζα εισόδου καλωδίων
6. Βάσεις στήριξης κλεμμών

7. Κλέμμες
8. Κάλυμμα κενών θέσεων
9. Κλειδαριά με δύο κλειδιά 		
(προαιρετικά)

Διόρθωση τοποθέτησης
Δυνατότητα ευθυγράμμισης του πίνακα εξωτερικά στην
τελική φάση τοποθέτησής του, ακόμη και αν αρχικά έχει
τοποθετηθεί ελαφρώς στραβά.

Νέα γενιά κλεμμών
Στη συσκευασία κάθε πίνακα περιλαμβάνονται μπάρες
ουδετέρου και γείωσης με βίδες, ονομαστικής έντασης 100 Α.

Τι σημαίνει βαθμός προστασίας IP 41.

Πρώτο ψηφίο: 4
Προστασία από στερεά σώματα
μεγαλύτερα από 1 mm
(π.χ. λεπτά εργαλεία, λεπτά
σύρματα).

Δεύτερο ψηφίο: 1
Προστασία από κάθετη πτώση
σταγόνων νερού.
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ΑΒΒ ΑΕ
Αθήνα
13ο χλμ. Ε.Ο. Aθηνών - Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Tηλ.: 210 2891 900
Fax: 210 2891 999
e-mail: abb@gr.abb.com
Θεσσαλονίκη
15ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών
570 01 Θέρμη
Tηλ.: 2310 460 900
Fax: 2310 460 999
e-mail: abbng@gr.abb.com
www.abb.gr

Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές
αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου αυτού του
εντύπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δε φέρει
καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη
πληροφοριών σε αυτό.
Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με αυτό το
έντυπο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φωτογραφιών και
λοιπών απεικονίσεων, όσο και της ύλης που αυτό περιέχει.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση
ή χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του περιεχομένου του,
χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΑΒΒ ΑΕ.
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