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Vodič jen zatlačíte!
Stykače a motorové spouštěče s Push-in
pružinovými svorkami

Díky novým stykačům a motorovým spouštěčům s Push-in pružinovými svorkami si
extrémně urychlíte připojení vodičů. Nepotřebujete žádný nástroj a můžete tedy ušetřit
až 50 % času nutného na připojení vodičů v porovnání s klasickým pružinovým řešením.
A přitom jsou tyto svorky stejně spolehlivé. Tedy, pokud požadujete rychlost,
jednoduchost a spolehlivost, stačí vodič jen zatlačit.

Urychlete své projekty

Instalace rychlejší než kdykoli předtím
Představte si stykač nebo motorový spouštěč, který se dá dvakrát rychleji instalovat. Nemožné?
Díky Push-in pružinovým svorkám se tento sen stává realitou. Technologie Push-in vám umožní do
svorky zasunout vodiče s dutinkami nebo tuhé vodiče bez nutnosti použití jakéhokoli nástroje.
Produktivita vaší práce se takto zvýší více než kdykoli předtím.

Jednoduchá instalace

Připojení vodičů jednodušší než kdykoli předtím
Technologie Push-in otvírá nové možnosti. Při nesrovnatelné jednoduchosti použití se připojení
vodičů dále urychlí a stává se intuitivní. Odpadá tak potřeba speciálního školení a sníží se
pravděpodobnost chybného zapojení. Jaké možnosti si tím otvíráte pro vlastní praxi?

Trvalý provoz

Spojení stejně tak spolehlivé jako vždy
Rychlost a jednoduchost technologie Push-in jde ruku v ruce se spolehlivostí tohoto typu spojení.
Stykače a motorové spouštěče s Push-in pružinovými svorkami vám nabízí klidnou mysl po
dokončení projektu.
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Push-in pružinové řešení
Kompletní řada, dokonalá účinnost

Kompatibilita s přístroji se
šroubovými svorkami
Montáž příslušenství pro
ovládací obvody u manuálních
motorových spouštěčů do
výkonu motoru 30 kW / AC-3 /
400 V, a až do 45 kW / AC-3 /
400 V, 130 A AC-1 u stykačů.

Robustní konstrukční
provedení
Robustní konstrukční
provedení kontaktů, nezávisle
na operátorovi.
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Jediný nástroj, kterým
zvládnete všechnu práci
Potřebujete pouze šroubovák
3 mm, kterým zvládnete
všechny úkony.

Propojovací sady bez
nutnosti použití nástroje
Montáž a demontáž
propojovacích sad
stoprocentně bez použití
nástroje.

Vyšší možný průřez
připojovaných vodičů
U tohoto způsobu řešení je možno
připojovat motory do výkonu
18,5 kW / 400 V / AC-3 a proudu
50 A AC-1 (25 HP / 480 V a 45 A / 600 V UL).
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Výhoda daná přínosem technologie
Push-in pružinových svorek:
zasunutí tuhých vodičů nebo vodičů
s dutinkami bez použití šroubováku
a zasunutí slaněných vodičů bez
dutinky s použitím šroubováku
v jedné a téže svorce.

