Zbernicové systémy a komponenty
pre rozvádzače v ponuke spoločnosti Elmart
Zbernicové systémy nemeckého výrobcu Wöhner predstavujú modernú konštrukčnú technológiu, ktorá kombinuje mechanické
a elektrické vlastnosti jednotlivých prvkov systému. Tým sa dosahuje vysoká kvalita a bezpečnosť rozvodných zariadení.
Jednotlivé prvky sa jednoducho pripojujú (bez vŕtania) a sú vysoko modulárne, čo vedie k rýchlej a efektívnej výrobe, resp. údržbe.
Novinkou je 60 mm zbernicový systém COMPACT s maximálnou
výškou komponentov 160 mm a maximálnym prúdovým zaťažením 360 A. V porovnaní so štandardným 60 mm systémom
zaberá oveľa menej miesta a nahrádza v minulosti vyrábaný systém
40 mm. Aj napriek malým rozmerom je možnosť výberu z rôznych
veľkostí prípojníc, ktoré majú rôznu prúdovú zaťažiteľnosť. Okrem
moderného dizajnu sú hlavnými výhodami vysoká spoľahlivosť
a úspora miesta. Ďalším zbernicovým systémom je 60 mm systém
CLASIC s výškou komponentov 200 mm a rozsahom do 630 A
alebo 2 500 A pri použití špeciálnych medených profilov tvaru H
alebo HH.

vŕtania a priame pripojenie pomocou svoriek CRITO®ProfileClips redukuje čas montáže na minimum. Samozrejmosťou je široké spektrum poistkovej techniky a pripojovacích prvkov. Z oblasti poistkovej
techniky sú to: odpínače a odpojovače valcových poistiek, poistkové
odpínače, odpínače s poistkami, poistkové spodky a poistkové
vložky. Väčšina pripojovacích prvkov je pripojiteľná k niektorému
zo zbernicových systémov bez vŕtania, pričom sú použiteľné aj pri
klasickej konštrukcii rozvodných zariadení na montážnu dosku.
Patria sem držiaky zberníc, lamelové zbernice a spojky, zbernicové
adaptéry, svorky a plastové izolátory.
Zástupcom spoločnosti Wöhner v SR je firma Elmart, s. r. o., ktorá
pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Svoje sídlo má v Novej
Dubnici a okrem firmy Wöhner zastupuje aj ďalších zahraničných
výrobcov – Bernstein (bezpečnostné komponenty, spínače a snímače), Celduc (reléová technika, snímače hladiny), Ilme (priemyselné
konektory) a Lumberg (prepojovacie káble, konektory).
Všetky uvedené produkty vám radi predstavíme na 18. ročníku
medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky
a telekomunikácií Elosys v Trenčíne v dňoch 9. – 12. 10. 2012.
Nájdete nás v pavilóne 10, stánok 130.

Ilustračný obrázok

Okrem 60 mm systémov sú v ponuke 100 mm a 185 mm systémy s vysokým prúdovým zaťažením (1 250 A/2 500 A). Skratová
odolnosť dosahuje v 185 mm systéme až 100 kA. Uvedené systémy
možno pripojovať na prípojnice rýchlo a s minimálnou námahou.
Spoločnosť Wöhner tiež ponúka centrálnu napájaciu jednotku
na bezpečný prenos prúdu do 4 000 A. Čistý dizajn, montáž bez
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