
Jednou z avizovaných noviniek je nová ponuka inšta-
lačného systému OptiLine 45, ktorý prináša rozličné
variácie riešenia napájania na uspokojenie nárokov
modernej komerčnej budovy dneška. Spojenie Opti-
Line s elektroinštalačnými prístrojmi Altira vytvára
kompaktný celok, ktorý spĺňa aj tie najprísnejšie
kritériá kladené na funkčnosť, di-
zajn, pohodlie a bezpečnosť.

Rozsiahlymi zmenami prešiel aj prí-
pojnicový systém Canalis, ktorý
prekvapí množstvom zaujímavých
zmien a inovácií s dosiahnutím plnej
kompatibility starého a nového vyhotovenia.

Sarel Tropico predstavuje nový rad produktov na kontrolu teploty
v rozvádzačoch; pozostáva z uceleného systému ventilátorov, vyhrie-
vacích telies a termostatov, resp. hygrostatov.

Nový rad Pragma prináša kompletnosť, od 13 po 144 modulov vráta-
ne rozhraní a bohatého príslušenstva.

Na pripravovanom veľtrhu sa prvýkrát pred-
staví ponuka núdzového osvetlenia OVA.

V oblasti automatizácie budov prinášame no-
vú, voľne programovateľnú IP podstanicu
TAC Xenta 700, ktorá je súčasťou riešenia
TAC Vista, určeného pre systémy merania

a regulácie v budovách.

Novinkou v oblasti automa-
tizácie budov sú tiež nové vysokorýchlostné a IP
digitálne záznamové zariadenia DigitalSentry
Integral pre kamerové systémy.

Dobre známa rodina prístrojov na spínanie,
riadenie a ochranu motorov a elek-
trických zariadení TeSys je dnes

obohatená o nový TeSys T – multi-
funkčné relé na komplexnú ochranu

motorov, a TeSys U – ria-
dený motorový spúšťač vyvinutý na riadenie
spúšťania motorov s úplnou koordináciou. Mo-
torové spúšťače TeSys doplnil aj rad GV3 o no-
vinky GV3P a GV3L.

Kompletné riešenie určené na riadenie strie-
davých synchrónnych servomotorov zabezpečí
nový dokonale riadený motorový spúšťač
Lexium 05.

Pôvodná ponuka záložných zdrojov (MGE UPS
Systems) sa rozšírila o ponuku spoločnosti APC (Ame-

rican Power Conversion).

Novinkou v oblasti štruktúrova-
nej kabeláže je Delta 8 so svo-
jím dokonalým spojením obrazu,

zvuku a dát.

Nový rad vypínačov a zásuviek vo vyššom krytí IP44 reprezentuje
Cedar Plus, ktorý prináša dokonalé zladenie estetiky a úžitku

Ponuka NN kompenzácie je doplnená
o kondenzátory Varplus2 a kom-
penzačné moduly Varapct, kom-
penzačné rozvádzače Varset
a aktívne filtre AccuSine. Ich
výhodou je úspora energie,
obmedzenie prepätí, vyšších
harmonických, poklesov napätí
a zníženie výdavkov za energiu.

V oblasti nízkonapäťových funkčných
rozvádzačov predstavuje najvyššiu úroveň Prisma Plus s doplnenou
ponukou o výsuvné vyhotovenie distribučného rozvádzača Prisma Plus
a výsuvné vyhotovenie rozvádzača s motorovými vývodmi Prisma Plus.

Nová ponuka komplexného riešenia napája-
nia Phaseo ABL8 je pripravená splniť aj najná-
ročnejšie požiadavky dodávania SELV energie
do vašej elektrickej inštalácie a zabezpečiť bez-
poruchový chod aj v zarušených či nestabil-
ných sieťach.

Novinkou na trhu je tiež programovateľný lo-
gický automat Modicon M340, ktorý spĺňa požia-
davky výrobcov komplexných strojov a automatizač-
ných tímov v infraštruktúrach. Prezentuje sa kompaktnými rozmermi,
integráciou komunikačných portov, zvýšením výkonu a poskytovaním
nadštandardných možností a komfortu vďaka zaradeniu do zjednocujú-
cej softvérovej platformy UNITY s vyššími PLC automatmi Modicon
TSX Premium a Modicon Quantum.

Kompaktné VN rozvádzače RM6 nezaostávajú za vývojom a predsta-
via svojich sedem nových modulov.

Srdečne vás pozývame v dňoch 16. – 19. 10. 2006 na výstavisko TMM
v Trenčíne, kde nás nájdete v pavilóne č. 10 v stánku č. 166. Príďte sa
osobne presvedčiť, že naše novinky skutočne stoja za zhliadnutie.

Tešíme sa na vašu návštevu.
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Schneider Electric pripravil 
na ELO SYS množstvo noviniek

Spoločnosť Schneider Electric sa aj tento rok bude prezentovať na 13. ročníku
Medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELO SYS v Trenčíne,

kde predstaví okrem iného aj novinky zo svojho širokého portfólia produktov.


