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SERIA SOLUTION - BLOKI ROZDZIAŁU MOCY
Łatwe w instalowaniu
Trzy konfiguracje w jednym produkcie
Możliwość przełączania, dwa kierunki otwierania z możliwością blokady
Wszystkie specyfikacje i dane do okablowania widoczne z góry

SERIA SNA / SNK
Bogata oferta do przemysłowych zastosowań przy
przełączaniu i sterowaniu
Techniki przyłączeniowe SNA (przyłącze gwintowane i trzpieniowe)
Asymetryczna konstrukcja zapobiega błędom w montażu i okablowaniu
Elastyczne instalowanie z różnymi opcjami montażu

Easy to install

3 configurations in 1 product:
Single pole splitter: split of power main input into several o
Multiple poles splitter: interlocking function and ready to u
marking kit (L1, L2, L3, N, PE, +, - ) delivered with each block
Grouping: of several inputs into 1 output (solar application).
Flexible cover facilitates identification & wiring:
- Reversible, two directions opening, snap-on
- All wiring data’s and specifications visible on top.

Space saving

Panel space saving:
Save up to 50 % rail space compare to conventional distributio
bars thanks to our modular compact design
1 500 V DC:
Voltage rating adapted to most recent solar inverters requirem
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ZACISKI INSTALACYJNE
Preferowana opcja w technice instalacyjnej
Increased productivity
Reduced wiring, inventories, hardware and assembly costs:
Dzięki barwnemu kodowaniu obwodów sterujących ma
- Reduce assembly time by 80 % compared to conventional
systems.
miejsce uproszczenie i identyfikacja tych obwodów
- Our modular and touch proof concept eliminates the needs
for bus bars, isolators, fasteners, protection screens…
(przewód przejściowy, uziemiający, neutralny)
- Accept aluminum & copper conductors
- 1 product in stock for 3 possible configurations.
Dzięki kompaktowej konstrukcji i wielopoziomowym listwom zaciskowym powstaje
więcej miejsca w szafach sterowniczych
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Continuous operation

Produkty mają szerokie spektrum zastosowań.

L

r distribution concept
compact and modular design of our power distribution
easy installation combined with a great flexibility of use.

Oferujemy Państwu:
Szeroki i bezproblemowy dostęp do produktów
Krótkie czasy dostawy z magazynu
Wysoki poziom wiedzy fachowej
mehr als 10.000 Produkte ab Lager verfügbar
Osobiste
doradztwo w języku niemieckim i angielskim
Group
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Splitter
Single pole

Multiple pole

Zawsze i wszędzie KRÜGER-Werke GmbH.
Z góry cieszymy się z dobrej współpracy i w razie pytań z Państwa strony jesteśmy do dyspozycji.
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Bus bar

DBL

Państwa kontakt do ENTRELEC

50%

space saving

verkauf@KRUEGER-Werke.de
www.krueger-werke.de
+ 49 351 - 799 02 - 300
+ 49 351 - 799 02 - 399

1500 V DC

%
-80embly
ass time

- Rev. D

ENTRELEC jako zarejestrowany znak towarowy TE Connectivity

KW ENTRELEC 2.0 FLY 04/06/2021 PL

