Hovězí
sušené maso

Vepřové
sušené maso

Přírodní energie
K nákupu vybraných produktů nad 3 000 Kč získáte
2 balíčky přírodní energie sušeného masa.
Harmony

vybraná
kontrolní relé Harmony

TeSys

vybrané
ovládací prvky Harmony

vybrané
ministykače TeSys

vybrané
stykače TeSys

| Akce bude zahájena 20. 1. 2022 a bude probíhat do vyprodání zásob. | Akce probíhá pouze u vybraných
partnerských velkoobchodů. | Akce se vztahuje pouze na jednorázový nákup vybraných produktů řady
Harmony a TeSys v cenách bez DPH, který je realizován za standardních obchodních podmínek. | Vyobrazené
produkty jsou informativní. | Podrobné informace naleznete na www.eplus.schneider-electric. | Organizátor si
vyhrazuje právo na změnu podmínek akce. |

eplus.schneider-electric.cz

Řešení ovládání
a spouštění motorů
Od tradice k inovaci

Ovládání

Ovládání motoru je obecný pojem, který
zahrnuje jakoukoliv změnu provozního stavu
elektrického motoru se zabezpečením jeho
stabilního chodu. Bývají zahrnuty
i ovládací a signalizační prvky.

Spouštění

Máme čtyři metody spouštění, každá má své
výhody i nevýhody: Přímá metoda spouštění |
Hvězda-Trojúhelník | Softstartér |
Frekvenční měnič.

Novinka

Novinka

Harmony

TeSys Deca

Ochrana

Ochranou motoru se
myslí tepelná a zkratová
ochrana. Tepelnou
ochranu zajišťuje
tepelné relé, sofstartér
nebo frekvenční měnič.
Zkratová ochrana se
předřazuje a může to
být motorový jistič nebo
motorový spouštěč,
který kombinuje obě tyto
ochrany.
Novinka

Novinka

TeSys

Acti 9

ComPacT NSX

Řízení

Hlídání

Hlídání motoru zahrnuje různé
ochranné funkce: tepelná ochrana,
podpětí, přepětí, sled fází, teplota
vinutí, izolační stav, atd. Zabezpečují
je specifické typy relé,
softstartéry
nebo
frekvenční
měniče.
Harmony

Řízením motoru
se obvykle myslí
řízení jeho otáček.
Regulací otáček
docílíme značných
úspor elektrické
energie zejména
u čerpadlových nebo
ventilátorových
aplikací.

Altivar

Od teorie k praxi za 2 minuty
Online konfigurátor bez registrace!
Vše jednoduše, efektivně, bez registrace, za pár minut.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5
tel.: 382 766 333, e-mail: podpora@se.com
www.se.com/cz

TeSys U

www.se.com/cz/motor-konfigurator

