xComfort en xEnergy verdeelinrichtingen
Wand- en staande verdelers tot 1600 A

Eaton maakt het
u makkelijker!

Vernieuwd assortiment wandverdelers en één slimme
configurator voor alle xEnergy verdeelsystemen
Het assortiment xComfort EWK volledig geïsoleerde wandverdelers voor DINmodulaire componenten is geheel vernieuwd. Alle kasten betreffen standaard
voorraadartikelen bij Eaton en kunnen worden uitgevoerd met voedingen
t/m 250 A.
Het assortiment xEnergy Basic verdeelkasten is uitgebreid met diepere wanden staande verdelers voor meer vermogen en een betere warmtehuishouding.
De nieuwe geaarde wandverdelers zijn voorbereid voor het flexibele en
gevarieerde EP inbouwsysteem, betreffen standaard voorraadartikelen bij Eaton
en vervangen de wandverdelers EWS en EWP.
Alle nieuwe verdeelkasten zijn opgenomen in de intelligente software xEnergy
Configurator waarmee snel en eenvoudig complexe verdeelinrichtingen kunnen
worden samengesteld.
Zo maakt Eaton het u graag makkelijker!
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Nieuwe wandverdelers uit voorraad leverbaar
Diepere kasten voor betere warmtehuishouding
Universele onderdelen voor betere beschikbaarheid
Alle BPM-kasten verhoogd naar beschermingsgraad IP55

Configurator xEnergy verdeelsystemen
Eaton biedt u één gebruiksvriendelijke configuratiesoftware voor
alle xEnergy verdelers, inclusief Basic, Light en Safety CI en aangevuld met xComfort EWK. De software levert fraaie tekeningen
en voegt automatisch de noodzakelijke onderdelen toe aan de
materiaal- en prijslijst.
Het bevat een uitgebreide bibliotheek met schakel- en
beveiligingscomponenten en met een eenvoudige klik worden
accessoires aan het ontwerp toegevoegd.
De software is meertalig waaronder de Nederlands taal, biedt
handige export mogelijkheden en bevat een gebruikers database
voor het beheren en toevoegen van Eaton vreemde materialen.
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Één slimme configuratie softwaretool voor
alle xEnergy verdeelsystemen!
Intelligente
software
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