Vysokorýchlostné poistky
pre istenie polovodičov
(HSF – High-Speed Fuses)

Zodpovedáte za nejaký prístroj, alebo zariadenie, ktoré je chránené

vysokorýchlostnými poistkami pre istenie polovodičov?
Ak je Vaša odpoveď ÁNO, tak PROSÍM ČÍTAJTE NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE:









Máte spoľahlivého odborného dodávateľa vysokorýchlostných poistiek?
Udržiavate si bezpečné zásoby vysokorýchlostných poistiek?
Aký je Váš postup pri opätovnom objednávaní?
Ako dlho môžete byť v situácii „prestoj“?
Koľko stojí vo Vašej spoločnosti minúta prestoja?
Máte vypracovaný zoznam Vašich vysokorýchlostných poistiek?
Viete nám poskytnúť produktové čísla pre ponúknutie adekvátnych náhrad?
Máte záujem o audit vysokorýchlostných poistiek? Zavolajte nám, pošlite e-mail!

Čo získate auditom? Prehľad o potrebných zásobách, zistenie resp. overenie špecifikácií,
zvýšite ochranu Vašich citlivých strojov a zariadení, eliminujete riziko dlhých prestojov
Vašej výroby. Prosím kontaktujte nás, ak potrebujete ďalšie informácie.
Možnosti, funkcie:
Viac ako 8000 položiek
Druhy:
•
Štvorhranné, Nožové a so zapustenými (zapuzdrenými) kontaktmi, Britské prevedenie, Valcové
•
S indikáciou, s duálnou indikáciou, aj bez indikácie stavu
•
IEC (Európske) aj Severoamerické prevedenia

Informácie o výrobkoch Cooper Bussmann:
Elektronické informácie o ekvivalentoch sú dostupné (v anglickom jazyku) na: www.bussmann.com
Informácie v slovenskom jazyku sú dostupné na: www.elmat.sk
Kontaktná osoba: Gabriel Puškáč, tel.: 0903 430 803.
Dopyty prosím smerujte na: elmat@elmat.sk
Aplikačný inžiniering v Dánsku: +45 44 85 09 20.

Typickí užívatelia:
Papierne a celulózky
Čistiarne odpadových vôd
Oceliarske a hliníkarske továrne
Spracovanie potravín/Nápojov
Hromadná doprava
Zábavné parky
Tlačiarenské fabriky
Chemické spracovanie
Farmaceutické spoločnosti
Petrochemické spoločnosti
Cementárske spoločnosti
Prístavy
Lyžiarske strediská (výťahy, lanovky)

Aplikácie:
SCR Radiče UPS (záložné) systémy
Žeriavy a Centrálne batériové napájacie systémy
AC/DC jednotky indukčných ohrevov
Soft štartéry (Slúži na riadený rozbeh, zastavenie alebo brzdenie trojfázových asynchrónnych motorov)
Energetické usmerňovače
Trakčné zariadenia: Vlaky, Trolejbusy, Električky, Malé železnice, Elektricky napájaná doprava

Riešenia pre ochranu osôb a zariadení
V Malackách 25.7. 2009
Vypracoval: Gabriel Puškáč
Konateľ spoločnosti
To čo dávno hľadáte...
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