Upptäck
ElfaPlus Unibis™
Sparar upp till 50 %
utrymme i fördelningscentralen

Nyhet
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2 dvärgbrytare i

ElfaPlus Unibis™: Det är lösninge
Unibis dvärgbrytare är en av de senaste nyheterna i ElfaPlus sortiment och har utvecklats för att
reducera storleken på El-centralen till ett absolut minimum.
Med en kapacitet på upp till 10 kA.

Anslutningsterminal
En 6 mm² ledare och en 4 mm²
ledare kan anslutas i samma terminal.
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1 modul

1P+1P
1 mod

1P+N
1 mod (1)

2P
1 mod

3P
2 mod

4P
2 mod

4 produkt serier
Upp till 10kA

Nytänkande, 2 dvärgbrytare i 1 modul,
3 eller 4 dvärgbrytare i 2 moduler enligt
EN 60898
Fullständigt sortiment: från 6 upp till
10 kA(2), 2 – 32 A, B-kar eller C-kar
100 % kompatibel med tillbehör från
ElfaPlus
100 % ElfaPlus kvalitet och tillförlitlighet
VDE-certiﬁerad
(1) Nollan ﬁnns till vänster eller höger
(2) 10 kA vid 240 V

4.5kA 6kA 10kA

Nyhet

Lösningen vid re
ElfaPlus Unibis™:
garanterad kvalite och tillförlitlighet
Klämmor med hög
prestanda

Vridmoment med hög
prestanda

Fäster dvärgbrytaren vid
DIN-skenan.

Upp till 3 Nm.

Enkel att byta

Användarvänlig

De dubbla klämmorna gör
det enkelt att byta dvärgbrytarna, i synnerhet om
dvärgbrytaren är installerad
med fasskena.

Alla skruvar är på samma nivå,
vilket gör arbetet snabbt och
enkelt.

Dvärgbrytaren har en säker
och tydlig lägesindikering
som utgörs av färgmarkeringarna rött/ grönt.

Unibis™ tillhör ElfaPlus
sortimentet.
Unibis™ dvärgbrytare passar
perfekt i ElfaPlus sortiment.

Korrekt information om verkligt läge. Kontaktavståndet
är minst 5mm i frånslaget
läge på dvärgbrytaren.

Anslutningsterminal IP20

Tillbehör till Unibis™:

Kapaciteten hos Unibis-uttag
har fördubblats. Anslutningsmöjligheter: 2 x 4 mm² eller
(1 x 4 mm²) + (1 x 6 mm²).

T.ex. En hjälpkontakt går att
ansluta till dvärgbrytaren.

enovering
Sparar upp till 50 % utrymme
i Elcentralerna
Före

24 DVÄRGBRYTARE
24 MODULER

1P+1P/1 mod in

Ersätter beﬁntliga dvärgbrytare med
Unibis dvärgbrytare
1P/1 mod ut

ELLER
MINSKAD ELCENTRAL
MED 50 %

LEDIGA PLATSER PÅ DIN-SKENAN
FÖR EVENTUELL UTBYGGNAD

Efter

24 POLER
12 MODULER
Ledig DIN-skena

52581

Upptäck fler produkter
Upptäck
ElfaPlus Fixwell™
Perfekt anslutning av
dvärgbrytare och
jordfelsbrytare utan
verktyg på bara
några sekunder!
Nyhet

Fixwell™ - Snabbanslutning
Enkla, snabba och tillförlitliga
Fixwell dvärgbrytare och jordfelsbrytare har utvecklats
för att minska installationstiden med upp till 50 %.
Verktygsfri anslutning, garanterad tillförlitlighet från
allra första stund genom plug and play.
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