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Ensto esittelee EnstoNet XL -järjestelmän vahvat ja kestävät pistoliittimet älykkäisiin
asennuksiin
Ensto julkaisi tänään uuden EnstoNet XL -asennuspistoliittimien sarjan maailmanlaajuisille
markkinoille. Teollisiin asennuksiin soveltuvat EnstoNet XL -tuotteet ovat laadukkaita, tukevia
pistoliittimiä suuremmille virroille. Niissä yhdistyvät tehokas suunnittelu ja ergonomia. EnstoNet
XL -tuoteperhe kattaa liittimet, T-haaroittimet, kytkimelliset T-haaroittimet ja suuren määrän
lisätarvikkeita.
EnstoNet-asennuspistoliitinjärjestelmä täydentyy nyt EnstoNet XL -tuotteilla, jotka soveltuvat
suuremmille nimellisvirroille aina 32 ampeeriin asti. Uusi 3-napaisten liitinten sarja soveltuu
enintään 32 ampeerille, kun taas 4–6-napaiset sarjat sopivat enintään 25 ampeerin virralle.
"Suunnittelimme EnstoNet XL –järjestelmän niin, että liitinten liittäminen toisiinsa olisi helppoa ja
turvallista", kertoo tuotepäällikkö Riitta Seeck. "Liittimet on merkitty väreillä, jotka viittaavat
suositeltuun käyttötarkoitukseen, eivätkä eri sovelluksiin tarkoitetut liittimet sovi yhteen
rakenteensa puolesta. Kun liittimiä käytetään suositusten mukaisesti, sekä huolto että järjestelmän
muokkaaminen on helppoa," hän sanoo ja tiivistää EnstoNet XL -järjestelmän edut
seuraavanlaisesti:
Helppo, kustannustehokas ja uudelleenkäytettävä!
EnstoNet-asennusjärjestelmä tarjoaa markkinoiden helpoimman, kustannustehokkaimman ja
nopeimman keinon uudelleenjärjestää, laajentaa tai uudelleenasentaa olemassa olevan verkoston.
Koska järjestelmästä ei synny jätettä ja tuotteita voidaan käyttää uudelleen modulaarisen
rakenteen ansiosta, tuotteiden elinkaaresta muodostuu ympäristöystävällinen ja asiakas välttyy
hävityskustannuksilta.
Kiireellinen asennusaikataulu? Ei hätää!
Ensto tarjoaa kehittyneen asennusjärjestelmän ratkaisuna yhä tiukempiin aikatauluihin ja jatkuviin
muutostarpeisiin. Tämä mahdollistaa yksilölliset asennukset sekä säästää aikaa huomattavasti
verrattuna perinteisiin asennusmenetelmiin.
Vähennä kenttätyötä jopa 70 %:lla
EnstoNet XL -järjestelmä perustuu esivalmisteltuihin komponenteihin. Sähkökeskukseen
liittämiseen käytetään standardipituisia esivalmisteltuja johtosarjoja ja kaikissa kiinteissä
asennuksissa käytetään asennusliittimiä. EnstoNet XL vähentää kenttätyön tarvetta jopa 70 %:lla.
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Lisätietoja:
Riitta Seeck
Product Manager, Connectivity
Puhelin: 0405367660
Sähköposti: riitta.seeck@ensto.com
Ensto on kansainvälinen perheyritys, joka suunnittelee ja tarjoaa sähköistysratkaisuja, jotka
tekevät älykkäistä sähköverkoista, rakennuksista ja liikenteestä entistä turvallisempia,
toimivampia, luotettavampia ja tehokkaampia.
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