
O platformã globalã de la Eaton.

Power
Defense

Întreruptoare automate în carcasã turnatã Power Defense™

Ce doriţi să construiţi?
Cum vă veţi proteja investiţia?



Eaton vã ajutã sã protejaþi concepțiile dumneavoastrã cu noua noastrã platformã globalã de întreruptoare

automate în carcasã turnatã Power Defense ™ (MCCB). Indiferent cã aveþi o capacitate de producþie

creatã sau dobânditã sau o construcþie nouã în arhitectura oraºului, întreruptoarele automate în carcasã

turnatã Power Defense vã vor proteja investiþia pentru ca ideile dumneavoastrã se concretizeze.  

Întreruptoare automate 
în carcasă turnată Power 
Defense, o platformă 
globală de la Eaton.

Unii oameni sunt capabili să privească dincolo de ceea ce se 

vede cu ochiul liber: se uită la un teren gol, la o fabrică 

îmbătrânită sau la un ecran alb și văd potenţialul de a crea 

ceva nou, prin gândire și prin muncă susţinută.

Ei sunt Producătorii. Constructorii. Creatorii.



PROTECÞIE
MCCB-urile Power Defense sunt soluþia 

perfectã pentru sistemul de distribuþie a 

energiei în clãdirile comerciale, magazine 

sau orice altã infrastructurã. Sunt 

concepute pentru a satisface cerinþele 

de protejare a aplicaþiei dvs., inclusiv 

protecþia termicã, magneticã ºi 

electronicã de la 16 A la 1.000 A  cât ºi  o 

protecþie sigurã ºi fiabilã la întreruperea 

curentului pânã la 70 kA la 415 V c.a.. În 

plus, unitãþile de declanºatoare 

electronice Power Xpert Release sunt 

echipate cu cea mai nouã tehnologie în 

domeniul microprocesoarelor oferind 

conectivitate îmbunãtãþitã ºi protecþie LI.

CONECTAT
MCCB-urile Power Defense cu unitãþi de

declaºatoare electronice Power Xpert

Release au comunicare USB folosind

software-ul PXPM.

Power Xpert Protection Manager (PXPM)

de la Eaton oferã utilizatorului o interfaþã

clarã, intuitivã, aducând valenþe noi

deosebite ºi neegalate în privinþa

controlului, testãrii ºi gãsirii rapide a

defectelor din unitãþiile declanºatoarelor

electronice Power Xpert Release (PXR)

încorporate în întreruptoarele automate în

carcasã turnatã Power Defense,

întreruptoarele automate digitale în

carcasã turnatã NZM ºi întreruptoarele din

seria IZMX.

Caracteristici:

•  O interfaþã îmbunãtãþitã ce permite

    utilizatorilor sã vizualizeze ºi sã regleze

    setãrile programabile ale unitãþilor de

    declanºatoare de la distanþã.

•  Date în timp real: oferã informaþii

    despre toate stãrile ºi date contorizate 

    de la unitãþile de declaºatoare electronice.

GLOBAL
MCCB-urile Power Defense sunt

certificate pentru a îndeplini cerinþele

locale, permiþând sã construiþi ºi sã

proiectaþi sisteme ce pot fi utilizate

oriunde în lume. MCCB-urile Power

Defense pot fi gãsite oriunde Eaton îºi

desfãºoarã activitatea fiind susþinute de

reþeaua noastrã globalã de asistenþã, cu

resursele potrivite pentru a minimiza

timpii de derulare ai proiectului dar ºi de

maximizare a timpului de funcþionare.

Integrarea noilor produse poate fi o

provocare, motiv pentru care MCCBurile

Power Defense vin cu un selector

de produse online, instrucþiuni ºi

asistenþã: instrumente care vã vor

ajuta sã proiectaþi ºi sã livraþi rapid

proiectele, ajutându-vã sã vã

îmbunãtãþiþi produsul final.



Power
Defense

Pentru mai multe informaþii, contactaþi TechSupportEMEA@eaton.com sau 
vizitaþi http://www.eaton.eu/powerdefense.

O platformã globalã de la Eaton.

Cu ajutorul MCCB-urilor noastre Power Defense, obþineþi cea mai recentã tehnologie de protecþie, 

proiectatã ºi testatã pentru viitor cât ºi cel mai bun serviciu de asistenþã ºi servicii Eaton. Eliberaþi-vã 

clienþii de problemele de siguranþã ºi obþineþi acel tip de asigurare care permite oamenilor dvs. sã se 

deplaseze ºi sã planifice cu încredere. De aceea, protecþia noastrã este cea mai bunã investiþie a ta.

Întreruptoare automate în carcasã turnatã Power Defense, o platformã globalã de la Eaton.

Protecţia noastră este cea 
mai bună investiţie a ta.

Urmăriți-ne pe social media pentru a obține cele
mai recente informații despre produs și suport.Eaton este marcã înregistratã. 
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