
Începând cu anul 2016, MEGATECH a devenit partener EATON în
domeniul industrial.

Astfel, îmbinând calitatea și tehnologia produselor EATON cu
experiență de peste 25 de ani a MEGATECH în domeniul
automatizărilor industriale vă putem oferi toata gama de produse și
soluții EATON la prețuri și termene de livrare foarte atractive.

Vă supunem atenției mai jos câteva game de produse cu un raport
preț calitate foarte competitiv

Convertizoare de frecvență
pentru motoare Compacte
DC1

Un design compact și o interfață

prietenoasă fac din DC1

convertizorul perfect pentru

aplicații de mașini unelte. Toate

dispozitivele vin cu un display cu

LED-uri pe 7 segmente încorporat

și sunt disponibile cu filtru EMC și

chopper de frânare integrate.

Adițional, modulele de extensie pot

fi montate cu ușurință pentru extinderea numărului de I/O.

Funcții:

Punere în functiune rapida, cu configurarea a doar 14 parametrii de baza
Capacitate de suprasarcină mare. 150% pentru 60 sec., 175% pentru 2 sec.
Temperatura ambientală de 50°C fără pierderi de putere (IP20 si IP66*)
CANOpen și Modbus RTU incluse
Regulator PI intern
Control U/f
Boost de tensiune
Frânare in CC
Standarde internationale (CE, UL, cUL, c-Tick, RoHS, Gost-R, UkrSEPRO)



Soft starter DS7

DS7 este ideal pentru aplicatii cu pompe,

ventilatoare și benzi transportoare mici.

Acest softstarter inlocuiește contactorul

mecanic și extinde funcționalitatea

acestuia cu pornirea ușoara. Beneficiile

adiționale la folosirea DS7 sunt perioade

între mentenanțe extinse și costuri de

funcționare reduse

Funcții:

Compatibilitate cu sistemul xStart

Opționalele și extensiile sistemului xStart pot fi folosite fără limitări

Versiuni pentru condiții extreme de utilizare, până la -40°C

AC53b, sarcini inductive cu bypass intern, 10 porniri pe oră la 3 x curent de

pornire, timp de 5 sec.

Numar mult mai mare de porniri pe oră cu ventilator opțional.

Aplicatii:

Sarcini inductive sau rezistive trifazate

Pornire ușoara a motoarelor în aplicații de transport și sisteme de benzi

transportoare

Pornirea lină a pompelor reduce incărcarea și uzura întregului sistem (lovitura de

berbec)

Comutare electronică a pompelor in mediile extreme ale instalațiilor chimice și ale

stațiilor de alimentare.

Control rapid și fără zgomot în clădiri

Pornirea lină a ventilatoarelor pe curea V reduce uzura

UPS 9SX

UPS-ul Eaton 9SX oferă o disponibilitate

ridicată, flexibilitate și protecţie avansată

pentru domeniul industrial, medical, IT,

infrastructură, reţelistică, stocare și

telecom. Furnizează o protecţie online

dublă conversie într-un format flexibil

Rack/Tower cu o eficienţă de până la 95%.

Functii:

Topologie online dublă conversie

Eficiență energetică de până la 95% în modul Online (Produs calificat ENERGY

STAR®)

Ecran LCD grafic de ultimă generaţie (7 limbi)
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Furinzează o putere activă (waţi) mai mare pentru a proteja mai multe

echipamente – factor de putere 0,9

Monitorizare energie – valorile în kWh pot fi monitorizate folosind ecranul LCD

Tehnologia Eaton ABM de management al bateriei folosește o metodă inovatoare

de încărcare în trei pași ce extinde durata de viaţă a bateriei până la 50%
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