
Harmony+
Sterke prestaties, zelfs onder 
de zwaarste omstandigheden.

Schneider Electric, wereldwijd specialist op het gebied van 

energiemanagement en automatisering, heeft haar Harmony- 

portfolio uitgebreid met een aantal nieuwe producten onder 

de naam Harmony+.

Elektrische panelen en machines met stijl
Modern ontwerp voor aanpassing van nieuwe en bestaande 

kasten om aan de wereldwijde eisen te voldoen.

Nieuw aanbod tilt slimme machines en panelen 
naar een hoger niveau
Dankzij nieuwe USB- en RJ45-poorten wordt het updaten 

en wijzigen van gegevens nog eenvoudiger en veiliger. 

Nieuwe potentiometers en timers uit de Harmony+ reeks 

maken de precisie van uw machines groter dan ooit tevoren.

Het meest uitgebreide aanbod op de markt
Eén leverancier voor al uw schakelaars, drukknoppen 

en controlelampjes.

Haal meer uit uw elektrische 
panelen en machines met robuuste 
en ergonomische drukknoppen. 
Met Harmony, natuurlijk!
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Metalen accessoires van Harmony+ 

voor sterke prestaties in elke situatie

Ook in veeleisende omstandigheden, 
extreem hoge of  koude temperaturen, 
kunt u rekenen op onze producten uit de 
Harmony-reeks.

• Voldoen aan internationale normen (IEC, 
UL, CSA, CCC, EAC, JIS) 

• Marine gecertificeerd (BV, RINA, LROS, 
DNV, GL)

• Beschermingsgraad afdichting (IP66, 
IP67, IP69, IP69K, Type 4X)   

• Bereik bedrijfstemperatuur van - 40 °C tot 
+70 °C 

• Zeer slagvast: maximaal IK06
• Hoge trilvastheid: trilvaste 

schroefaansluitingen 
• Standaard, laag-vermogen en hoog-

vermogen elektrisch contact

Het Harmony verzonken montagepakket 
voor modern design
Industriële elektrische design panelen 
en machines met de uitstraling waar uw 
klanten warm voor lopen.

• Bedieningspanelen aanpassen:
 – aan de smaak en voorkeur van de klant  
 – aan de behoeften van de operator
• Een beter overzicht van de 

bedieningsfuncties
• Eenvoudige en snelle installatie 
• Compatibel met de volledige 22 mm 

diameter-collectie van Harmony
• Eenvoudige integratie van labelling

USB- en RJ45-poorten: eenvoudige en 
veilige verbinding met uw machines

Dankzij de nieuwe USB- en RJ45-
poorten kunt u een computer of  een 
USB-geheugenapparaat eenvoudig en 
effectief  aansluiten op de voorplaat van de 
machineombouw: 

• Exporteren van gegevens

• Updaten van PLC- en HMI-programma 

• De deur hoeft niet geopend te worden:

 – Sluit elektrische risico’s uit 

 – Voorkomt dat stof  in de ombouw komt

Timer: bespaar tijd!

Wijzig de instellingen van de timer op uw 
machine zonder de deur te openen

• Op paneel gemonteerde timer in opening 
met een diameter van 22 mm

• Vertraging bij inschakelen spanning
• Vier tijdpaden: 0,5 sec tot 60 min

Potentiometer: bedien uw machines 
met precisie

Eenvoudig te monteren potentiometer voor 
het regelen van de bedrijfssnelheid of  
aanpassen van de basisinstellingen

• Geen voorbereiding van componenten 
van derden nodig (geïntegreerde 
weerstand) 

• Ideaal voor gebruik met wisselende 
snelheden

• Meest geschikt voor het aanpassen van 
basisinstellingen, zoals temperatuur

Controlelampje: eenvoudig zichtbaar 
maken van 3-fase-voeding voor uw paneel

• Aanwezigheid van 3-fasen met of  
zonder nuldraad voor de netvoeding 
360−440 VAC 

• Eenvoudige montage in opening met 
een diameter van 30 mm

Harmony+


