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CĪRIHE, ŠVEICE, 2018. GADA 30. JANVĀRIS 

ABB izlaiž jaunu  instalācijas 
kontaktoru klāstu. 
Jaunie instalācijas kontaktori atšķiras ar augstāku veiktspēju un ir 
pielietojami iekārtu komutācijai pie nominālajām darba strāvām no 
16 līdz pat 100 A.  

Uzņēmums ABB ir laidis klajā pilnībā jaunu kontaktoru klāstu, kas ir piemērots ierīču 
komutācijai un vadībai plašā nominālās strāvas diapazonā- no 16 līdz 100 A. Šīs 
kvalitatīvās ierīces nodrošina īpaši klusu darbību, tādējādi tās ir lieliski piemērotas 
apgaismojuma, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtu, motoru un 
sūkņu komutācijai un vadībai ēkās un citās vietās, kur ir svarīga īpaši klusa ierīču 
darbība. 

 
ABB jaunos instalācijas kontaktorus ir ieteicams izmantot viesnīcu, dzīvojamo ēku un citu 
objektu elektroinstalācijās, kur to klusā darbība ir īpaši nozīmīga cilvēkiem. Pateicoties 
inovatīvajai elektromehāniskajai maiņstrāvas/līdzstrāvas kontaktora vadības spolei, 
jaunais instalācijas kontaktoru klāsts nodrošina kontaktora darbības trokšņa 
samazināšanu pilnīgi jaunā līmenī.  

 
Kontaktoru klāsts no 16 līdz 100 A nodrošina dažādus kontaktu konfigurācijas un 
vadības sprieguma variantus, kā arī automātiskas un manuālas vadības versijas, kas 
ir piemērotas visdažādākajiem pielietojumiem ēku automatizācijā. Jaunie aksesuāri ar 
montāžu bez instrumentu palīdzības atvieglo uzstādīšanu, savukārt vienas vai vairāku 
ierīču komplekti ar EAN svītrkodu atvieglo noliktavas uzskaiti, cenošanu un ar to 
saistītās informācijas apstrādi. 

 
Vecākais produktu vadītājs ABB motoru palaišanas un aizsardzības jomā Stefans 
Reslers (Stefan Roessler) stāsta: “Šis jaunais un plašais kvalitatīvo instalācijas 
kontaktoru klāsts stiprinās ABB tirgus pozīciju šajā nozīmīgajā jomā. Jaunās ierīces 
darbojas kvalitatīvi un īpaši klusi, tām ir kompakts dizains un aksesuāri, kas ļauj tos 
uzstādīt bez instrumentu palīdzības, kā arī optimizēta loģistikas koncepcija 
vairumtirgotājiem un izplatītājiem.” 

 
ABB mērķis bija nodrošināt klientiem jaunu, efektīvāku risinājumu. Universālo 
papildkontaktu bloku var pievienot šiem instalāciju kontaktoriem bez instrumentu 
palīdzības, tādējādi samazinot uzstādīšanas laiku un noliktavas krājumu apjomus 
pat par 50 procentiem. 

 
Turklāt jauno instalācijas kontaktoru dizains ir pilnībā saderīgs ar ABB populāro un 
kompakto System PRO M produktu klāstu, nodrošinot pilnīgu saderību ar citiem 
modulāriem DIN sliedes izstrādājumiem. Iebūvētais indikators atvieglo diagnostiku 
un acumirklī sniedz uzticamu informāciju par instalācijas kontaktora statusu. 

 
Jaunais instalācijas kontaktoru klāsts tiek laists tirdzniecībā visā pasaulē 2018. gada 
1. ceturksnī, nodrošinot specializētu vietējo atbalstu un ātru piegādi. Tiks nodrošināti 
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visi nepieciešamie sertifikāti un apstiprinājumi, tai skaitā apstiprinājumi izmantošanai 
kuģniecībā. Ierīces atbilst IEC 60947-4-1 un IEC 61095 standartiem un atbilst 
3. aizsardzības pret piesārņojumu pakāpei. 
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ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ir jauno tehnoloģiju līderis elektrificēšanas izstrādājumu, 
robottehnikas un mehānismu, rūpnieciskās automatizācijas un elektrotīklu izstrādē, 
kas apkalpo klientus sabiedrisko pakalpojumu, ražošanas, transporta un 
infrastruktūras jomā visā pasaulē. Turpinot vairāk nekā 130 gadus ilgo inovāciju 
pieredzi, ABB šobrīd veido rūpnieciskās digitalizācijas nākotni un virza Enerģētisko 
un Ceturto rūpniecisko revolūciju. Pilnībā elektriskās starptautiskās FIA motosporta 
klases Formula E partneris ABB sasniedz aizvien jaunus izaicinājumus 
elektromobilitātes jomā, tādējādi sniedzot ieguldījumu ilgtspējīgā nākotnē. ABB 
darbojas vairāk nekā 100 valstīs, nodarbinot aptuveni 136 000 darbinieku. 
www.abb.com 
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Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, 
sazinieties ar mums: 

 

Natālija Hodžesa (Natalie Hodges) ABB Ltd 
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Affolternstrasse 44 
Elektrifikācijas izstrādājumu daļa 
Tālrunis: +41 (0)43 317 54 04 
E-pasts:  natalie.hodges@ch.abb.com 
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