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Sikringer fra 
E-T-A

 � Står det stille eller beveger seg?

 � Til lands, vanns eller i luft?
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I nesten 70 år har Elektrotechnische Apperate GmbH jobbet tett med markedet, for å utvikle og 
produsere elektriske sikring og kontroll løsninger etter markedets behov.   
E-T-A tilbyr utstyr for minus spenning helt ned til minus DC 400 V og opptil 600 A.  

Sikringer for utstyrsbeskyttelse: Dette inkluderer termisk, magnetisk, termisk-magnetisk, hydraulisk-
magnetisk, høy kvalitetssikringer. Med forskjellige funksjonskarakteristikker gir maksimal beskyttelse 
av teknisk installasjon. Elektronisk overspennings beskyttelse er viktig der hvor det står elektroniske 
DC 24 volt trafoer, og der hvor det er lange ledningsstrekk. Dette for å klare detektere feil på utstyr 
eller i anlegget, vanlig sikringer vil ikke klare dette. E-T-A har laget sikringer med mulighet til å endre 
ampere størrelsen direkte på sikringen.  

   
Automasjon E-T-A sikringer for komponent beskyttelse, bryte og overvåke alle typer laster i industri 
automatikk, alt fra enkelt maskiner til hele produksjonslinjer. Lokal og sentralisert kontroll med 
spenningsområder fra DC 24 V eller AC 230 V kraftdistribusjon som gjør det enklere og optimaliser 
design, installasjon, funksjonalitet og vedlikehold. Nytt er også systemer med IO løsninger og 
integrerte busbars etc. dette forenkler installasjon og endringer. 
Kjøretøy og båter er ett felt E-T-A har bygd seg opp stor kunnskap over mange år godt, og derfor blitt 
OEM produsenter første valg. Produkter som inngår her er, sikringer, releer og E-T-A sine forskjellige 
PowerPlex bus basert løsninger. 

  

E-T-A har utover nevnte områder sikringer og strømdistribusjons løsninger for de fleste formål; 
Medisinskutstyr, telekom, husholdningapparater, hobby, flyindustrien. 

  

I nesten 70 år har Elektrotechnische Apperate GmbH jobbet tett med markedet, for å utvikle og 
produsere elektriske sikring og kontroll løsninger etter markedets behov.  
E-T-A tilbyr utstyr for minus- og plusspenning helt ned til DC 400 V og opptil 600 A. 

Sikringer for utstyrsbeskyttelse: Dette inkluderer termiske, magnetiske, termisk-magnetiske, 
hydraulisk-magnetiske, høykvalitetssikringer. Forskjellige funksjonskarakteristikker gir maksimal 
beskyttelse av tekniske installasjoner. Elektronisk overspennings beskyttelse er viktig der hvor det 
står elektroniske DC 24 volt trafoer, og der hvor det er lange ledningsstrekk. Dette for å detektere 
feil på utstyr eller i anlegg, vanlige sikringer vil ikke gjøre dette. E-T-A har også sikringer med mu-
lighet til å endre ampere størrelsen direkte på sikringen. .

Automasjon: E-T-A sikringer for komponentbeskyttelse, bryte og overvåke alle typer laster i 
industriautomatikk, enkeltmaskiner eller hele produksjonslinjer. Lokal og sentralisert kontroll med 
spenningsområder fra DC 24 V eller AC 230 V. Kraftdistribusjon som gjør det enklere og optimal-
iser design, installasjon, funksjonalitet og vedlikehold. Nytt er også systemer med IO løsninger og 
integrerte busbars etc. dette forenkler installasjon og endringer.

For kjøretøy og båter: E-T-A har har tilegnet seg stor kunnskap over mange år, og har derfor blitt 
OEM produsenters første valg. Produkter som inngår her er, sikringer, releer og E-T-A sine for-
skjellige PowerPlex bus basert løsninger.

E-T-A har utover nevnte områder sikringer og strømdistribusjons løsninger for de fleste formål; 
Medisinskutstyr, telekom, husholdningapparater, hobby, flyindustrien.
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Sikringer for utstyrsbeskyttelse: Dette inkluderer termisk, magnetisk, termisk-magnetisk, hydraulisk-
magnetisk, høy kvalitetssikringer. Med forskjellige funksjonskarakteristikker gir maksimal beskyttelse 
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