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Ott automatizálni, ahol minden más rendszer falakba ütközik: 
az új WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR átlépi a határokat és nem-
csak hidegben, hanem melegben is, -40  ºC-tól + 70  ºC között 
meggyőzően működik. A kiváló átütési szilárdságértékek miatt 
az XTR gazdaságos és biztos megoldást jelent az energiaipar 
és a folyamatirányítás számára. 

XTR – ez a rövidítés a rendszer nevében azt jelenti, hogy extrém védel-
met nyújt a klimatikus hatások, a vibráció, a rázkódás és a túlfeszült-
ségek ellen. Ezek a hatások elsősorban ott lépnek fel, ahol a beren-
dezéseket különösen igénybe veszik az időjárás változó feltételei, mint 
például a megújuló energiatermelésben a szélkerekek és napelemek 
esetén vagy a szabadtéri transzformátor állomásokban. Ezeken a he-
lyeken a telepített automatizálási rendszereknek a megfelelő védelem 
eléréséhez kiegészítő védelmet kell alkalmaznunk, hogy dacolhassanak 
a klimatikus és mechanikai igénybevételekkel.

Az Ön előnyei a WAGO-I/O-SYTEM 750 XTR –el:

• egyszerűsödő karbantartás
• kisebb helyigény, csökkenő energia és karbantartási költség
• magasabb szintű rendelkezésre állás és a beruházás biztonsága
• növekvő termelékenység
• átütési szilárdság és zavarvédettség a DIN EN 60870-2-1 ajánlás 

szerint
• rezgéstűrő és terhelhető 5 g-ig a DIN EN 60068-2-6 ajánlás szerint
• rázkódástűrő 15 g-ig (150 m/s2) az IEC 60068-2-27 illetve 25 g-ig 

(250 m/s2) az IEC 60068-2-29 ajánlások szerint

Az új WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR –

automatizálás határok nélkül extrém környezetben

Az Ön előnyei a WAGO-I/O-SYTEM 750 XTR –el:

• egyszerűsödő karbantartás
• kisebb helyigény, csökkenő energia és karbantartási költség
• magasabb szintű rendelkezésre állás és a beruházás biztonsága
• növekvő termelékenység

átütési szilárdság és zavarvédettség a DIN EN 60870-2-1 ajánlás 

A következő termék megnevezések WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG 
védelem alatt lévő márkái: WAGO®, CAGE CLAMP®, CAGE CLAMP® S, POWER 
CAGE CLAMP, FIT CLAMP®, PUSH WIRE®, TOPJOB®, TOPJOB® S, X-COM®, 
X-COM® S, WINSTA®, JUMPFLEX®,TO-PASS®, ProServe®, EPSITRON®, picoMAX®, 
PERSPECTO®, AUTOMATION COCKPIT®, fl exROOM®.

Belső védelem kiegészítő 
biztonsági megoldások helyett


