
Distribuição Eficiente de Energia

Tecnologia CrossLink®

Tecnologia de conexão

Sem perfuração;
Montagem rápida e fácil;
Conexão de diferentes cabos
(flat cable, with cable lug, etc);
Cobertura do barramento e terminais.

Tecnologia fusível

Para fusíveis DO, D, NFC, Classe J e NH;
Instalação direta no barramento;
Cobertura do barramento = segurança;
Menos espaço = menor custo com materiais;
Sem perfurar barramentos;
Solução certificada para curto circuito.

Suporte universal para barramento

Para diferentes barramentos;
Até 4 pólos;
Instalação rápida, segura e fácil;
Sem perfurar barramentos;
Solução certificada para curto circuito.



como componentes de montagem 
tradicionais.
Graças as 10 subsidiárias, joint venture e 
uma ampla cobertura de uma rede de 
agentes na Alemanha e no exterior, é fácil 
encontrar pessoas de contato qualificado em 
quase 80 países ao redor do mundo. A 
moderna empresa familiar com sede em 
Rödental / Baviera emprega atualmente 
mais de 275 funcionários em todo o mundo.

Sistema para barramentos da Woehnher:

Espaço

Segurança

Segurança

Eficiência

Manuseio

Manuseio

Montagem em barramento

Cobertura dos barramentos

Certificado de curto circuito

Montagem rápida e segura

Instalação fácil sem ferramentas

Manutenção mais rápida e fácil

Vantagens Benefícios

Menos espaço - menores painéis Menor preço de painel

Maior eficiência
custos mais baixos

Custos mais baixos

Custos mais baixos com paradas

Cumprir normas de segurança =
segurança operacional mais
elevada 

Segurança operacional
mais elevada

Menor tempo de montagem do
painel = Mais projetos no mesmo
tempo

Menores downtimes
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Há mais de 80 anos, o grupo Wöhner cria o 
futuro da distribuição de energia e 
engenharia de controle com  performances 
técnicas de primeira classe. A Wöhner 
representa competência no campo da 
tecnologia de sistemas para barramento, 
pioneiros da tecnologia e com excelente 
suporte. Fornece tecnologia de fusível de 
acordo com padrões mundiais como 
soluções de sistemas de barramento ou


