
Industry and Application Standards
Bij Eaton leveren ze een van 's werelds grootste portfolio van elektrische 
apparatuur voor explosieve, geclassifi ceerde en industriële gebieden. 

Met een ongeëvenaarde productbetrouwbaarheid en -kwaliteit, 
toonaangevende innovatie en producte�  ciëntie en producten die zijn 
ontworpen en gecertifi ceerd volgens wereldwijde specifi caties, levert Eaton 
beproefde oplossingen voor ruwe en gevaarlijke omgevingen.

EXPLOSIEVEILIGE
COMPONENTEN

Safe, reliable and trusted intrinsic safety 
solutions

www.routeco.nl

Veel van 's werelds meest veiligheidskritische processen worden bewaakt, 
gecontroleerd, gevisualiseerd of beschermd door MTL-producten en 
onderscheiden zich door een wereldwijd netwerk van verkoop- en 
ondersteuningscentra, zodat u altijd veilig in hun handen bent, waar u zich ook 
bevindt.

MTL Instruments heeft een schat aan kennis en expertise, naast een 
benijdenswaardige reputatie als toonaangevende wereldwijde leverancier van 
intrinsieke veiligheidsexplosiebeveiligingsapparatuur en -systemen voor gebruik 
in procesbesturingstoepassingen.

Het MTL-productportfolio omvat;

• Veldbus- en industriële netwerkcomponenten
• MMI en visualisatie
• Schommelingsbescherming
• Beheer van alarmen
• Gas Analysers
• Galvanische isolatoren
• Intrinsiek veilige barrières
• To�  no Firewall
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Het 725-assortiment van Alarm Annunciators biedt de ideale 
oplossing voor al uw alarmsystemen. Ongeacht de grootte of 
de complexiteit van uw alarmsysteem kan  het bereik van de 
725 worden geconfi gureerd om de beste oplossing te bieden
.
Met een in het veld bewezen multi-redundant ASIC ontwerp 
deze Annunciator geeft de beste in betrouwbaarheid, 
fl exibiliteit en programmeerbaarheid voor alle toepassingen 
en industrieën.

Kenmerken MTL RTK-725 serie

• SIRA gecertifi ceerd op veiligheidsintegriteitsniveau SIL2 
tot IEC61508

• Modulaire op te bouwen van 1 tot 128 alarmkanalen
• Multi redundant ontwerp
• Keuze van raamafmetingen
• Standaard ultralichte LED-verlichting in zes kleuren
• Elk kanaal is vanaf de voorkant te confi gureren
• Paneel- of 19"-rackmontage of volledig geïntegreerd in 

wand- of vloerbehuizingen

MTL RTK-725 serie
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MTL 5531 Intrinsically Safe Isolators

De modules van de MTL5500-serie zijn veelzijdig en toch 
eenvoudig toe te passen; ze maken gebruik van de nieuwste 
technologie en hebben zich uitstekend bewezen.

De MTL5531 (DIN-rail montage) en MTL4500 (backplane 
montage) isolatoren hebben een gemeenschappelijk 
ontwerp, dat alleen verschilt in de mechanische montage- en 
aansluitmethoden. 

Kenmerken MTL 5531

• Compact modulair design met DIN rail mounting
• High packing density
• Single en multi-channel I/O modules
• 3-port isolatie met low power dissipation
• Compatible met MTL5000


