E3S-DB, cel mai performant fotosenzor pentru
obiecte transparente
Oferă cea mai sigură detecţie de obiecte transparente, cum ar fi sticlă,
PET-uri, containere transparente etc.
• Funcţie Smart Teach, setare foarte rapidă
• Raza îngustă pentru spaţii de până la 3 mm
• Rezistă în medii grele, IP67/69K
• Funcţie de auto-compensare, interfaţă PC
• Până la 31 martie, preţ special 70 Euro
►mai mult

►descarcă broşura

Noi module de extensie analogice pentru gama de
automate programabile compacte CP1
Gama de module de extensie analogice a fost mărită cu 6 noi unităţi:
module cu 4 intrări, cu 4 ieşiri, mixte (4/4 si 4/2) şi cu intrări de
temperatură.
• Rezoluţie mare, 1/12.000
• Modul cu 4 intrări termocuplu, din care 2 universale
• Modul cu 12 intrări termocuplu pentru cuptoare sau extrudere
►mai mult

►descarcă broşura

Gama de relee de monitorizare OMRON K8 este acum
disponibilă in intreaga lume!
Rezultat al unei experienţe de peste 50 de ani în fabricarea releelor de
monitorizare, seria compactă K8 continuă lunga tradiţie în oferirea unei
protecţii sigure a echipamentelor electrice. Populara serie a fost completată
acum cu 6 noi modele pentru monitorizarea tensiunilor trifazice. Astfel,
toate funcţiile de monitorizare ale echipamentelor pot fi implementate acum
cu o singură gamă de produse, cu avantajul că toate produsele respectă
standardele globale de siguranţă în exploatare.
• Durată extinsă de viaţă, sursă în comutaţie - încălzire minimă
• Mono/trifazate 200-480VAC, sub/supra tensiune, sub/supracurent, pierdere fază, asimetrie faze, erori secvenţă
faze, supratemperatură, intrare termistor protecţie înfăşurări motoare

• LED-uri afişare stare ieşiri, stare releu monitorizare
• Pentru protecţie pompe, rupere curele, rotaţie inversă etc.
►mai mult

►descarcă broşura
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