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S8FS-C Surse de alimentare foarte economice
Noua gamă de surse cu carcasă metalică, concepută atât
în versiunea cu montare directă cât și pe șina DIN.
Tensiunea de ieșire variază între 5 și 48 VDC. Soluție
fiabilă și economică pentru orice tip de aplicație
Tensiuni de ieșire: 5, 12, 15, 24, 48 VDC cu
alimentare la 100-240 VAC/120-250 VDC (vârfuri
până la 300 VAC)
Puteri de ieșire: 15, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200,
350W
Temperaturi funcționare -20+60 grd. Celsius
Protecție la suprasarcină, supratensiune si scurtcircuit
Fiabilitate ridicată (spre deosebire de alte surse low-cost existente pe piață, gama
S8FS-C deși are un preț foarte mic, este dotată cu condensatori rezistenți la 105
grd. C și fabricați în Japonia, la fel ca și circuitul integrat de comandă)
Rezistență la descărcări electrice de 1,5 ori mai ridicată decât cea prevazută în
standardul IEC 61000-4-5
Carcasă din aliaj de aluminiu și otel inoxidabil, rezistentă la coroziune
Garanție 3+2 ani
Prețuri de listă între 9 și 37 Euro fără TVA
▶mai multe detalii
▶descărcați broșura

Servomotor Integrat Omron
Cablare ușoară și economie de spațiu, cu noul
servomotor integrat OMRON

Gamă largă de motoare: de la 2,55 Nm la
25 Nm
Viteza nominală 3000 rpm
Economie de spaţiu. Reducerea
dimensiunilor panoului electric cu până la
90% și cablare simplificată
Economie de energie prin magistrala DC
comună
Opţiuni pentru encodere incrementale şi
absolute multi-tură
Modul I/O integrat pentru funcții generale sau dedicate
Conectori cu mufe IP65

▶mai multe detalii

▶descărcați

broșura

ZW-7000 Sistem avanzat de măsurare LASER
Masurare precisă pentru orice tip de suprafață
Pentru a se ridica la exigențele clienților în ceea
ce privește controlul strict și rapid al calității,
este necesară o măsurare stabilă la orice
viteză, utilizând principiul lentilelor confocale,
senzorul ZW-7000 oferă masurători precise pe
orice material (sticlă, metal, plastic etc.) și orice
formă (rotundă, plată, inegală, etc).
Datorită noilor tehnologii dezvoltate de Omron, măsurarea și verificarea diverselor
suprafețe nu mai necesită recalibrarea între măsurători

▶mai multe detalii
broșura

E32-LT35Z Fibră cu ajustare rapidă a axei
optice
• Ajustarea axei optice în doar 20 de secunde. Fascicol
luminos ultra-puternic ce ușurează considerabil
operațiunile de montare și mentenanță.
• Detecția obiectelor se face chiar și dacă ajustarea axei
senzorului este facută superficial. Lentila reflectorizantă
integrată ajută la creerea fasciculului luminos foarte

▶descărcați

puternic
• Recomandăm utilizarea fără ezitare a acestor senzori cu lentile integrate, care asigură
o detecție performantă, fără riscul dezlipirii sau pierderii lentilei
• Detecția stabilă este posibilă chiar și dacă LED-ul se deteriorează în timp

▶mai multe detalii
broșura
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