MEGATECH este partenerul Dumneavoastră pentru implementarea în procesul de
producție și nu numai, a unor soluții noi, performante și fiabile. Cu ajutorul
experienței noastre în domeniul automatizărilor industriale vă sprijinim activ
pentru creșterea productivității, a competitivității și pentru diminuarea costurilor
și consumurilor.
În calitate de importator și distribuitor OMRON Japonia, vă propunem mai jos
câteva produse utile pentru automatizările dumneavoastră.

NX1 – controller industrial de
ultimă generație
NX1 completează gama de controllere
industriale NJ/NX, oferind aceleași
funcționalități la dimensiuni mai reduse.
NX1 permite controlul sincron al
mașinilor industriale, al mișcării, I/O,
dispozitive safety, senzori vision, sub un
singur mediu de programare
- Integrated Development Environment.
Funcții: Controlul mișcării și al secvențelor logice
Control până 8 axe (4 sincronizate)
I/O integrate: 40 / 24 puncte I/O
Până la 8 unități I/O NX
Porturi EtherCAT și Ethernet/IP integrate
Suportă până la 18 unități EtherCAT Slave
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KM-N3 – analizor compact de rețea
Analizor compact de retea multicircuit pentru

tablouri electrice cu următoarele caracteristici:
Dimensiuni reduse, cu analiz a multiple
circuite (până la 4 circuite per unitate)
Facilitează designul, cablarea și
managementul circuitelor
IEC 62053-22 clasa de precizie 0.5S
Cablare ușoară push-in
Indicator de semnalizare pentru evitarea
cablării greșite
Afișaj cu vizibilitate ridicată, cu caractere
mari și bine iluminate
Măsurare bidirecțională a puterii
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S8VK-S – sursă de alimentare industrială
Sursă industrială compactă ideală pentru tablouri
electrice de mici dimensiuni
Temperaturi de funcționare: –40 până la 70°C
Suportă și alimentare în curent continuu - 90 până
la 350 VDC
Funcție Power Boost - 120% (60 W și 120 W)
Functie Power Boost - 150% (240 W și 480 W)
Alarmă pentru subtensiune
Se pot monta în serie, la temperaturi mai mici de 55°C
Rezistență la vibrații de până la 5G și supratensiuni de 300VAC (1 secundă)
Carcasă cu protecție PCB împotriva prafului, umidității și a gazelor corozive
Certificată pentru altitudini de până la 3000 metri
Conformitate RoHS
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