
  

 
 

 
  

 

 

 

  

Cursuri online Omron eLearning 

Omron pune la dispoziția clienților săi o platformă online unde 

aceștia pot studia sau aprofunda funcționarea echipamentelor 

destinate automatizărilor industriale. Cursul este unul interactiv, 

având imagini si animații, pentru o mai bună înțelegere a 

componentelor unei linii industriale automatizate. 

Utilizatorul poate apoi să isi aleagă ce anume vrea să studieze, 

de la orice computer. 

Fiecare modul al cursului se încheie cu o interfață de 

autoevaluare, cu ajutorul căreia utilizatorul își poate verifica 

aptitudinile dobândite. 

Megatech pune la dispoziția dumneavoastră un cont pre-

existent, unde puteți încerca chiar acum, gratuit, platforma 

eLearning! 

►login aici user: demo@megatech.ro, parola: demo 

 
  

 

 

 

  

Regulatorul de temperatură compact E5GC 

De când a introdus primul regulator de temperatură, in anul 1967, 

OMRON a adus inovații în mod constant în domeniu. Noua 

generație de termoregulatoare E5_C( E5GC, E5DC, E5CC, 

E5EC si E5AC) impune noi standarde la nivel mondial - 

programare intuitiva și performanțe de top, modelul E5GC fiind 

cel mai compact din serie. Economisiți timp și obtineți precizie în 

reglaj, cu un timp de eșantionare de 50 ms. 

Noua serie are un afișaj vizibil din unghiuri dificile si de la distanțe 

mari, eliminând în acest fel eroarea umană. 

Principalele avantaje: 

 Dimensiuni compacte - 24x48mm cu 90mm adâncime 

 LCD cu contrast mare 

 Poate fi parametrizat de pe PC prin intermediul softului CX-Thermo 

 Timp de eșantionare de 50ms 

https://omron.certpointsystems.com/Portal/Login.aspx?lcid=1033&portalName=Customers


 Funcție de diagnostic 

 Are timer încorporat și funcții logice, eliminând în acest fel necesitatea unui PLC sau PC 

►mai mult                                                ►descarcă broşura 

 
  

 

 

 

  

Sursa de tensiune trifazata S8VK-T 

Sursele de tensiune trifazate din această serie au 

randament ridicat si rezistență sporita la vibrații, ce 

asigură o funcționare stabilă în cele mai dure medii 

industriale, la fel ca și seria monofazata S8VK-G. 

Toate modelele S8VK-T pot fi montate pe șina DIN si au 

2 seturi de terminale. 

Avantaje: 

 Intrare trifazată de la 320 la 576AC sau pe doua faze 2 x 240 - 2 x 576 VAC 

 Ieșire 24 VDC,  5A, 10A, 20A, 40A 

 Protecție IP20 

 EMI Clasa B 

 Funcție de boost de 120% 

 Factor de putere de 90% 

►mai mult                                                ►descarcă broşura                           

 
  

Pentru mai multe informaţii nu ezitaţi sa ne contactaţi prin e-mail la adresa sales@megatech.ro 

 

 

http://www.megatech.ro/produse/componente-control/regulatoare-de-temperatura/regulatoare-de-temperatura-uzuale/e5gc.produs#descriere
http://www.megatech.ro/doc/736/Low_EU_E5C_Family_brochure_v10.pdf
http://www.megatech.ro/produse/componente-control/surse-de-tensiune-in-comutatie/surse-compacte/s8vk-t.produs
http://www.megatech.ro/doc/846/brochure%20S8VK-T.pdf
mailto:sales@megatech.ro

