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ΧΡΟΝΙΑ
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

Εµπνευστείτε, µαζί µας, το επόµενο βήµα σας στον αυτοµατισµό

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΕΥΚΟΛΙΑ

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΖΥΓΙΣΗ

06

Ζυγαριές (επιδαπέδιες, επιτραπέζιες, εργαστηριακες,
ανοξείδωτες, αντιεκρηκτικού τύπου), Πλατφόρµες
(πάγκου,
επιδαπέδιες,
παλέτας),
Γερανοζυγοί,
Παλετοφόρα ζύγισης, Ζύγιση για περονοφόρα, Όργανα
ζύγισης,
Ενδεικτικά,
Αναλυτές
ζύγισης,
Κιτ
γεφυροπλάστιγγας, Φορητά συστήµατα, ∆υναµοκυψέλες,
Βάσεις.

NETWORKING

52

Ethernet switches, σειριακοί servers, Gateways,
Μονάδες επικοινωνίας (object oriented programmable,
οπτικής ίνας, WiFi, 4G).

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

83

Ψηφιακοί ενδείκτες 7 segment βιοµηχανικών σηµάτων.

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

84

Τηλεφώνου, Sms, Email, GPS, Ραδιοκυµάτων.

MOTION CONTROL

54

Servo drives, Servo motors, Πλανητικοί µειωτήρες,
Παλµογεννήτριες, Γραµµικές παλµογεννήτριες, Γραµµικά
ποτενσιόµετρα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IT

85

Dataloggers (καταγραφείς σηµάτων και δεδοµένων),
∆ίκτυα IT.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

24

Φωτοκύτταρα (διάχυσης, δέσµης, στίγµατος, πετάλλου,
ανακλαστήρα, δακτυλίου κλπ.), Μέτρηση απόστασης µε
laser, Ultrasonic, Αισθητήρες προσέγγισης (επαγωγικά,
χωρητικά, ψηφιακά, αναλογικά, δακτυλίου), Ανίχνευση
ετικετών, Οπτικής ίνας, Χρώµατος, Κίνησης, Πνευµατικών
εµβόλων, Στάθµης, Φωτοκουρτίνες, Τεχνητή όραση και
φωτισµός, Παρελκόµενα.

DC DRIVES

60

Μονοφασικές και τριφασικές µονάδες DC. Από χαµηλής
τάσης ελεγκτές απόδοσης servo σε εξαιρετικά εξελιγµένες
ψηφιακές τριφασικές µονάδες κινητήρα DC.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ

86

Αναλογικών σηµάτων, Αισθητήρων θερµοκρασίας,
Ψηφιακών εντολών, Συχνότητας παλµών, Αποµόνωσης,
Ζύγισης, Μετασχηµατιστές εντάσεως (AC, DC),
Επικοινωνίας.

INVERTER

64

Μονοφασικά, Τριφασικά, Encoder feedback

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

88

Αντικεραυνική (τροφοδοσίας, σηµάτων, επικοινωνίας).

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ

66

Πλευρικής στήριξης, Οροφής, Slim

PLC

SOLID STATE RELAY

36

AC, DC, Ισχύος, Σηµάτων, Ωµικών φορτίων,
Επαγωγικών φορτίων, Χωρητικών φορτίων, Αναλογικά,
Τριφασικά, Fast.

Τύπου Block, Τύπου Rack, Τύπου Modular, Expansions,
Νησίδες I/O, Integrated, Motion Controller.

ΣΤΑΘΜΗ / ΡΟΗ /
ΠΙΕΣΗ / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

HMI

40

Οθόνες αφής (4:3, Wide screen, αποσπώµενου
επεξεργαστή, κάρτα ήχου, κάµερα, multitouch κλπ.),
Φορητές οθόνες αφής (ασύρµατη, ενσύρµατη), ATEX,
Scada software.

67

Ηλεκτροµαγνητικά παροχόµετρα, Τηλεθερµοµέτρηση
σιλό, Αισθητήρια στάθµης (προπέλας, χωρητικά,
εκκρεµούς, µε πίεση, υπερήχων, radar, υδροστατικής
πίεσης, αγωγιµότητας, πλωτήρα), Μηχανικά ροόµετρα,
Melt pressure (πίεση, θερµοκρασία), Συστήµατα
θερµοκρασίας υπέρυθρης ακτινοβολίας.

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ

91

Αυτοµατισµός
οχηµάτων-µηχανηµάτων
(joystick,
ασύρµατα χεριστήρια, έλεγχος βαλβίδων κλπ.),
Αυτοµατισµός εύκαµπτων υλικών (ρύθµιση τάνυσης,
διόρθωση θέσης, κάµερες ελέγχου εκτύπωσης),
Ενδεικτικά laser για µηχανήµατα κοπής.

49

Βιοµηχανικοί υπολογιστές (compact, ράγας, integrated),
Οθόνες, Panel computer, Φορητοί βιοµηχανικοι
υπολογιστες, PDA.

90

Μετασχηµατιστές (ελέγχου, αποµόνωσης),
Σταθεροποιηµένα τροφοδοτικά DC switching.

ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

INDUSTRIAL COMPUTING

89

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ

80

Ψηφιακοί ενδείκτες 7 segment βιοµηχανικών σηµάτων.

INDUSTRIAL SOLUTION
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η INDUSTRIAL SOLUTION
Η INDUSTRIAL SOLUTION ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, το 2000, µε σκοπό την εισαγωγή, εµπορία, µελέτη και
τεχνική υποστήριξη υλικών και ολοκληρωµένων συστηµάτων βιοµηχανικού αυτοµατισµού.
Σε µικρό χρονικό διάστηµα και µέσα από τις στρατηγικές της συνεργασίες, κατόρθωσε να γίνει συνώνυµο
αξιοπιστίας και λύσεων ανάπτυξης στο χώρο του βιοµηχανικού αυτοµατισµού, µε αποτέλεσµα σήµερα να µετρά
δεκάδες αφοσιωµένους πελάτες, σε πανελλήνιο επίπεδο.
Για την υποστήριξη, εξυπηρέτηση και επέκταση του δικτύου πωλήσεων της η INDUSTRIAL SOLUTION διαθέτει
κατάστηµα και στην Μεταµόρφωση Αττικής.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Η δραστηριοποίηση της εταιρείας βασίζεται στην εξειδίκευση στο βιοµηχανικό αυτοµατισµό, γεγονός που
εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της και την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της.
Προσανατολισµένη στην παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών, η INDUSTRIAL SOLUTION έχει την υποδοµή να
καλύψει τις απαιτήσεις όλων των φάσεων προµήθειας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης του προτεινόµενου
συστήµατος βιοµηχανικού αυτοµατισµού, γεγονός που ανάγεται σε ισχυρό ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα.
Έτσι, κάθε πρόταση της INDUSTRIAL SOLUTION είναι µια νέα επιχειρηµατική ευκαιρία για τον πελάτη της, αφού
στην ουσία επαναπροσδιορίζει την απόδοσή του και τον εισάγει στη φιλοσοφία της προηγµένης τεχνολογίας και
των πλεονεκτηµάτων της.

ΠΩΣ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΜΑΣ
Η αποδοχή και η αξιοπιστία της INDUSTRIAL SOLUTION οφείλονται, σε σηµαντικό βαθµό, στις αποκλειστικές
συνεργασίες που διατηρεί µε τους µεγαλύτερους κατασκευαστές οργάνων αυτοµατισµού και αισθητηρίων στον
κόσµο.
Πάντα προσανατολισµένη στην τεχνολογική καινοτοµία, η εταιρεία «συλλέγει» προϊόντα από τους διεθνείς
συνεργάτες της και, στη συνέχεια, µελετά, σχεδιάζει και δηµιουργεί µοναδικά συστήµατα βιοµηχανικού
αυτοµατισµού, απόλυτα προσαρµοσµένα στις ανάγκες της ελληνικής παραγωγής.

ΠΩΣ ∆ΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ
Το γεγονός ότι η INDUSTRIAL SOLUTION έχει πλέον καθιερωθεί ως σύµµαχος στην ανάπτυξη της ελληνικής
βιοµηχανίας, µέσα από αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις, αποτελεί για την εταιρεία µας πρόκληση καθηµερινής
διεύρυνσης της τεχνογνωσίας της.
Με το σκεπτικό αυτό, τα έµπειρα στελέχη µας διερευνούν κάθε νέα τεχνολογία, αλλά και συνεργασία, που
αξιολογούν ως ικανή να µεγιστοποιήσει το όφελος των πελατών µας, σε όλη την Ελλάδα.
Επενδύοντας σε νέες συνεργασίες, ισχυροποιούµε ακόµη περισσότερο τη θέση µας στο χώρο του βιοµηχανικού
αυτοµατισµού και κυρίως, φέρνουµε ακόµη πιο κοντά τον πελάτη µας στα οφέλη της διεθνούς τεχνογνωσίας.
Χάρη στην εµπιστοσύνη της ελληνικής βιοµηχανίας «µεγαλώνουµε» καθηµερινά, ώστε να µπορούµε µε τη σειρά
µας να της προσφέρουµε νέες λύσεις αυτοµατισµού, ικανές να στηρίξουν τη δική της ανάπτυξη.
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ΠΩΣ ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
Η INDUSTRIAL SOLUTION δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας των προϊόντων και
υπηρεσιών της, αναπτύσσοντας και εφαρµόζοντας Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.
Το Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας έχει πιστοποιηθεί από τον ∆ιαπιστευµένο Φορέα Πιστοποίησης TUV
HELLAS.
Εφαρµόζει ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε το παραπάνω πρότυπο για το εξής πεδίο εφαρµογής:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Η INDUSTRIAL SOLUTION µε σύγχρονες διαδικασίες οργάνωσης και αξιολόγησης, αποδεικνύει έµπρακτα την
δέσµευση της για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, εφαρµόζει την οδηγία και προσφέρει
στους πελάτες και συνεργάτες της προϊόντα απόλυτα εναρµονισµένα και συµµορφούµενα µε τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα και προδιαγραφές.
Η INDUSTRIAL SOLUTION προωθεί στην αγορά πιστοποιηµένα προϊόντα που φέρουν την σήµανση CE.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Οι δυνατότητες της εταιρείας είναι ικανές να δώσουν λύση σε όλους τους τοµείς της ελληνικής βιοµηχανίας
όπως :
Ενέργεια
Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών
Ορυχεία - Λατοµεία - Μεταλλεία
Χηµικά
Χαλυβουργία
Πλαστικά
Χαρτοβιοµηχανία
Καπνοβιοµηχανία
Ναυτιλία
Κλωστοϋφαντουργία
∆ηµόσιος τοµέας
Φαρµακοβιοµηχανία
Εφαρµόζοντας την εµπειρία τόσων ετών σε συστήµατα όπως :
Συστήµατα λογικών ελεγκτών (PLC, ΗΜΙ Οθόνες αφής) για έλεγχο διεργασιών
Συστήµατα ελέγχου Motion Control για AC και DC κινητήρες (Ταχύτητα, τάνυση, ροπή, θέση) µε την χρήση
ServoDrives & Servomotors, Inverters, Steppers, Soft starters, Dc drive,
Συστήµατα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδοµένων (SCADA) για έλεγχο διεργασιών
Συστήµατα βιοµηχανικής ζύγισης (δοσοµέτρηση, ογκοµέτρηση), ταινιοζυγοί, ανάµειξη, πλάστιγγες,
γερανοζυγούς
Συστήµατα διαχείρισης και καταγραφής ενέργειας
Βάσεις δεδοµένων για συλλογή στοιχείων παραγωγής και ανάλυσης
Συστήµατα ασύρµατης µετάδοσης δεδοµένων (αναλογικών και ψηφιακών σηµάτων)
Συστήµατα ελέγχου θερµοκρασίας, υγρασίας, πίεσης, στάθµης, ροής, pH, αγωγιµότητας κ.α
Συστήµατα διαχείρισης και καταγραφής θερµοκρασίας, σχετικής υγρασίας, πίεσης, στάθµης, ροής και άλλα
(Data acquisition)
Αναβάθµιση παλαιών µηχανών και γραµµών παραγωγής, µε την χρήση νέας τεχνολογίας (P.L.C, Servodrives,
Inverters, Controllers, Αισθητήρια κ.τ.λ)
Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων βιοµηχανικού αυτοµατισµού
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ΖΥΓΙΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΖΥΓΙΣΗ

Η ζύγιση είναι µια διαδικασία που συναντάµε καθηµερινά πολλές φορές, στη ζωή µας. Αποτελεί τον πιο γρήγορο και απλό τρόπο ποσοτικής καταµέτρησης και πιστοποίησης.
Καλύπτει ένα τεράστιο εύρος εφαρµογών που ξεκινάει από την απλή ζύγιση προϊόντων που προορίζονται για εµπορική συναλλαγή και εκτείνεται µέχρι τις πιο σύνθετες και
πολύπλοκες διαδικασίες ελέγχου, λειτουργίας, συντήρησης και πιστοποίησης της σύγχρονης βιοµηχανίας. Η εύρεση της πιο αξιόπιστης λύσης στην εκάστωτε ανάγκη απαιτεί
εµπειρία και βαθιά γνώση µιας τεράστιας ποικιλίας υλικών. Η Industrial Solution έχοντας απαντήσει µε απόλυτη επιτυχία στα προβλήµατα ζύγισης έρχεται να καλύψει όλα τα
κενά.
Επιδαπέδιες
ζυγαριές

Φορητοί σταθµοί
ζύγισης

Φορητή ζύγιση Πιστοποίηση συσκευπαλέτας
ασµένων προϊόντων

Online παρακολούθηση- Ενδεικτικά οπτικής
καταγραφή δεδοµένων
απεικόνισης

Ταινιόδροµος
ζύγισης

Γερανοζυγοί

Real time ταινιοζυγοί για
συνεχή τροφοδοσία

Γραφεία

Επικίνδυνη
Περιοχή ATEX

Αποθήκη
Χώροι
Παραγωγής
Πρώτες
Ύλες

∆υναµοκυψέλες για
σιλό και δεξαµενές

Πιρούνια µε ζύγιση για
περονοφόρα

Γεφυροπλάστιγγες
βαρέων οχηµάτων

Εργαστηριακή
ζύγιση

Φορητό σύστηµα
ζύγισης οχηµάτων

Φορητές γεφυροπλάστιγγες

Παλετοφόρα µε ζύγιση και εκτύπωση

Καταµέτρηση τεµαχίων
µε ζύγιση και barcode

Η βιοµηχανική ζύγιση αποτελεί ένα ξεχωριστό τοµέα της ζύγισης, πολύ απαιτητικό, λόγω των αναγκών αύξησης ποιότητας, πιστοποίησης της σταθερότητας, ελαχιστοποίησης
του παραγωγικού κόστους και µεγιστοποίησης της απόδοσης κατά την παραγωγή ενός σύγχρονου προϊόντος. Τα ζυγιστικά συστήµατα που προσφέρει η Industrial Solution
είναι ικανά να παρέχουν πολύ µεγάλη ευκολία χρήσης, πιστοποιητικά υγιεινής και ασφάλειας, πιστοποιητικά επικίνδυνων περιοχών ATEX, επεκτασιµότητα, δυνατότητα
αναβάθµισης και τεράστια δυνατότητα διασύνδεσης, όπως µε υπολογιστές, εκτυπωτές, barcode scanners, PLC, έγχρωµες οθόνες αφής, προηγµένα συστήµατα ιχνηλασιµότητας
και κάθε είδους περιφερειακά ασύρµατης, σειριακής σύνδεσης και Ethernet.

ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΕΣ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕΣ WELL-E
Επιδαπέδια - επιτραπέζια ζυγαριά µε κολώνα, εύχρηστη, ακριβής και
αξιόπιστη, µε ανοξείδωτη επιφάνεια. Είναι κατάλληλη για εµπορική &
βιοµηχανική χρήση. Το όργανο ένδειξης και ελέγχου, πολλαπλών
λειτουργιών έχει οθόνη LCD, 6 ψηφίων, ύψους 25 mm και αδιάβροχο
πληκτρολόγιο, 5 πλήκτρων.

∆υνατότητα ζύγισης
έως 600 Kgr

Προστασία
ΙΡ 65 Inox

∆ιαβάθµιση βήµατος
2 - 200 gr
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Λειτουργίες:
Zero, Tara, Net cross

Τροφοδοσία 230 Vac
ή µπαταρίες 4ΑΑ

∆ιαθέσιµες Εκδόσεις
∆ιαστάσεις

Μ x Π x Y (mm)

Βάρος
KG

300x300x130
300x300x130
300x300x130
400x400x140
400x400x140
400x400x140
600x600x150
600x600x150
600x600x150
800x800x165
800x800x165

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 8Α (ΜΕΝΕΜΕΝΗ) 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310 501145
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 14 (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ)144 51 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 210 2838000
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ΖΥΓΙΣΗ
ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΕΣ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ
ΖΥΓΑΡΙΕΣ AFWC

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΒΑΝ∆ΑΛΙΣΤΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ CW90X
Ζυγαριά κατάλληλα σχεδιασµένη για χώρους τροφίµων, ιδιαίτερα ανθεκτική σε αντίξοες συνθήκες. Ανοξείδωτη
κατασκευή από AISI 304, µε πληκτρολόγιο 11 πλήκτρων, πλήρως στεγανοποιηµένο µε δείκτη IP69K. Ελέγχεται και
απολυµαίνεται εύκολα, επιτρέποντας τη χρήση νερού υψηλής πίεσης - θερµοκρασίας. Σχεδιασµένη για να αποτρέπει την
συσσώρευση υπολειµµάτων βρωµιάς και νερού. Αντιολισθητικά πόδια για περιβάλλοντα µε αυστηρές απαιτήσεις
υγιεινής. Φωτιζόµενη οθόνη κόκκινου LED, ορατή σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού και
χαµηλής θερµοκρασίας. Εύκολος προγραµµατισµός µε τη χρήση ειδικών πλήκτρων για
τον καθορισµό του επιθυµητού βάρους και τη ρύθµιση των ορίων, µε 3 διαθέσιµες
λειτουργίες (λειτουργία εύρους, επιθυµητού αποτελέσµατος και επιθυµητού
αποτελέσµατος σε µορφή ποσοστού τοις εκατό).
∆υνατότητα ζύγισης
έως 30 Kgr

Προστασία
ΙΡ 69 Κ

∆ιαβάθµιση
βήµατος 1 - 10 gr

Τροφοδοσία 230 V

∆ιαθέσιµες Εκδόσεις

Επιδαπέδια - επιτραπέζια ζυγαριά µε κολώνα και
ανοξείδωτη επιφάνεια ζύγισης, για χρήση σε χώρους
παραγωγής και ελέγχου. Είναι κατάλληλη για εµπορική &
βιοµηχανική χρήση, όπου απαιτείται ακρίβεια, αξιοπιστία
και ευκολία στο χειρισµό. Το οργανο ένδειξης και ελέγχου
πολλαπλών λειτουργιών έχει αδιάβροχο πληκτρολόγιο, 7
πλήκτρων ακουστικής ένδειξης, και φωτιζόµενη οθόνη
LCD, 6 ψηφίων, ύψους 24 mm.
Προστασία
ΙΡ 65

∆υνατότητα ζύγισης
έως 300 Kgr

Λειτουργίες:
Zero, Tara, Net cross

∆ιαβάθµιση βήµατος Ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη
µπαταρία 4ΑΑ (70 ώρες αυτονοµία
10 - 100 gr
λειτουργίας) & τροφοδοτικό 230 Vac
∆ιαθέσιµες Εκδόσεις
∆ιαστάσεις Μ x Π (mm)

Βάρος (kgr)

Ακρίβεια (gr)

350x350
350x350
350x350
420x420
420x420
420x420

30
60
150
60
150
300

10
20
50
20
50
100

∆ιαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)
254 x 254 x 108
254 x 254 x 108
305 x 305 x 108
305 x 305 x 108

Βάρος (kgr)
3
6
15
30

Ακρίβεια (gr)
1
2
5
10

Σειριακή πόρτα
RS232
σύνδεση µε Η/Υ - PLC
ή εκτυπωτή

ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΕΣ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕΣ APD
Επιτραπέζια ζυγαριά, εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη, µε δυνατότητα στήριξης του ενδεικτικού οργάνου στο σώµα της
ζυγαριάς ή σε αποµακρυσµένο σηµείο χάρη στο σπιράλ καλώδιο του. Είναι κατάλληλη για εµπορική & βιοµηχανική
χρήση, όπου απαιτείται ακρίβεια, αξιοπιστία και ευκολία στη χρήση. Η ανοξείδωτη κατασκευή επιτρέπει πολύ εύκολο
καθάρισµα. Το όργανο ένδειξης και ελέγχου πολλαπλών λειτουργιών έχει αδιάβροχο πληκτρολόγιο, 5 πλήκτρων και
φωτιζόµενη οθόνη LCD, 6 ψηφίων, ύψους 25 mm.
Προστασία
ΙΡ 65

∆υνατότητα ζύγισης
έως 30 Kgr

Λειτουργίες:
Zero, Tara, Net cross
KG

Ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη
∆ιαβάθµιση
µπαταρία 4ΑΑ (80 ώρες αυτονοµία
βήµατος
2 - 10 gr λειτουργίας) και τροφοδοτικό 230 Vac

7,5 Kgr

∆ιαθέσιµες Εκδόσεις
∆ιαστάσεις Μ x Π (mm)
365 x 235
365 x 235
365 x 235

Βάρος (kgr)
6
15
30

Ακρίβεια (gr)
2
5
10

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΖΥΓΑΡΙΑ APM-1

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΖΥΓΑΡΙΑ KSD

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΖΥΓΑΡΙΑ KST

Οι επιτραπέζιες αυτές ζυγαριές είναι εφοδιασµένες µε
όργανο ένδειξης το οποίο µπορεί να τοποθετηθεί στο
ίδιο το σώµα της ζυγαριάς ή σε αποµακρυσµένο σηµείο,
χάρη στο σπιράλ καλώδιο του. ∆ιαθέτουν µεγάλη οθόνη
LCD 50mm, 5 ψηφίων, που επιτρέπει την ανάγνωση του
βάρους από µεγάλη απόσταση, αδιάβροχη µεµβράνη
πληκτρολογίου, ρυθµιζόµενα πόδια και πλευρικές λαβές
για εύκολη µεταφορά. Συνοδεύονται από πιστοποιητικό
χρήσης για εµπορικές συναλλαγές.

Αυτές οι επιτραπέζιες ψηφιακές ζυγαριές διαθέτουν ένα
έξυπνο, συµπαγή, ευέλικτο σχεδιασµό, ανοξείδωτη δοµή
και επιφάνεια στήριξης, για αντοχή και ευκολία στο
καθάρισµα, και πλευρικές λαβές για εύκολη µεταφορά.
Έχουν δυναµοκυψέλη αλουµινίου και ρυθµιζόµενα πόδια.
Το όργανο ένδειξης και ελέγχου πολλαπλών λειτουργιών
έχει αδιάβροχο πληκτρολόγιο 5 πλήκτρων και
φωτιζόµενη οθόνη LCD, ύψους 40 mm µε 3 διαφορετικές
αποχρώσεις φωτισµού. Το νέο πολυλειτουργικό
προγράµµα επιτρέπει στον χειριστή να επιλέξει την
επιθυµητή λειτουργία για καταµέτρηση τεµαχίων,
ποσοστιαία ζύγιση βάση προτύπου και άθροισµα βάρους.

Επιτραπέζια ψηφιακή ζυγαριά ανοξείδωτη µε έγχρωµη
οθόνη αφής 120×90 mm, απλή και λειτουργική µε υψηλή
απόδοση ζύγισης και µεγάλη ακρίβεια. ∆ιαθέτει
δυναµοκυψέλη αλουµινίου µε πιστοποιητικό OIML R60
C6 και ρυθµιζόµενα αντιολισθητικά πόδια. Η επιφάνεια
ζύγισης, όπως και η υπόλοιπη κατασκευή είναι
ανοξείδωτα, επιτρέποντας τον εύκολο καθαρισµο. Έχει
µπαταρίες µεγάλης αυτονοµίας και πλευρικές λαβές για
εύκολη µεταφορά. Το ενδεικτικό όργανο έχει αδιάβροχο
πληκτρολόγιο και προγράµµατα για καταµέτρηση
τεµαχίων, στατιστική ζύγιση, χειροκίνητη δοσοµέτρηση,
εκτύπωση ετικετών και υπολογισµό συνολικού βάρους.

∆ιατίθενται εκδόσεις ζύγισης ∆ιαστάσεις
15kgr & 30kgr µε ακρίβεια 250x340 mm
5gr & 10 gr αντίστοιχα

∆ιατίθενται εκδόσεις
ζύγισης 3, 6, 12 & 30 Kgr
µε ακρίβεια 0,5, 1, 2
& 5 gr αντίστοιχα

∆ιατίθενται εκδόσεις ζύγισης
15 Kgr, 30 Kgr, 60 Kgr, 150 Kgr
µε ακρίβεια 5 gr, 10 gr, 20 gr
& 50 gr αντίστοιχα

Ανοξείδωτη επιφάνεια
ζύγισης
280 x 330 mm

Προστασία
ΙΡ 65

KG

Βάρος
6 Kgr

Ενσωµατωµένες επαναφορτιζόµενες
µπαταρίες αυτονοµίας 300 ωρών
και τροφοδοτικό 230 Vac

Ενσωµατωµένες
Σειριακή πόρτα RS232
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες
σύνδεση µε Η/Υ ή εκτυπωτή
(40 ώρες αυτονοµία)
και τροφοδοτικό 230 Vac

INDUSTRIAL SOLUTION

Σειριακή πόρτα
RS232 για σύνδεση
µε Η/Υ ή εκτυπωτή

Τροφοδοσία από εσωτερικές
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες
40 ωρών και εξωτερικό
τροφοδοτικό 230 Vac

∆ιαστάσεις
250x340 mm

Προστασία
ΙΡ 44
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ΖΥΓΙΣΗ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ATEX

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΖΥΓΑΡΙΑ EPI INOX

Εξολοκλήρου ανοξείδωτές ζυγαριές για χρήση, συγκεκριµένα, σε επικίνδυνες
περιοχές ATEX. Τροφοδοτούνται απο επαναφορτιζόµενη µπαταρία πολύ µεγάλης
αυτονοµίας, επιτρέποντας την εύκολη µεταφορά και εγκατάσταση, άµεσα, όπου
χρειάζεται. Ο ζυγός δεν χρειάζεται παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στις επικίνδυνες
περιοχές άρα και δεν απαιτείται πιστοποιητικό ATEX για καλώδια παροχής και
πρίζες. Το όργανο ένδειξης και ελέγχου διαθέτει αδιάβροχο πληκρολόγιο 17
πλήκτρων και φωτιζόµενη οθόνη LCD, 6 ψηφίων, 25 mm ύψους, ορατή σε
συνθήκες χαµηλού φωτισµού και χαµηλής θερµοκρασίας. ∆ιαθέτει ρυθµιζόµενα
πόδια µε πλαστικό περίβληµα.
Συνοδεύονται, ανάλογα µε την έκδοση, µε δήλωση συµµόρφωσης προστασίας
ATEX Ex II 3GD IIC T6 T130°C Χ ή ATEX Ex II 2GD IIC T4 T197°C X.

∆ιατίθενται εκδόσεις ζύγισης 15, 30, 60,
150 & 300 Kgr, µε ακρίβεια 2, 5, 10,
20 & 50 gr αντίστοιχα

Αυτή η ζυγαριά αποτελή µια απλή και οικονοµική λύση για
ζύγιση. Το όργανο ένδειξης και ελέγχου διαθέτει
φωτιζόµενη οθόνη LCD, αδιάβροχο πληκτρολόγιο 17
πλήκτρων, είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο ατσάλι,
έχει ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία µεγάλης
αυτονοµίας και περιλαµβάνει λειτουργίες άθροισης
ζυγίσεων, καταµέτρησης µικρών τεµαχίων, συµµετοχής σε
συστήµατα αυτοµατισµών µέσω της ενεργοποίησης
ψηφιακών εξόδων και εκτύπωσης αποκόµµατος µε
ρυθµιζόµενη επικεφαλίδα επεξήγησης και λεπτοµέρειες
ζύγισης. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό χρήσης για
εµπορικές συναλλαγές. Πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή
από AISI304 κατάλληλο για χώρους τροφίµων και λοιπών
υγειονοµικών εφαρµογών.

∆ιατίθενται διαστάσεις
από 400 x 400 mm
και 600 x 600 mm

∆οµή, περίβληµα και επιφάνεια
ζύγισης από AISI304 INOX,
για ATEX περιοχές

Ενδείκτης IP 68
για ATEX περιοχές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΖΥΓARIA GEX-FZ-IG ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ATEX
Εργαστηριακή ζυγαριά υψηλής ακρίβειας για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές τύπου
ATEX µε βαθµό προστασίας II 1G Ex ia II B T4 Ga για αέρια. Αδιάβροχο
πληκτρολόγιο 27 πλήκτρων, συνολικής διάστασης 294 x 352 x 570 mm.
∆ιαθέτει αισθητήρα τεχνολογίας "tuning-fork", οποίος εξασφαλίζει εξασφαλίζει
εξαιρετική απόδοση ζύγισης και µακροπρόθεσµη σταθερότητα.

∆ιατίθενται εκδόσεις ζύγισης 6, 15, 30, 60, 150
& 300 Kgr, µε ακρίβεια 1, 2, 5, 10, 20 & 50 gr αντίστοιχα

∆ιατίθενται διαστάσεις από
330 x 330 x 90 mm
έως 600 x 600 x 137 mm

Πιστοποιήση OIML R60 για
προστασία από νερό και σκόνη
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές IP67

∆υνατότητα ζύγισης
620, 6200 & 15000 gr,
µε ακρίβεια 0.001, 0,01
& 0,1 gr αντίστοιχα

∆ιάσταση ανοξείδωτης
επιφάνειας Ø140 mm ή
190×190 mm,
ανάλογα µε την έκδοση

Πιστοποιήση
OIML R76

Τροφοδοτικό
100 - 240 Vac

Ενσωµατωµένη
επαναφορτιζόµενη µπαταρία
αυτονοµίας 60 ωρών
και τροφοδοτικό 230 Vac

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΗLD HIGH

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ALP

Ζυγαριά πολύ υψηλής ακρίβειας κατάλληλη τόσο για βιοµηχανικούς
χώρους, όσο και για εργαστηριακούς. Ο ενδείκτης διαθέτει φωτιζόµενη
οθόνη LCD 7 ψηφίων, ύψους 16 mm και αδιάβροχο πληκτρολόγιο
µεµβράνης 7 πλήκτρων.

∆υνατότητα ζύγισης 150, 300 & 600 gr,
µε ακρίβεια 0,002, 0,005 & 0,01 gr αντίστοιχα

∆ιάσταση ανοξείδωτης
επιφάνειας ζυγισης
Ø80 mm ή Ø120 mm,
ανάλογα µε την έκδοση

Σειριακή πόρτα
RS232
για σύνδεση
µε Η/Υ ή εκτυπωτή

Ενσωµατωµένη
επαναφορτιζόµενη µπαταρία
µε αυτονοµία 30 ωρών
και τροφοδοτικό 230 Vac

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ GAM
Επιτραπέζιος εργαστηριακός ζυγός µε βαθµό προστασίας IP65, υψηλής
ακρίβειας, µε ρυθµιζόµενα πόδια, κατάλληλος τόσο για βιοµηχανικούς
χώρους, όσο και για εργαστηριακούς. Η πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή
του, τον καθιστά κατάλληλο για χώρους τροφίµων και περιβάλλον µε
αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής. Ο ενδείκτης έχει φωτιζόµενη οθόνη
LCD και αδιάβροχο πληκτρολόγιο µεµβράνης.

∆υνατότητα ζύγισης 320, 820,
2200, 3200, 6200, 8200
& 15000 gr µε ακρίβεια 0,01 - 1 gr,
ανάλογα µε την έκδοση

Βαθµός
προστασίας IP 65
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∆ιάσταση ανοξείδωτης
επιφάνειας ζύγισης
Ø140 mm ή 190×190 mm,
ανάλογα µε την έκδοση

Σειριακή πόρτα RS232
σύνδεση µε Η/Υ ή εκτυπωτή

Τροφοδοτικό
230 Vac

Ζυγαριά υπερυψηλής ακρίβειας για χρήση στο
φαρµακευτικό κλάδο σε εργαστηριακό και βιοµηχανικό
επίπεδο. Συµπαγής και ευέλικτη µε γυάλινο προστατευτικό
καπάκι για αποφυγή παρεµβολών από ρεύµατα αέρα. Ο
ενδείκτης διαθέτει οθόνη LCD, 7 ψηφίων, ύψους 15 mm
και αδιάβροχο πληκτρολόγιο µεµβράνης, 4 πλήκτρων.

∆υνατότητα ζύγισης
210, 410 & 510 gr, µε
ακρίβεια 0,0001, 0,001
& 0,001 gr αντίστοιχα

Σειριακή πόρτα
RS232 για σύνδεση
µε Η/Υ ή εκτυπωτή
Τροφοδοτικό
100 - 240 Vac

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 8Α (ΜΕΝΕΜΕΝΗ) 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310 501145
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 14 (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ)144 51 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 210 2838000
info@i-s.gr
www.i-s.gr
2310 501146

∆ιαστάσεις ανοξείδωτης
επιφάνειας ζύγισης
Ø90 mm ή Ø120 mm,
ανάλογα µε την έκδοση

Θερµοκρασία λειτουργίας
+10…+40°C και υγρασία
10%...90% χωρίς συµπύκνωση

ΖΥΓΙΣΗ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ GAEP-K

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΖΥΓΑΡΙΑ WLB

Πολυλειτουργικός ζυγός υψηλής ακρίβειας κατάλληλος τόσο για
βιοµηχανικούς χώρους, όσο και για εργαστηριακούς. ∆ιαθέτει
ενσωµατωµένο σύστηµα αυτόµατης επαναβαθµονόµησης,
ρυθµιζόµενα πόδια και καλώδιο 1 µέτρου για στήριξη του
οργάνου ένδειξης σε αποµακρυσµένο σηµείο. Η πλήρως
ανοξείδωτη κατασκευή του τον καθιστά κατάλληλο για χώρους
τροφίµων και περιβάλλον µε αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής. Ο
ενδείκτης έχει οθόνη 8 ψηφίων φθορισµού, υψηλής αντίθεσης,
αδιάβροχο πληκτρολόγιο µεµβράνης 10 πλήκτρων και 2
ενδεικτικά LED.

∆υνατότητα ζύγισης
22000 & 33000 gr,
µε ακρίβεια 0,1 gr

Βαθµός
προστασίας
IP 65

Σειριακή πόρτα RS232
σύνδεση µε Η/Υ ή εκτυπωτή

∆ιάσταση ανοξείδωτης
επιφάνειας ζύγισης
400×350mm

Τροφοδοτικό
230 Vac

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΗLD
Ζυγαριά υψηλής ακρίβειας κατάλληλη τόσο για βιοµηχανικούς
χώρους, όσο και για εργαστηριακούς. Ο ενδείκτης διαθέτει
φωτιζόµενη οθόνη LCD 7 ψηφίων, ύψους 16 mm και αδιάβροχο
πληκτρολόγιο µεµβράνης 7 πλήκτρων.

∆υνατότητα ζύγισης
1500, 3000 & 6000 gr,
µε ακρίβεια 0,02, 0,05
& 0,1 gr αντίστοιχα

∆ιάσταση ανοξείδωτης
επιφάνειας ζύγισης
140×150 mm

Σειριακή πόρτα RS232
σύνδεση µε Η/Υ ή εκτυπωτή

Ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη
µπαταρία µε αυτονοµία 30 ωρών
και τροφοδοτικό 230 Vac

ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΖΥΓΟΣ DHS

Επιτραπέζια ζυγαρια συµπαγούς σχεδιασµού, εξαιρετικά
ανθεκτική, κατασκευασµένη από υλικά υψηλής ποιότητας
που είναι κατάλληλη για βιοµηχανικά εργαστήρια. ∆ιαθέτει
πρότυπο βάρος για γρήγορη ρύθµιση βαθµονόµησης,
διακόπτη ανώτατου ορίου ασφαλείας, προστασία από
πλευρικές κρούσεις, ρυθµιζόµενα πόδια και πιστοποιητικό
χρήσης για εµπορικές συναλλαγές. Η κατασκευή του
σκελετού και της επιφάνειας ζύγισης είναι απο ανοδιωµένο
κράµα, ανθεκτικό και εύκολο στο καθάρισµα. Ο
ενσωµατωµένος ενδείκτης έχει φωτιζόµενη οθόνη LCD, 25
mm ύψους, αδιάβροχο πληκτρολόγιο και πολυλειτουργικό
πρόγραµµα ζύγισης.

∆υνατότητα ζύγισης
6000 gr µε ακρίβεια 1 gr

Βαθµός
προστασίαςIP 68

Εσωτερικές επαναφορτιζόµενες
µπαταρίες και εξωτερικό
τροφοδοτικό µε υποδοχή IP68

Σειριακή πόρτα RS232
σύνδεση µε Η/Υ
ή εκτυπωτή

Ρυθµιζόµενα
αντιολισθητικά πόδια

∆ιαστάσεις
360x210x75mm

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΖΥΓΙΣΗ TRD
Εξολοκλήρου ανοξείδωτη εργαστηριακή ζυγαριά υψηλής
ακρίβειας, µε βαθµό προστασίας IP65, κατάλληλη τόσο για
βιοµηχανικούς χώρους, όσο και για εργαστηριακούς. Ο ενδείκτης
έχει οθόνη LCD 7 φωτιζόµενων ψηφίων και αδιάβροχο
πληκτρολόγιο µεµβράνης 8 πλήκτρων.

∆υνατότητα ζύγισης
2000 - 12000 gr,
µε ακρίβεια 0,1 - 1 gr

∆ιαστάσεις ανοξείδωτης
επιφάνειας ζύγισης
190x220 mm

Τροφοδοτικό
230 Vac

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΖΥΓΙΣΗ TRB IP 65
Φορητός
κρεµαστός
εργαστηριακός
ζυγός
για
οποιαδήποτε χρήση, µεγάλης ακρίβειας. Συνεχούς χρόνου
λειτουργίας 250 ωρών, µε λειτουργία αυτόµατης
απενεργοποίησης σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται
για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ο ενδείκτης διαθέτει
ευδιάκριτη φωτιζόµενη οθόνη LCD, ύψους 18 mm, 5
ψηφίων και αδιάβροχο απλοποιηµένο πληκτρολόγιο 3
πλήκτρων.

∆υνατότητα ζύγισης 15, 30, 60, 150 & 300 Kgr,
µε ακρίβεια ± 0,15%

Θήκη αλουµινίου
διάστασης
140 x 80 x 47mm

Τροφοδοσία από
3 µπαταρίες τύπου 1,5 V AA.

Εξολοκλήρου ανοξείδωτη εργαστηριακή ζυγαριά υψηλής
ακρίβειας, µε βαθµό προστασίας IP65, κατάλληλη τόσο για
βιοµηχανικούς χώρους, όσο και για εργαστηριακούς. Ο ενδείκτης
έχει οθόνη LCD 7 φωτιζόµενων ψηφίων, ύψους 15 mm,
αδιάβροχο πληκτρολόγιο µεµβράνης 18 πλήκτρων και
δυνατότητα σύνδεσης µε Η/Υ.

∆υνατότητα ζύγισης
2000 - 30000 gr,
µε ακρίβεια 0.1 - 5 gr

∆ιαστάσεις
230 x 330 mm &
330 x 330 mm,
ανάλογα µε την έκδοση

Τροφοδοτικό
220 Vac

INDUSTRIAL SOLUTION
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ΖΥΓΙΣΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΥΚΛΙΚΗ RPLC

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ
Πλατφόρµες ηλεκτρονικής ζύγισης µικρής
και µεσαίας κλίµακας βάρους µε ανοξείδωτη
επιφάνεια ζύγισης. Είναι κατάλληλες για
συστήµατα αυτοµατισµού και ελέγχου
βάρους για βιοµηχανικό ή εµπορικό σκοπό.

∆υνατότητα µέγιστου φορτίου 3,
6, 15, 30, 60, 150, 300 & 600 Kgr.

∆ιάσταση από
Μήκος καλωδίου
230 x 330 x 93 mm
3m
µέχρι 700 x 700 x 145 mm

Κυκλική πλατφόρµα ηλεκτρονικής ζύγισης µικρής κλίµακας
βάρους µε στιβαρή κατασκευή από ανοδιωµένο αλουµίνιο,
µπλε χρώµατος. Είναι κατάλληλη για συστήµατα ελέγχου
βάρους για βιοµηχανικό ή εµπορικό σκοπό.

∆υνατότητα µέγιστου φορτίου
1.5, 3, 6 & 15 Kgr,
µε ακρίβεια 0.2, 0.5, 1 & 2 gr
αντίστοιχα

∆ιάστασηανοξείδωτης
επιφάνειας ζύγισης
Ø178 mm

Βαθµός προστασίας
IP65 για σκόνη και νερό

Μήκος καλωδίου
1.5 m

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ INOX
Πλατφόρµες
ηλεκτρονικής
ζύγισης,
εξολοκλήρου ανοξείδωτες, µικρής και µεσαίας
κλίµακας βάρους. Είναι κατάλληλες για
συστήµατα αυτοµατισµού και ελέγχου βάρους
για βιοµηχανικό ή εµπορικό σκοπό και µπορούν
να τοποθετηθούν σε περιβάλλον µε αυστηρές
απαιτήσεις υγιεινής.
∆ιάσταση από
230 x 330 x 93 mm
µέχρι
600 x 600 x 137 mm

∆υνατότητα
µέγιστου φορτίου
3, 6, 15, 30,
60, 150 & 300 Kgr.

Μήκος καλωδίου 3 m

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ESI INOX

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
3.000 KGR WEFL

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
LOW PROFILE FLP-1

Πλατφόρµες ηλεκτρονικής ζύγισης υψηλής απόδοσης και
αντοχής, εξολοκλήρου ανοξείδωτες. Είναι κατάλληλες για
εφαρµογές βιοµηχανικού ή εµπορικού σκοπού.
Συνοδεύονται από πιστοποιητικό χρήσης για εµπορικές
συναλλαγές.

Η συγκεκριµένη πλατφόρµα αποτελεί µια ολοκληρωµένη
λύση ζύγισης συµπεριλαµβανοµένου του οργάνου ένδειξης
και λειτουργίας. Η συµπαγής και στιβαρή κατασκευή της
πλατφόρµας είναι κατάλληλη τόσο για βιοµηχανικούς, όσο
και για εµπορικούς σκοπούς, καθώς συνοδεύεται από
πιστοποιητικό χρήσης για εµπορικές συναλλαγές. Το
όργανο ελέγχου και λειτουργίας διαθέτει φωτιζόµενη
οθόνη LCD, 6 ψηφίων, ύψους 25 mm, αδιάβροχο
πληκτρολόγιο µεµβράνης, 5 πλήκτρων και πλαστικό
περίβληµα ABS µε βαθµό προστασίας IP65.

Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της πλατφόρµας είναι το µικρό
ύψος της και οι 2 ράµπες ανόδου – καθόδου, µήκους 500
mm η καθεµία, που κάνουν την πλατφόρµα ιδανική για
γρήγορη και ευέλικτη φορτοεκφόρτωση µε καρότσι και
παλετοφόρο. Η συµπαγής και στιβαρή κατασκευή της
πλατφόρµας είναι κατάλληλη τόσο για βιοµηχανικούς, όσο
και για εµπορικούς σκοπούς, καθώς συνοδεύεται από
πιστοποιητικό χρήσης για εµπορικές συναλλαγές. Το
όργανο ελέγχου και λειτουργίας διαθέτει φωτιζόµενη
οθόνη LCD, 6 ψηφίων, ύψους 25 mm, αδιάβροχο
πληκτρολόγιο µεµβράνης, 5 πλήκτρων και πλαστικό
περίβληµα ABS µε βαθµό προστασίας IP65.

Κατασκευή από
σωληνοειδή
ανοξείδωτο χάλυβα

∆ιάσταση
600 x 600 x 88 mm

∆υνατότητα µέγιστου φορτίου 150 & 300 Kgr
µε ακρίβεια 20 & 50 gr αντίστοιχα

Μήκος
καλωδίου
3m
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4 δυναµοκυψέλες
ζύγισης,
προστασίας IP68

∆υνατότητα µέγιστου φορτίου 3000 Kgr µε ακρίβεια
0,03% και βήµα υποδιαίρεσης 500 gr

Κατασκευή από
σωληνοειδή χάλυβα,
µπλε χρώµατος

∆ιαστάσεις
1500 x 1500 x 120 mm
και 1250 x 1250 x 120 mm

Μήκος καλωδίου
5m

4 δυναµοκυψέλες ζύγισης,
προστασίας IP67

∆υνατότητα
βαθµονόµησης από Η/Υ

Τροφοδοσία από 4 µπαταρίες AA
ή τροφοδοτικό 230 Vac

Κατασκευή από
σωληνοειδή χάλυβα,
µπλε χρώµατος

∆ιαστάσεις 800 x 800 x 52 mm,
1000 x 1250 x 52 mm και
1250 x 1500 x 52 mm

∆υνατότητα µέγιστου φορτίου 600, 1500 & 2000 Kgr
µε ακρίβεια 0.03 % και βήµα υποδιαίρεσης
200, 500 & 1000 gr αντίστοιχα

Μήκος
καλωδίου
3m

4 δυναµοκυψέλες
ζύγισης,
προστασίας IP67

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 8Α (ΜΕΝΕΜΕΝΗ) 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310 501145
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 14 (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ)144 51 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 210 2838000
info@i-s.gr
www.i-s.gr
2310 501146

Τροφοδοσία από
4 µπαταρίες AA
ή τροφοδοτικό 230 Vac

ΖΥΓΙΣΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 5.000 KG ET

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΠΑΛΕΤΕΣ EPWL
Πλατφόρµα ζύγισης παλετών, πολύ εύκολη στη χρήση και στη µεταφορά.
Είναι κατάλληλη τόσο για βιοµηχανικούς, όσο και για εµπορικούς σκοπούς,
καθώς συνοδεύεται από πιστοποιητικό χρήσης για εµπορικές συναλλαγές.
Το όργανο ελέγχου και λειτουργίας διαθέτει φωτιζόµενη οθόνη LCD, 6
ψηφίων, ύψους 25 mm, αδιάβροχο πληκτρολόγιο µεµβράνης, 17 πλήκτρων
και πλαστικό περίβληµα ABS µε βαθµό προστασίας IP65.

∆υνατότητα µέγιστου φορτίου 2000 Kgr µε ακρίβεια
0,05% και βήµα υποδιαίρεσης 500 gr

Πλατφόρµες ηλεκτρονικής ζύγισης υψηλής απόδοσης
και αντοχής, χαµηλού ύψους µε αφαιρούµενη επιφάνεια
ζύγισης. Είναι κατάλληλες για ηλεκτρονικά συστήµατα
βιοµηχανικού ή εµπορικού σκοπού.

Κατασκευή από
σωληνοειδή χάλυβα,
µπλε χρώµατος

∆ιαστάσεις
1680 x 800 x 85 mm

Τροφοδοσία από
4 µπαταρίες AA
ή τροφοδοτικό 230 Vac

Μήκος καλωδίου
3m

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3.000 Kgr WEFLK
Κατασκευή από
σωληνοειδή χάλυβα,
µπλε χρώµατος

∆ιάσταση από
1000 x 1000 x 90 mm
έως 2000 x 2000 x 180 mm

∆υνατότητα µέγιστου φορτίου από 300 µέχρι 5000
Kgr µε ακρίβεια από 50 gr έως 2000 gr

Μήκος
καλωδίου
5m

4 ανοξείδωτες
δυναµοκυψέλες ζύγισης,
προστασίας IP68

Η συγκεκριµένη πλατφόρµα αποτελεί µια ολοκληρωµένη λύση ζύγισης και εκτύπωσης συµπεριλαµβανοµένου του
οργάνου ένδειξης και λειτουργίας, όπως και εκτυπωτή αποκόµµατος. Η συµπαγής και στιβαρή κατασκευή της πλατφόρµας
είναι κατάλληλη τόσο για βιοµηχανικούς, όσο και για εµπορικούς σκοπούς, καθώς συνοδεύεται από πιστοποιητικό
χρήσης για εµπορικές συναλλαγές. Το όργανο ελέγχου και λειτουργίας διαθέτει φωτιζόµενη οθόνη LCD, 6 ψηφίων,
ύψους 25 mm, αδιάβροχο πληκτρολόγιο µεµβράνης, 17 πλήκτρων και πλαστικό περίβληµα ABS µε βαθµό προστασίας
IP65.
Κατασκευή από σωληνοειδή ∆ιαστάσεις 1500x1500x120 mm &
1250x1250x120 mm
χάλυβα, µπλε χρώµατος

∆ιαθέτει επαναφορτιζόµενες
µπαταρίες αυτονοµίας 40
ωρών και τροφοδοτικό 230 Vac

∆υνατότητα µέγιστου φορτίο
3000 Kgr µε ακρίβεια 0,03%
& βήµα υποδιαίρεσης 500 gr

Μήκος
∆υνατότητα
4 δυναµοκυψέλες ζύγισης,
βαθµονόµησης από Η/Υ καλωδίου 3 m
προστασίας IP 67

ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΖΥΓΟΣ

ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΖΥΓΟΣ TWL

Κρεµαστός ζυγός κατάλληλος για κρεοπωλεία, σφαγεία και
µονάδες τυποποίησης και συσκευασίας. Ανοξείδωτης
κατασκευής από AISI 304. Ιδανικός για εναέριες εφαρµογές
χαµηλού περιθωρίου ύψους. Ζυγίζει µε ταχύτητα, ευκολία
και ακρίβεια. Εύκολη προσαρµογή σε οποιοδήποτε τύπο
ράγας. ∆ιαθέτει καλώδιο 10 µέτρων για σύνδεση σε
ζυγιστήριο.

Μονάδες ζύγισης για εναέρια µονότροχα, εύκολα
προσαρµόσιµα µε οποιονδήποτε τύπο συστήµατος
χειρισµού, ακόµη και µε ήδη υπάρχοντα. Εξοπλισµένο µε
δυναµοκυψέλη πιστοποίησης OIML R60 C3. Ανοξείδωτη
κατασκευή από AISI 304. Εύκολη στο καθάρισµα, καθώς
απότρέπει την συσσώρευση βρωµιάς και τον
πολλαπλασιασµό µικροοργανισµών.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΖΥΓΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Πλατφόρµα µε 4 δυναµοκυψέλες, κατάλληλη για ζύγιση
µεταλλικών επιφανειών, ράβδων, σωλήνων και πλακών σε
βιοµηχανικές και εµπορικές εφαρµογές. Η τυπική έκδοση
είναι µε δυναµοκυψέλες µε δείκτη προστασίας IP65.
Στιβαρή κατασκευή από χάλυβα, και επιφάνεια ζύγισης µε
ράβδους στήριξης, σταθερές άκρες και αναδιπλούµενες
άκρες στην πλευρά του χειριστή. Ταλάντωση πλατφόρµας
σε χαλύβδινες µπάλες και κλειδαριές ταλάντωσης για την
αποφυγή ανατροπών.
∆υνατότητα µέγιστου φορτίου
1500, 3000 & 6000 Kgr
µε ακρίβεια 200, 500 & 1000 gr
και βήµα υποδιαίρεσης 500, 1000 & 2000 gr
αντίστοιχα

Μέγιστο φορτίο 150, 300 & 500 kgr µε ακρίβεια 50,
100 & 200 gr αντίστοιχα
Μέγιστο φορτίο 150 & 300 kgr µε ακρίβεια 50 gr &
100 gr αντίστοιχα
∆ιαστάσεις
420 x 285 x 335 και 840 x 330 x 330 mm

∆ιαστάσεις
310 x 200 x 125 mm

Βαθµός
προστασίας IP 66

∆ιαστάσεις
1000 x 2000 x 650 mm,
1000 x 3000 x 650 mm &
1500 x 3000 x 650 mm

INDUSTRIAL SOLUTION

4 δυναµοκυψέλες ζύγισης,
προστασίας IP65
για σκόνη και νερό
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ΖΥΓΙΣΗ
ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ MCWN “NINJA”

ATEX ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ MCWX2
Ανοξείδωτος βιοµηχανικός γερανοζυγός, αντιεκρηκτικού τύπου, για
χρήση σε χαρακτηρισµένες περιοχές υψηλής επικινδυνότητας (Ζώνες 1,
21, 2 και 22) µε συµπαγή σχεδιασµό που έχει σαν αποτέλεσµα την πολύ
µικρή απόσταση µεταξύ των κρίκων. Πιστοποίηση προστασίας Ex II 2GD
IIC T4 T197 ºCX. Το όργανο ένδειξης και λειτουργίας έχει οθόνη LCD, 6
ψηφίων ύψους 25 mm και αδιάβροχο πληκτρολόγιο, 17 πλήκτρων.

Επαγγελµατικός γερανοζυγός, αξιόπιστος και εύκολος στη
χρήση, κατάλληλος για βιοµηχανικό περιβάλλον µε µικρό
µέγεθος και πιστοποιητικό χρήσης για εµπορικές
συναλλαγές. Είναι ιδανικός για εσωτερικούς χώρους, µε
συµπαγή σχεδιασµό και πολύ µικρή απόσταση µεταξύ των
2 κρίκων. Το όργανο ένδειξης και λειτουργίας έχει
φωτιζόµενη οθόνη LCD ύψους 25 mm και αδιάβροχο
πληκτρολόγιο,
5
πλήκτρων.
∆ιαθέτει
επίσης:
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων εµβέλειας 8 µέτρων µε
λειτουργίες zero, tara, print, on/off, Αυτόµατη
απενεργοποίηση για εξοικονόµηση ενέργειας, Σειριακή
επικοινωνία RS232, Προστατευτική θήκη µεταφοράς.

∆υνατότητα ζύγισης 1.5, 3, 6 & 9 t, µε ακρίβεια ±0,03%
και βήµα υποδιαίρεσης 0.5, 1, 2, 5 Kgr αντίστοιχα

Ιταλικό
προϊόν

Τροφοδοσία από 4
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες AA,
αυτονοµίας 40 ωρών

∆υνατότητα ζύγισης 600, 1500, 3000
& 6000 Kgr, µε ακρίβεια ±0,1%
και βήµα υποδιαίρεσης 0.1, 0.2,
0.5 & 1 Kgr αντίστοιχα

Ερµητικά σφραγισµένη
επαναφορτιζόµενη µπαταρία,
αυτονοµίας 160 ωρών
και τροφοδοτικό 230 Vac

Ιταλικό
προϊόν

Προστασία
IP68

ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ MCW “PROFESSIONAL”
Ανοξείδωτος επαγγελµατικός γερανοζυγός, αξιόπιστος και εύκολος στη
χρήση, κατάλληλος για χρήση σε αντίξοες συνθήκες ήλιου και βροχής για
βιοµηχανικές εφαρµογές ζύγισης, µε πιστοποιητικό χρήσης για εµπορικές
συναλλαγές και συµπαγή σχεδιασµό που έχει σαν αποτέλεσµα την πολύ
µικρή απόσταση µεταξύ των κρίκων. Το όργανο ένδειξης έχει οθόνη LCD,
ύψους 25 mm, ευδιάκριτη σε δύσκολες συνθήκες φωτισµού και χαµηλής
θερµοκρασίας και αδιάβροχο πληκτρολόγιο, 5 πλήκτρων. ∆ιαθέτει
επίσης: Τηλεχειριστήριο για µηδενισµό, Αυτόµατη απενεργοποίηση για
εξοικονόµηση ενέργειας.
∆υνατότητα ζύγισης 150, 300, 600
& 1500 Kgr, µε ακρίβεια ±0,05%
και βήµα υποδιαίρεσης 0.05, 0.1, 0.2 &
0.5 Kgr αντίστοιχα

Ερµητικά σφραγισµένη
επαναφορτιζόµενη µπαταρία,
αυτονοµίας 40 ωρών
και τροφοδοτικό 230 Vac

Προστασία IP 67
µε αντοχή στη σκόνη και την βροχή

Ιταλικό
προϊόν

ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ MCW PROFESSIONAL 50T
Ανοξείδωτος επαγγελµατικός γερανοζυγός, αξιόπιστος και εύκολος στη χρήση, κατάλληλος για χρήση σε αντίξοες
συνθήκες ήλιου και βροχής για βιοµηχανικές εφαρµογές ζύγισης, µε πιστοποιητικό χρήσης για εµπορικές συναλλαγές και
συµπαγή σχεδιασµό που έχει σαν αποτέλεσµα την πολύ µικρή απόσταση µεταξύ των κρίκων. Το όργανο ένδειξης και
λειτουργίας έχει οθόνη LCD 6 φωτιζόµενων ψηφίων, ύψους 40 mm, ευδιάκριτη σε δύσκολες συνθήκες φωτισµού και
χαµηλής θερµοκρασίας και αδιάβροχο πληκτρολόγιο, 5 πλήκτρων. ∆ιαθέτει επίσης: Τηλεχειριστήριο υπερύθρων
εµβέλειας 8 µέτρων µε λειτουργίες zero, tara, print, on/off, Αυτόµατη απενεργοποίηση για εξοικονόµηση ενέργειας,
Σειριακή επικοινωνία RS232.

∆υνατότητα ζύγισης
3, 6 , 9, 12, 17, 25, 30 & 50 t,
µε ακρίβεια ±0,05 % µέχρι 9 t
και ±0,1 % µέχρι 50 t και βήµα
υποδιαίρεσης από 1 - 20 Kgr αντίστοιχα

Προστασία IP 67
µε αντοχή στη σκόνη
και την βροχή

Ιταλικό
προϊόν

Τροφοδοσία από
επαναφορτιζόµενη µπαταρία,
αυτονοµίας 30 ωρών
και τροφοδοτικό 230 Vac

ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ MCWHU “HULK” ∆ΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Επαγγελµατικός γερανοζυγός, µεγάλων δυνατοτήτων, αξιόπιστος και εύκολος στη χρήση, κατάλληλος για πολύ
δύσκολο βιοµηχανικό περιβάλλον. Είναι ιδανικός για µόνιµη εγκατάσταση σε γερανογέφυρες, καθώς το σύστηµα διπλής
ασφάλειας που διαθέτει, επιτρέπει ανύψωση και ταυτόχρονη µεταφορά του φορτίου. Καταλαµβάνει µικρό χώρο και αυτό
τον καθιστά εύκολο στη χρήση. Το όργανο ένδειξης και λειτουργίας έχει οθόνη LCD, 6 φωτιζόµενων ψηφίων ύψους 40
mm και αδιάβροχο πληκτρολόγιο, 5 πλήκτρων. ∆ιαθέτει επίσης: Τηλεχειριστήριο για µηδενισµό από απόσταση ως 50
µέτρα, Αυτόµατη απενεργοποίηση για εξοικονόµηση ενέργειας, Προστατευτικό κάλυµµα οθόνης και πληκτρολογίου.

KG

∆υνατότητα ζύγισης 10, 15 & 25 t,
µε ακρίβεια ±0,05 %
και βήµα υποδιαίρεσης από 2 - 5 Kgr
αντίστοιχα
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Προστασία IP 67
µε αντοχή στη σκόνη
και την βροχή

Ερµητικά σφραγισµένη
επαναφορτιζόµενη µπαταρία,
αυτονοµίας 60 ωρών
και τροφοδοτικό 230 Vac

86 Kgr

Ιταλικό
προϊόν

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 8Α (ΜΕΝΕΜΕΝΗ) 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310 501145
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 14 (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ)144 51 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 210 2838000
info@i-s.gr
www.i-s.gr
2310 501146

ΖΥΓΙΣΗ
ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ TPWNBT & TPWNAA
Παλετοφόρο, εύκολο στη χρήση και πρακτικό µε ενσωµατωµένο ψηφιακό ενδείκτη ζύγισης, εξοπλισµένο µε 4
δυναµοκυψέλες που εγγυώνται τη µέγιστη ακρίβεια στις εφαρµογές ζύγισης, µε ανάλυση 0.2 kg. Το όργανο ένδειξης και
λειτουργίας έχει µεγάλη φωτιζόµενη οθόνη LCD, 6 ψηφίων, ύψους 25 mm, που επιτρέπει τη βέλτιστη ανάγνωση του βάρους
σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισµού, αδιάβροχο, κατάλληλο για βιοµηχανική χρήση. Πολύ ελαφριά κατασκευή, αλλά
στιβαρή και άκαµπτη έτσι ώστε να ζυγίζει µε ακρίβεια. Προγραµµατιζόµενη αυτόµατη απενεργοποίηση για εξοικονόµηση
ενέργειας.
KG

∆ιαστάσεις πιρουνιών
1150 × 550 × 85 mm

∆υνατότητα ζύγισης 2000 Kgr
µε ακρίβεια +/- 0.05% στο µέγιστο φορτίο

4 δυναµοκυψέλες ζύγισης,
προστασίας IP67

105 Kgr

Ιταλικό
προϊόν

Τροφοδοσία
TPWNBT

TPWNAA

µέσω εσωτερικής επαναφορτιζόµενης
µπαταρίας µε αυτονοµία 80 ωρών συνεχούς
λειτουργίας ή 1 µήνα χωρίς λειτουργία
και φορτιστής 230 Vac (χρόνος φόρτισης περίπου 8 ώρες)

Τροφοδοσία από 4 επαναφορτιζόµενες µπαταρίες AA,
αυτονοµίας 40 ωρών συνεχούς
λειτουργίας ή 1 µήνα χωρίς λειτουργία

ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ TPWLK
Παλετοφόρο µε ζυγιστήριο, εύχρηστο και αξιόπιστο, κατάλληλο για σκληρές συνθήκες λειτουργίας, απαραίτητο σε µέρη που
απαιτείται ζύγιση µε ακρίβεια και εξοικονόµηση χρόνου, µε πιστοποιητικό χρήσης για εµπορικές συναλλαγές. Είναι
εξοπλισµένο µε 4 ανοξείδωτες δυναµοκυψέλες προστασίας IP68 που εγγυώνται τη µέγιστη ακρίβεια στις εφαρµογές ζύγισης.
Το όργανο ένδειξης και λειτουργίας, προστασίας IP65, έχει µεγάλη φωτιζόµενη οθόνη LCD, ύψους 25 mm, και αδιάβροχο
πληκτρολόγιο 17 πλήκτρων. Χαρακτηριστικά: Κατασκευή από ατσάλι και επικάλυψη βαφής, Προγραµµατιζόµενη αυτόµατη
απενεργοποίηση για εξοικονόµηση ενέργειας, ∆υνατότητα προγραµµατισµού και βαθµονόµησης από Η/Υ, Ένδειξη επιπέδου
µπαταρίας, Σειριακή επικοινωνία RS232, ∆ιπλά εµπρός ράουλα πολυορεθάνης.

∆ιαστάσεις πιρουνιών
1150 × 550 × 85 mm

∆υνατότητα ζύγισης 2000 Kgr
µε ακρίβεια +/- 0.05% στο µέγιστο φορτίο

∆είκτης
προστασίας IP 65

Τροφοδοσία µέσω εσωτερικής επαναφορτιζόµενης
µπαταρίας µε αυτονοµία 80 ωρών συνεχούς
λειτουργίας ή 1 µήνα χωρίς λειτουργία
και φορτιστής 230 Vac (χρόνος φόρτισης περίπου 8 ώρες)

Ιταλικό
προϊόν

KG

113 Kgr

ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ TPWA
Παλετοφόρο µε ζυγιστήριο και εκτυπωτή, ακριβές και αξιόπιστο, µε µηχανική περιστροφή του οργανου ζύγισης για µέγιστη
ευκολία ανάγνωσης και πιστοποιητικό χρήσης για εµπορικές συναλλαγές. Είναι εξοπλισµένο µε 4 ανοξείδωτες
δυναµοκυψέλες προστασίας IP68 που εγγυώνται τη µέγιστη ακρίβεια στις εφαρµογές ζύγισης. Το όργανο ένδειξης και
λειτουργίας, προστασίας IP65, έχει µεγάλη φωτιζόµενη οθόνη LCD, ύψους 25 mm, και αδιάβροχο πληκτρολόγιο 17
πλήκτρων. Χαρακτηριστικά: Κατασκευή από ατσάλι και επικάλυψη βαφής, Προγραµµατιζόµενη αυτόµατη απενεργοποίηση για
εξοικονόµηση ενέργειας, ∆υνατότητα προγραµµατισµού και βαθµονόµησης από Η/Υ, Ένδειξη επιπέδου µπαταρίας, Σειριακή
επικοινωνία RS232, ∆ιπλά εµπρός ράουλα πολυορεθάνης, Περιστροφή του ενδείκτη ±160º, Θερµικός εκτυπωτής µε
ηµεροµηνία και ώρα.
∆ιαστάσεις πιρουνιών
1150 × 550 × 85 mm

∆υνατότητα ζύγισης 2000 Kgr
µε ακρίβεια +/- 0.05% στο µέγιστο φορτίο

∆είκτης
προστασίας IP 65

Τροφοδοσία µέσω εσωτερικής επαναφορτιζόµενης
µπαταρίας µε αυτονοµία 60 ωρών συνεχούς
λειτουργίας ή 3 µήνες χωρίς λειτουργία

Ιταλικό
προϊόν

KG

116 Kgr

ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ TPWET
Παλετοφόρο µε ζυγιστήριο έγχρωµης οθόνης αφής και εκτυπωτή. Χάρη στις εξελιγµένες δυνατότητες που έχει, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε εφαρµογές όπως είναι η καταµέτρηση τεµαχίων, η δηµιουργία και εκτέλεση συνταγών, η καταγραφή
κίνησης αποθεµάτων, η αναγνώριση barcode, το άθροισµα επιµέρους ζυγίσεων, η εκτύπωση αποκόµµατος κλπ. Επιπλέον η
µηχανική περιστροφή του ζυγιστηρίου επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση του από όλες τις γωνίες. Συνοδεύεται, ανάλογα µε την
έκδοση, µε πιστοποιητικό χρήσης για εµπορικές συναλλαγές. Είναι εξοπλισµένο µε 4 ανοξείδωτες δυναµοκυψέλες
προστασίας IP68 που εγγυώνται τη µέγιστη ακρίβεια στις εφαρµογές ζύγισης. Το όργανο ένδειξης και λειτουργίας έχει µεγάλη
έγχρωµη οθόνη αφής, προστασίας IP65. Χαρακτηριστικά: Κατασκευή από ατσάλι και επικάλυψη βαφής, Προγραµµατιζόµενη
αυτόµατη απενεργοποίηση για εξοικονόµηση ενέργειας, ∆υνατότητα προγραµµατισµού και βαθµονόµησης από Η/Υ, Ένδειξη
επιπέδου µπαταρίας, Σειριακή επικοινωνία RS232, ∆ιπλά εµπρός ράουλα πολυορεθάνης, Περιστροφή του ενδείκτη ±160º,
Θερµικός εκτυπωτής µε ηµεροµηνία και ώρα.
∆ιαστάσεις πιρουνιών
1150 × 550 × 85 mm

∆υνατότητα ζύγισης 2000 Kgr
µε ακρίβεια +/- 0.05% στο µέγιστο φορτίο

∆είκτης
προστασίας IP 65

Τροφοδοσία από ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη
µπαταρία, αυτονοµίας 10 ωρών και φορτιστής 230 Vac

Ιταλικό
προϊόν

KG

116 Kgr

INDUSTRIAL SOLUTION
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ΖΥΓΙΣΗ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ TPWLKI
Ανοξείδωτο παλετοφόρο µε ζυγιστήριο, εύχρηστο, στιβαρό, κατάλληλο για πολύ σκληρές συνθήκες εργασίας. Συνοδεύεται,
ανάλογα µε την έκδοση, µε πιστοποιητικό χρήσης για εµπορικές συναλλαγές. Είναι εξοπλισµένο µε 4 ανοξείδωτες
δυναµοκυψέλες προστασίας IP68 που εγγυώνται τη µέγιστη ακρίβεια στις εφαρµογές ζύγισης. Το όργανο ένδειξης και
λειτουργίας, προστασίας IP65, έχει µεγάλη φωτιζόµενη οθόνη LCD, ύψους 25 mm, και αδιάβροχο πληκτρολόγιο 17 πλήκτρων.
Χαρακτηριστικά: Κατασκευή εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι, Ανοξείδωτη αντλία λαδιού, Προγραµµατιζόµενη αυτόµατη
απενεργοποίηση για εξοικονόµηση ενέργειας, ∆υνατότητα προγραµµατισµού και βαθµονόµησης από Η/Υ, Σειριακή επικοινωνία
RS232, Θύρα υπερύθρων για ασύρµατο τηλεχειρισµό, ∆ιπλά εµπρός ράουλα πολυορεθάνης.

∆ιαστάσεις πιρουνιών
1150 × 550 × 85 mm

∆υνατότητα ζύγισης 2000 Kgr
µε ακρίβεια +/- 0.05% στο µέγιστο φορτίο

∆είκτης
προστασίας IP 65

Τροφοδοσία µέσω εσωτερικής επαναφορτιζόµενης
µπαταρίας µε αυτονοµία 80 ωρών συνεχούς
λειτουργίας ή 1 µήνα χωρίς λειτουργία
και φορτιστής 230 Vac

Ιταλικό
προϊόν

KG

135 Kgr

ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ TPW EX ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Παλετοφόρα µε ζυγιστήριο για χρήση σε χαρακτηρισµένες περιοχές, υψηλής επικινδυνότητας. ∆ιατίθενται εκδόσεις 2GD, 3GD,
κατασκευής από ατσάλι µε επικάλυψη βαφής (Ζώνες 2, 22) µε δήλωση συµµόρφωσης προστασίας Ex II 3G IIC T6 Gc X and Ex II
3D IIIC T115C° Dc X. Είναι εξοπλισµένα µε 4 ανοξείδωτες δυναµοκυψέλες ATEX προστασίας IP68 που εγγυώνται τη µέγιστη
ακρίβεια στις εφαρµογές ζύγισης. Συνοδεύονται, ανάλογα µε την έκδοση, µε πιστοποιητικό χρήσης για εµπορικές συναλλαγές.
Το όργανο ένδειξης και λειτουργίας διαθέτει θήκη από ανοξείδωτο ατσάλι για εύκολο καθάρισµα µε δείκτη προστασίας IP 68,
έχει µεγάλη φωτιζόµενη οθόνη LCD, ύψους 25 mm, και αδιάβροχο πληκτρολόγιο 17 πλήκτρων. Χαρακτηριστικά:
Προγραµµατιζόµενη αυτόµατη απενεργοποίηση για εξοικονόµηση ενέργειας, ∆υνατότητα προγραµµατισµού και βαθµονόµησης
από Η/Υ, Ένδειξη επιπέδου µπαταρίας, ∆ιπλά εµπρός ράουλα πολυορεθάνης, Περιστροφή του ενδείκτη ±160º.

∆ιαστάσεις πιρουνιών
1150 × 550 × 85 mm

∆υνατότητα ζύγισης µέχρι 2000 Kgr
µε ακρίβεια ±0,05% για την έκδοση CE-M

∆είκτης
προστασίας IP 68

Τροφοδοσία από επαναφορτιζόµενη
µπαταρία, αυτονοµίας 100 ωρών συνεχούς
λειτουργίας και τροφοδοτικό 230 Vac

Ιταλικό
προϊόν

KG

125 Kgr

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ TPW "E-FORCE"
Παλετοφόρο µε ζυγιστήριο και ηλεκτρικό µηχανισµό έλξης που εγγυάται µεγαλύτερη απόδοση κατά τις εργασίες χειρισµού
φορτίων. Συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα των ηλεκτρικών παλετοφόρων µε την ακρίβεια των χειροκίνητων. Αθόρυβο και συµπαγές,
βοηθά στη µείωση των εκποµπών θορύβου στο εργασιακό περιβάλλον. Η εργονοµική λαβή επιτρέπει εξαιρετική ακρίβεια ελιγµών
και ταχύτητα. ∆ιαθέτει ηλεκτρικά ροδάκια που διασφαλίζουν την σταθερότητα του παλετοφόρου ακόµα και όταν δεν
χρησιµοποιείται. Είναι εξοπλισµένο µε 4 ανοξείδωτες δυναµοκυψέλες προστασίας IP68 για εµπορική χρήση και IP67 για
εσωτερική χρήση, που εγγυώνται τη µέγιστη ακρίβεια στις εφαρµογές ζύγισης. Το όργανο ένδειξης και λειτουργίας, προστασίας
IP65, είναι αδιάβροχο, εύκολο στο καθαρισµά και ανθεκτικό σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Έχει µεγάλη φωτιζόµενη οθόνη LCD,
ύψους 25 mm, µε οπίσθιο φωτισµό και αδιάβροχο πληκτρολόγιο 17 πλήκτρων. Χαρακτηριστικά: Προγραµµατιζόµενη αυτόµατη
απενεργοποίηση για εξοικονόµηση ενέργειας, ∆υνατότητα προγραµµατισµού και βαθµονόµησης από Η/Υ, Ένδειξη επιπέδου
µπαταρίας, Σειριακή επικοινωνία RS232, ∆ιπλά εµπρός ράουλα πολυορεθάνης.
∆ιαστάσεις πιρουνιών
1150 × 550 × 85 mm

∆υνατότητα ζύγισης 2000 Kgr
µε ακρίβεια +/- 0.05% στο µέγιστο φορτίο

∆είκτης
προστασίας IP 65

KG

121 Kgr

Τροφοδοσία από επαναφορτιζόµενη µπαταρία, αυτονοµίας 80 ωρών
συνεχούς λειτουργίας ή 1 µήνα χωρίς λειτουργία και φορτιστής 230 Vac

Ιταλικό
προϊόν

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ ELWL
Ηλεκτρικό παλετοφόρο µε ενσωµατωµένο ζυγιστήριο, κατάλληλο για αποθηκευτικούς χώρους µε συνεχή ροή παλετών και
απαίτηση ζύγισης µε ακρίβεια. Εξοπλισµένος µε 4 δυναµοκυψέλες προστασίας IP67 που εγγυώνται πολύ µεγάλη ακρίβεια στις
εφαρµογές ζύγισης. Το όργανο ένδειξης και λειτουργίας, έχει µεγάλη φωτιζόµενη οθόνη LCD, 6 ψηφίων, ύψους 25 mm, και
αδιάβροχο πληκτρολόγιο 17 πλήκτρων. Χαρακτηριστικά: Επικοινωνία RS232, Ηλεκτροµαγνητικά φρένα και φρένα στάθµευσης.

Ανύψωση πιρουνιών
85 - 200 mm

∆υνατότητα ζύγισης 1200 Kgr
µε ακρίβεια 0,5 Kgr

Επαναφορτιζόµενη µπαταρία 24 Vdc,
55 Ah και φορτιστής 230 Vac
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∆είκτης
προστασίας IP 65

Ιταλικό προϊόν
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ΖΥΓΙΣΗ
∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ DGT4X

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΒΑΡΟΥΣ
ΠΡΟΣΟΨΗΣ IPE50P

Νέος επεξεργαστής τελευταίας τεχνολογίας, µε δυνατότητα
επεξεργασίας έως 2600 ζυγίσεις ανά δευτερόλεπτο. Η υψηλή ταχύτητα
του επιτρέπει ένα εξαιρετικά ακριβές φιλτράρισµα βάρους ακόµη και µε
χρόνους ζύγισης της τάξης των χιλιοστών του δευτερολέπτου.
Επιτρέπει την ανάγνωση και τη διάγνωση κάθε δυναµοκυψέλης ή κάθε
συνδεδεµένης ζυγαριάς, µε κύκλωµα τροφοδοσίας κυψέλης για
µεγαλύτερη σταθερότητα ζύγισης.
Τροφοδοσία
12 - 24 Vdc

Οθόνη LED µε
6 κόκκινα ψηφία,
ύψους 14.2 mm
και 5 πλήκτρα

Σύνδεση
έως 16 350 Ω
µε 4 ή 6 σήµατα

Αναλογική έξοδος 16 bit
4 - 20 mA ή 0 - 10 Vdc
& 2 ψηφιακές έξοδοι

2 είσοδοι &
2 έξοδοι

Επικοινωνία PROFIBUS DP
(κατά επιλογή)

PLC

Ζυγιστήριο πρόσοψης διαστάσεων 96mm x 96mm,
κατάλληλο για κοχλίες & ταινίες σε συστήµατα φόρτωσης /
εκφόρτωσης σιλό, δεξαµενές, χοάνες & πλάστιγγες.

2 σειριακές πόρτες (1 RS485 & 1 RS232)
Προγραµµατισµός & Βαθµονόµηση µέσω πλήκτρων ή Η/Υ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΨΗΣ DGTP
Ενδείκτης βάρους πρόσοψης, διαστάσεων 96mm x 48mm,
πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλος για κοχλίες & ταινίες σε
συστήµατα φόρτωσης / εκφόρτωσης για σιλό, δεξαµενές, χοάνες &
πλάστιγγες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τροφοδοσία
24 Vdc

Σύνδεση έως 8 δυναµοκυψέλες
µε 4 ή 6 σήµατα

4 είσοδοι &
6 έξοδοι

Τροφοδοσία
24 Vdc

Σύνδεση έως 8 δυναµοκυψέλες
µε 4 ή 6 σήµατα

Αναλογική έξοδος
0 - 10 Vdc ή 4 - 20 mA

2 ρελέ έξοδοι
(κατά επιλογή ως 4 εξόδους)

2 σειριακές πόρτες
(1 RS485 & 1 RS232)

PLC
Επικοινωνία PROFIBUS DP
(κατά επιλογή)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΒΑΡΟΥΣ ΡΑΓΑΣ DGT1
Μικρός ενδείκτης βάρους πολλαπλών λειτουργιών, για τοποθέτηση σε
ράγα εντός πίνακα, κατάλληλος τόσο για συστήµατα ασφαλείας
φόρτωσης γερανών, γερανογεφυρών & ανελκυστήρων, όσο και για
σύνδεση µε PLC & συστήµατα αυτοµατισµού. Επιτρέπει την άµεση
ανάγνωση και διάγνωση του συστήµατος ζύγισης.

DGT100:
weight repeater
(page 26)

ALARM

Οθόνη LED 6 κόκκινων ψηφίων
µε ύψος 20mm

Οθόνη 6 ψηφίων
µε ύψος 18mm

SILO 1

Οθόνη LED µε 6 κόκκινα ψηφία,
ύψους 8mm και 5 αδιάβροχων πλήκτρων

Τροφοδοσία
24 Vdc

Σύνδεση έως 8 δυναµοκυψέλες
µε 4 ή 6 σήµατα

Αναλογική έξοδος 0 - 10 Vdc
ή 4 - 20 mA (κατά επιλογή)

TCP IP / UDP

START DOSAGE
PAUSE / RESET CYCLE

RS232

RS485

2 έξοδοι
relay

PLC

∆οσοµέτρηση 1 υλικού

SILO 1
PRODUCT 1

SILO 2
PRODUCT 2

SILO 3
PRODUCT 3

2 σειριακές πόρτες (1 RS485 & 1 RS232)
Προγραµµατισµός & Βαθµονόµηση µέσω πλήκτρων ή Η/Υ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΒΑΡΟΥΣ ΡΑΓΑΣ IPE50
Ενδείκτης βάρους, 4 καναλιών ζύγισης, για τοποθέτηση σε ράγα, εντός
πίνακα, κατάλληλο για κοχλίες & ταινίες σε συστήµατα φόρτωσης /
εκφόρτωσης σιλό, δεξαµενές, χοάνες & πλάστιγγες.

SILO 4
PRODUCT 4

PLC
Οθόνη 6 ψηφίων
µε ύψος 13mm

Τροφοδοσία
24 Vdc

Επικοινωνία PROFIBUS DP
(κατά επιλογή)

Σύνδεση έως
8 δυναµοκυψέλες
µε 4 ή 6 σήµατα

2 ρελέ έξοδοι
(κατά επιλογή
ως 4 εξόδους)

Αναλογική έξοδος
0 - 10 Vdc ή 4 - 20 mA
(κατά επιλογή)

ALARM

START DOSAGE
PAUSE / RESET
RS232
TCP IP / UDP

RS485

PLC

∆οσοµέτρηση και µίξη πολλών υλικών

2 σειριακές πόρτες
(1 RS485 & 1 RS232)

4 κανάλια ζύγισης

INDUSTRIAL SOLUTION
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ΖΥΓΙΣΗ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ DGT20
Ενδεικτικό βάρους µε µεταλλική βάση για στήριξη σε κάθετο,
οριζόντιο και επικλινές επίπεδο, πολλαπλών χρήσεων ιδανικός για
κοχλίες & ταινίες σε συστήµατα φόρτωσης, δεξαµενές, χοάνες &
πλάστιγγες. ∆ιαθέτει βάση περιστροφής.

Υψηλής απόδοσης κόκκινη οθόνη
LED 6 ψηφίων µε ύψος 20mm

Σύνδεση έως 8 δυναµοκυψέλες
µε 4 ή 6 σήµατα

Αναλογική έξοδος
0 - 10 Vdc ή 4 - 20 mA

Τροφοδοσία
24 Vdc

2 είσοδοι &
2 έξοδοι

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ DGTPK
Πολυλειτουργικός ενδείκτης βάρους µε µεταλλική βάση για στήριξη
σε κάθετο, οριζόντιο και επικλινές επίπεδο, ιδανικός για κοχλίες &
ταινίες σε συστήµατα δοσολογίας, φόρτωσης / εκφόρτωσης για
σιλό, δεξαµενές, χοάνες & πλάστιγγες.

Ζυγιστήριο διαστάσεων
190 mm x 190 mm

Σύνδεση έως 8 δυναµοκυψέλες
µε 4 ή 6 σήµατα

Οθόνη LED 6 κόκκινων
ψηφίων µε ύψος
20 mm και 12 Led

Αριθµητικό
πληκτρολόγιο
αδιάβροχο 20 πλήκτρων

Τροφοδοσία
24 Vdc

4 είσοδοι &
6 έξοδοι

ΕΝ∆ΕΙΚΤΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ IP 68 ΚΑΙ ΒΑΣΗ DFWL

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
DFW XP

Επιτραπέζιος ενδείκτης, κατάλληλος για ζύγιση σε
πλατφόρµες & πλάστιγγες, µε δυνατότητα συνεργασίας µε
αντίστοιχο εκτυπωτή. Επιτοίχια στήριξη ή σε βραχίονα.
∆ιαθέτει ανθεκτικό περίβληµα για σκληρό και διαβρωτικό
περιβάλλον. ∆υνατότητα σύνδεσης µε θερµικό εκτυπωτή.

Οθόνη 6 ψηφίων
µε ύψος 18mm

Αδιάβροχο πληκτρολόγια
5 πλήκτρων

Ενσωµατωµένες
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες
αυτονοµίας 60 ωρών

Τροφοδοσία
110 - 240 Vac

Βαθµός
προστασίας ΙΡ 65

ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΗΣ ΒΑΡΟΥΣ
ΜΕ ΟΘΟΝΗ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ DFWLID
Ενδεικτικό βάρους, ανοξείδωτης κατασκευής, εύκολο στον
προγραµµατισµό και την χρήση, ευέλικτο, µε υψηλή ακρίβεια,
κατάλληλο για ζύγιση σε συνεργασία µε επιδαπέδιες πλάστιγγες.
∆ιαθέτει µεγάλη φωτιζόµενη έγχρωµη οθόνη 40 mm µε
προγραµµατιζόµενη εναλλαγή 3ων αποχρώσεων (κόκκινο, κίτρινο,
πράσινο).

Οθόνη LCD 40 mm
µε 6 ψηφία υψηλής αντίθεσης
µε εικονίδια για την εµφάνιση
των ενεργών λειτουργιών.

Ενδεικτικό βάρους µε µεταλλική βάση για στήριξη σε κολόνα,
τοίχο ή τραπέζι, εύκολο στον προγραµµατισµό και την χρήση,
ευέλικτο, µε υψηλή ακρίβεια, κατάλληλο για ζύγιση σε συνεργασία
µε επιδαπέδιες πλάστιγγες. Εξοπλισµένο µε βραχίονα στήριξης µε
ρυθµιζόµενη κλίση, για χρήση σε τραπέζι, κολώνα ή τοίχο.
∆ιαθέτει ανθεκτικό περίβληµα για σκληρό και διαβρωτικό
περιβάλλον.

Οθόνη LCD 6 ψηφίων
ύψους 25 mm
υψηλής αντίθεσης

Αδιάβροχο
πληκτρολόγιο
5 πλήκτρων

Βαθµός
προστασίας
IP 68

ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΗΣ ΒΑΡΟΥΣ DFWLI
Ενδεικτικό βάρους, ανοξείδωτης κατασκευής, εύκολο στον
προγραµµατισµό και την χρήση, ευέλικτο, µε υψηλή ακρίβεια,
κατάλληλο για ζύγιση σε συνεργασία µε επιδαπέδιες πλάστιγγες.
Κατάλληλο για χρήση σε τραπέζι, κολώνα ή τοίχο. Ανθεκτικό περίβληµα
για σκληρό και διαβρωτικό περιβάλλον.

Αδιάβροχο
πληκτρολόγιο
5 και 17 πλήκτρων
Οθόνη LCD 6 ψηφίων
ύψους 25 mm
υψηλής αντίθεσης

Αδιάβροχο
πληκτρολόγιο
5 ή 17 πλήκτρων

Βαθµός
προστασίας
IP 68

Βαθµός προστασίας IP68
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ΖΥΓΙΣΗ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΒΑΡΟΥΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ME ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 3590ET
Ένδειξη βάρους µε µεγάλη, έγχρωµη οθόνη αφής µε
πολυγλωσσικό λογισµικό. Το όργανο είναι κατάλληλο για
βιοµηχανικές εφαρµογές και επιτρέπει την απεικόνιση όλων
των δεδοµένων ζύγισης, απλοποιώντας τις λειτουργίες προς
όφελος του χρήστη. Η αδιάβροχη οθόνη το καθιστά ιδανικό
για υγρό περιβάλλον και κατάλληλο για χώρους τροφίµων.
Κατάλληλο για χρήση σε τραπέζι, κολώνα ή τοίχο.

Προστασία
ΙΡ 65

Έγχρωµη οθόνη αφής
διαστάσεων 120 x 90 mm

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΒΑΡΟΥΣ ME ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 3590EGTT
Ένδειξη βάρους µε µεγάλη, έγχρωµη οθόνη αφής, ρυθµιζόµενης
κλίσης και πολυγλωσσικό λογισµικό. Το όργανο είναι κατάλληλο
για βιοµηχανικές εφαρµογές και επιτρέπει την απεικόνιση όλων των
δεδοµένων ζύγισης, απλοποιώντας τις λειτουργίες προς όφελος
του χρήστη. ∆ιαθέτει ρολόι πραγµατικού χρόνου και δυνατότητα
αποθήκευσης δεδοµένων.

Έγχρωµη οθόνη αφής
διαστάσεων 120x90 mm

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3590EGT

Ένδειξη βάρους µε µεγάλη, έγχρωµη οθόνη αφής,
ρυθµιζόµενης κλίσης και πολυγλωσσικό λογισµικό, για
χρήση
σε
χαρακτηρισµένες
περιοχές,
υψηλής
επικινδυνότητας (Ζώνες 2, 22).
Το όργανο είναι
κατάλληλο για βιοµηχανικές εφαρµογές και επιτρέπει την
απεικόνιση όλων των δεδοµένων ζύγισης, απλοποιώντας
τις λειτουργίες προς όφελος του χρήστη. Το πληκτρολόγιο
που διαθέτει κάνει την εισαγωγή δεδοµένων πολύ γρήγορη
και πολύ εύκολη. Λειτουργίες: Καταγραφή & αρχειοθέτηση
πληροφοριών, εισαγωγή δεδοµένων και µορφοποίηση
εκτύπωσης, ανάκτηση δεδοµένων, βαθµονόµηση οργάνου
µε αριθµητικές τιµές.

Ανοξείδωτη βάση AISI304
Προστασίας ΙΡ 68
Αδιάβροχη οθόνη

Τροφοδοσία
110 - 240 Vac

ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΖΥΓΙΣΗ ΓΙΑ
ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ 3590EGTBOX8

2 είσοδοι &
4 έξοδοι

Αδιάβροχο αλφαριθµητικό
πληκτρολόγιο 15 πλήκτρων

Αδιάβροχο περίβληµα
ΙΝΟΧ IP 68

ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΗΣ ΒΑΡΟΥΣ & ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣ DGT100
Ενδεικτικό µεγάλου µεγέθους, κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, µε πλήρες φως ήλιου, και
ένδειξη από µεγάλη απόσταση, µέχρι 25 µέτρων, µε γωνία µέχρι 120º. Το όργανο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και
σαν αναµεταδότης και έχει διαστάσεις 410x165x67mm. ∆ιαθέτει ανοξείδωτο βραχίονα στήριξης και
αδιάβροχο πληκτρολόγιο. Λειτουργίες: Αποθήκευση δεδοµένων και αποµακρυσµένος έλεγχος.

Οθόνη 6 κόκκινων ψηφίων
µε ύψος 60 mm & 100 mm

Σύνδεση έως 8 δυναµοκυψέλες
µε 4 ή 6 σήµατα

Τροφοδοσία
230 Vac

Αναλογική έξοδο
0 - 10 Vdc
ή 4 - 20 mA

2 έξοδοι relay
& 2 είσοδοι

2 σειριακές πόρτες
(1 RS485 & 1 RS232)

Προστασία
ΙΡ 68

Επικοινωνία PROFIBUS DP
(κατά επιλογή)

PLC

ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ 3590ETKR
Σύστηµα αυτό-εξυπηρέτησης για διαχείριση γεφυροπλάστιγγας µε
µεγάλη οθόνη αφής 5,7’’ και θερµικό εκτυπωτή από ανθεκτικό
ανοξείδωτο χάλυβα. ∆ιαθέτει γείσο για προστασία της οθόνης
από ήλιο και βροχή, πλήρη ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό και
παροχή ισχύος, για απευθείας σύνδεση. Συνοδεύεται, επίσης, από
πιστοποιητικό χρήσης για εµπορικές συναλλαγές.
Λειτουργίες:
- Ενσωµατωµένη συσκευή ανάγνωσης RFID µε δυνατότητα
ανάγνωσης σε απόσταση ως 30mm
- Θερµικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας , µε χαρτοκόπτη

Ενδείκτης
Φορητός ενδείκτης βάρους και εκτυπωτής, κατάλληλος για ζύγιση
οχηµάτων (ηµιφορτηγά, φορτηγά, τρακτέρ - ρυµουλκούµενα,
βυτία) και αεροπλάνων. Έχει πολυγλωσσικό λογισµικό και
επιτρέπει την απεικόνιση όλων των δεδοµένων ζύγισης,
απλοποιώντας τις λειτουργίες προς όφελος του χρήστη. ∆ιαθέτει
θήκη µεταφοράς για προστασία του ζυγού και ευκολία ζύγισης και
εκτύπωσης.
Λειτουργίες:
Καταγραφή
&
αρχειοθέτηση
πληροφοριών, εισαγωγή δεδοµένων και µορφοποίηση
εκτύπωσης, ανάκτηση δεδοµένων, βαθµονόµηση.
Πλατφόρµες
Πλατφόρµες σε µεγάλη ποικιλία διαστάσεων, οι οποίες µπορούν
να λειτουργήσουν είτε αυτόνοµα η καθεµιά, είτε µέχρι 20
συνδεµένες στο ίδιο φορητό σύστηµα ζύγισης. Μπορούν να
εφαρµοστούν σε οποιοδήποτε όχηµα ή άλλη ιδιαίτερη κατασκευή.

INDUSTRIAL SOLUTION
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ΖΥΓΙΣΗ
ΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣ & ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΖΥΓΙΣΗΣ DGT1S
Συµπαγής πολυλειτουργικός µεταδότης & ενδεικτικό ζύγισης για άµεση
ανάγνωση και διάγνωση του συστήµατος ζύγισης. Τοποθετείται σε ράγα,
χρησιµοποιείται σε ένα ευρύ φάσµα επικοινωνιών, είναι εύχρηστο και έχει
αδιάβροχο πληκτρολόγιο 5 πλήκτρων. ∆ιαθέτει, επίσης, πιστοποιητικό CE-M
(OIML R-76 / EN45501), MID (OIML R-61)

Οθόνη LED
6 ψηφίων 8 mm

- Επικοινωνία RS232 & 2 x RS485
- Βαθµονόµηση και ρύθµιση
παραµέτρων από πληκτρολόγιο & Η/Υ

Σύνδεση έως
8 δυναµοκυψέλες
µε 4 ή 6 σήµατα

Τροφοδοσία
12 Vdc - 24 Vdc

Αναλογική έξοδος 0 - 5 Vdc,
0 - 10 Vdc, 4 - 20 mA 16bit ανάλυσης

2 ψηφιακές είσοδοι
& 2 έξοδοι

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΖΥΓΙΣΗΣ CPJ
Ο αναλογικός µετατροπέας ζύγισης τοποθετείται σε ράγα και δίνει την πιο
απλή και άµεση λύση σε εφαρµογές δυναµοκυψελών.

Είσοδος: 0,15 - 12 mV/V
& 2 ψηφιακοί έξοδοι

Ρύθµιση Zero & Span
µε 2 ποτενσιόµετρα

Σύνδεση έως 4 δυναµοκυψέλες
µε 4 ή 6 σήµατα
(Τάση δυναµοκυψελών: 3, 5, 10 Vdc)

Τροφοδοσία
20 Vdc - 28 Vdc

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ LOADCELL ΓΙΑ
ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ WKPT - C3

ΚIT που αποτελείται από ενδείκτη βάρους µε οθόνη αφής και
ενσωµατωµένο ειδικό πρόγραµµα για γεγυροπλάστιγγες, 6 ή 8
ανοξείδωτες αναλογικές δυναµοκυψέλες RCPT προστασίας
IP68 και κυτίο σύνδεσης µε αντικεραυνική προστασία.
Συµπεριλαµβάνει έγχρωµη οθόνη αφής προστασίας IP65 µε
µνήµη και επικοινωνία µε Η/Υ και εκτυπωτή, 2 εισόδους και 4
εξόδους, πρόγραµµα κατάλληλο για ζύγιση οχηµάτων και
διαχείριση γεφυροπλάστιγγας µε είσοδο / έξοδο προϊόντων.

∆υναµοκυψέλες C3 ακριβείας
από ανοξείδωτο χάλυβα
µε βαθµό προστασίας IP68

Θωρακισµένο καλώδιο 20m
κατάλληλο για προστασία
από ποντίκια

Εσωτερική στεγανοποίηση πυριτίου
για αντοχές σε ακραίες αλλαγές
υγρασίας και θερµοκρασίας

∆υνατότητα ζύγισης
30000 kgr

Προστασία
υπερφόρτωσης 150%
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Junction Box κουτί σύνδεσης
από πολυεστέρα IP65
και αντικεραυνική προστασία

Αναλογική έξοδος
0 - 10 Vdc ή
4 - 20 mA

Θερµοκρασία λειτουργίας
0 ... +70 °C

Ακρίβεια: 0,05%

Ανταπόκριση
7 ms

Τοπική
βαθµονόµηση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΄Η ΨΗΦΙΑΚΑ LOADCELL
ΓΙΑ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ WKD - C4

ΚIT που αποτελείται από ενδείκτη βάρους µε οθόνη αφής και
ενσωµατωµένο ειδικό πρόγραµµα για γεγυροπλάστιγγες, 6 ή 8
ανοξείδωτες αναλογικές ή ψηφιακές δυναµοκυψέλες RCA
προστασίας IP68 και κυτίο σύνδεσης µε αντικεραυνική
προστασία. Συµπεριλαµβάνει έγχρωµη οθόνη αφής
προστασίας ΙP65 µε µνήµη και επικοινωνία µε Η/Υ και
εκτυπωτή, 2 εισόδους και 4 εξόδους, πρόγραµµα κατάλληλο
για ζύγιση οχηµάτων και διαχείριση γεφυροπλάστιγγας µε
είσοδο / έξοδο προϊόντων.
∆υναµοκυψέλες C4 ακριβείας
από ανοξείδωτο χάλυβα
µε βαθµό προστασίας IP68

Θωρακισµένο καλώδιο 20m
κατάλληλο για προστασία
από ποντίκια

Εσωτερική στεγανοποίηση πυριτίου
για αντοχές σε ακραίες αλλαγές
υγρασίας και θερµοκρασίας

∆υνατότητα ζύγισης
30000 kgr

Προστασία
υπερφόρτωσης 150%

Junction Box κουτί σύνδεσης
από πολυεστέρα IP65
και αντικεραυνική προστασία

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
Οι µετατροπείς δικτύων τοποθετούνται σε ράγα και επιτρέπουν την
ταυτόχρονη επικοινωνία µεταξύ 16 οργάνων ζύγισης µειώνοντας το
κόστος και την πολυπλοκότητα των συστηµάτων ζύγισης. Μπορούν
να υποστηρίξουν δίκτυα επικοινωνίας PROFIBUS, PROFINET,
ETHERNET, ETHERCAT, DEVICES NET, CANOPEN & WIFI. Η
λειτουργία Hub επιτρέπει τον ταυτόχρονο έλεγχο όλων των
δεδοµένων ζύγισης µε τη χρήση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου
επικοινωνίας. Μέσω της επικοινωνίας µπορούν να µεταδοθούν
δεδοµένα όπως καθαρό και µικτό βάρος, κατάσταση βάρους
(Θετικές, Αρνητικές, σταθερές και ασταθής τιµές), κατάσταση
σφάλµατος (Υπέρβαρο και ελλιποβαρές).

Ρύθµιση και
προγραµµατισµός
µέσω συνδεόµενου
ζυγιστηρίου

Σειριακή επικοινωνία
RS485 µε σύστηµα
Quick connect

Ψηφιακές είσοδοι
& έξοδοι

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΖΥΓΙΣΗΣ ENOD
Ο ελεγκτής ζύγισης αυτός µετατρέπει έναν αισθητήρα σε ευφυές
αυτόµατο σύστηµα ανάλυσης βάρους. Είναι κατάλληλος για
εφαρµογές πλήρωσης, δοσοµέτρησης, συνεχόµενης ζύγιση,
ταινιοζυγών, ζύγισης και απόρριψης. Έχει τη δυνατότητα πλήρους
επεξεργασίας σήµατος µε αυτόµατο υπολογισµό βάρους και
εφαρµογής φίλτρων θορύβου για ακύρωση κραδασµών. Το ειδικό
λογισµικό eNod View επιτρέπει την βαθµονόµηση και τον
προγραµµατισµό και αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την απόκτηση και
ανάλυση του σήµατος.
- Ανάλυση τιµών +/-500000 σηµείων και ρυθµό 1600 µετρήσεων /
δευτερόλεπτο
- Προσοµοίωση και προσαρµογή ολοκληρωµένων ψηφιακών
φίλτρων
- ∆υνατότητα σύνδεσης Web server για την αποµακρυσµένη
παρακολούθηση και ρύθµιση
- Συνδεσιµότητα µε βιοµηχανικά δίκτυα CANOPEN, PROFIBUS,
PROFINET, ETHERNET /IP, Modbus-RTU, Modbus-TCP
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ΖΥΓΙΣΗ
∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΕΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - INOX - NICKEL)
Οι δυναµοκυψέλες, ώς µετατροπείς, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στη µέτρηση βάρους
αποτελούν το βασικό παράγοντα για τη σταθερότητα της παραγωγής, την απόρριψη
των ελαττωµατικών προϊόντων και την οµοιόµορφη και υψηλού επιπέδου ποιότητα.

∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AR

∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ EP

∆υναµοκυψέλη χαµηλής ικανότητας ζύγισης και πολύ
µεγάλης ακρίβειας, ιδανική για κοσµήµατα και εργαστηριακή
ζύγιση.

∆υναµοκυψέλη αλουµινίου µε σχεδιασµό χαµηλού προφίλ
23 mm.

∆υνατότητα ζύγισης 0,2 Kgr, 0,6 Kgr & 1,2 Kgr
µε ακρίβεια ανάλυσης 30000 υποδιαιρέσεων

∆υνατότητα ζύγισης
2 Kgr & 4 kgr
µε ακρίβεια 0,1%

∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AL

∆υναµοκυψέλη κατάλληλη για πλατφόρµα επιδαπέδιας &
επιτραπέζιας ζύγισης.
Υποδιαίρεση 3000d OIML R60 & 5000d NTEP για
χρήση σε εµπορικές εφαρµογές ζύγισης

Μέγιστες διαστάσεις
πλατφόρµας ζύγισης
120 x 120 mm

∆υνατότητα ζύγισης
3, 5, 7, 10, 15 & 30 kgr
Μέγιστες διαστάσεις
πλατφόρµας ζύγισης
150 x 150 mm

Γαλλικής
προέλευσης

Προστασία
ΙΡ 65

Γαλλικής
προέλευσης

Βαθµός προστασίας IP65

∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AQ ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AG

∆υναµοκυψέλη υψηλής ικανότητας ζύγισης, κατάλληλη για
πλατφόρµα επιδαπέδιας & επιτραπέζιας ζύγισης.

Υποδιαίρεση 4000d OIML R60 & 5000d NTEP για
χρήση σε εµπορικές εφαρµογές ζύγισης

∆υνατότητα ζύγισης
5, 10, 15, 20 & 35 kgr

Μέγιστες διαστάσεις πλατφόρµας
ζύγισης 350 x 350 mm

Βαθµός προστασίας IP65

Γαλλικής προέλευσης

∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ ALUM. AH & AHN

∆υναµοκυψέλη υψηλής ικανότητας ζύγισης, κατάλληλη για
πλατφόρµα επιδαπέδιας & επιτραπέζιας ζύγισης.
Υποδιαίρεση 6000d OIML R60 για χρήση σε εµπορικές
εφαρµογές ζύγισης
∆υνατότητα ζύγισης
30, 50, 75, 100,
200 & 250 kgr
Βαθµός προστασίας IP65

Μέγιστες διαστάσεις πλατφόρµας
ζύγισης 500 x 500 mm

Γαλλικής προέλευσης

∆υναµοκυψέλη υψηλής ικανότητας ζύγισης, κατάλληλη για
πλατφόρµα επιδαπέδιας & επιτραπέζιας ζύγισης.

Βαθµός
προστασίας IP65

Μέγιστες διαστάσεις πλατφόρµας
ζύγισης 400 x 400 mm

Γαλλικής
προέλευσης

INOX ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ AK

∆υναµοκυψέλη ανοξείδωτη, κατάλληλη για πλατφόρµα
επιδαπέδιας & επιτραπέζιας ζύγισης

∆υναµοκυψέλη ανοξείδωτη παράκεντρου φορτίου,
κατάλληλη για πλατφόρµα επιδαπέδιας & επιτραπέζιας
ζύγισης.
Υποδιαίρεση 3000d OIML R60 για χρήση σε εµπορικές
εφαρµογές ζύγισης

∆υνατότητα ζύγισης 7.5, Μέγιστες διαστάσεις πλατφόρµας
15, 30, 50, 100 & 200 kgr
ζύγισης 400 x 400 mm

Βαθµός προστασίας IP67

Βαθµός
προστασίας IP68

Μέγιστες διαστάσεις πλατφόρµας
ζύγισης 600 x 600 mm

Γαλλικής
προέλευσης

Ιταλικής προέλευσης

∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AP

∆υναµοκυψέλη υψηλής ικανότητας ζύγισης, κατάλληλη για
πλατφόρµα επιδαπέδιας & επιτραπέζιας ζύγισης.

Υποδιαίρεση 3000d OIML R60 & 5000d NTEP για
χρήση σε εµπορικές εφαρµογές ζύγισης

∆υνατότητα ζύγισης
6,12, 30, 120 & 300 kgr

Γαλλικής προέλευσης

INOX ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ SPSW

Υποδιαίρεση 2000d OIML R60 ως 2,5kgr
4000d OIML R60 & 5000d NTEP από
5 - 100 Kgr για χρήση σε εµπορικές εφαρµογές ζύγισης
∆υνατότητα ζύγισης 2.5, 5,
10, 15, 20, 30, 50, 75 &100 kgr

Μέγιστες διαστάσεις πλατφόρµας
ζύγισης 300 x 350 mm

INDUSTRIAL SOLUTION

Υποδιαίρεση 3000d OIML R60 & 5000d NTEP για
χρήση σε εµπορικές εφαρµογές ζύγισης

∆υνατότητα ζύγισης
75,100, 150, 200,
300, 500 & 635 kgr

Βαθµός προστασίας IP65

Μέγιστες διαστάσεις πλατφόρµας
ζύγισης 700 x 700 mm

Γαλλικής προέλευσης
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ΖΥΓΙΣΗ
INOX ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ SPSX

∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AB

INOX ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ SPSZ

∆υναµοκυψέλη ανοξείδωτη παράκεντρου φορτίου,
κατάλληλη για πλατφόρµα επιδαπέδιας & επιτραπέζιας
ζύγισης.

∆υναµοκυψέλη υψηλής ικανότητας ζύγισης, κατάλληλη για
πλατφόρµα επιδαπέδιας & επιτραπέζιας ζύγισης.

∆υναµοκυψέλη ανοξείδωτη παράκεντρου φορτίου,
κατάλληλη για πλατφόρµα επιδαπέδιας & επιτραπέζιας
ζύγισης.

Υποδιαίρεση 3000d OIML R60 για χρήση σε εµπορικές
εφαρµογές ζύγισης

∆υνατότητα ζύγισης
100, 300 & 500 kgr

Μέγιστες διαστάσεις πλατφόρµας
ζύγισης 600 x 800 mm

Βαθµός προστασίας IP67

Ιταλικής προέλευσης

∆υνατότητα ζύγισης
50, 75, 100, 150, 200,
250, 300 & 500 kgr

Μέγιστες διαστάσεις πλατφόρµας
ζύγισης 800 x 800 mm

Βαθµός προστασίας IP65

Γαλλικής προέλευσης

Υποδιαίρεση 3000d OIML R60 για χρήση σε εµπορικές
εφαρµογές ζύγισης

∆υνατότητα ζύγισης
500 & 1000 kgr

Μέγιστες διαστάσεις πλατφόρµας
ζύγισης 800 x 800 mm

Βαθµός προστασίας IP68

Ιταλικής προέλευσης

INOX ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ F60X

INOX ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ SBX-1K

INOX ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ SBX-1KL

Ανοξείδωτη δυναµοκυψέλη µε υψηλό βαθµό προστασίας
IP68, ιδανική για υψηλής ακρίβειας εφαρµογές ζύγισης σε
µηχανές δοσοµέτρησης, δεξαµενές, σκάφες και χοάνες.

Ανοξείδωτη δυναµοκυψέλη, µε υψηλό βαθµό προστασίας
IP68, ιδανική για εφαρµογές ζύγισης σε σιλό, δεξαµενές,
σκάφες και χοάνες.

Ανοξείδωτη δυναµοκυψέλη, µε υψηλό βαθµό προστασίας
IP68, ιδανική για εφαρµογές ζύγισης σε σιλό, δεξαµενές,
σκάφες και χοάνες.

Υποδιαίρεση 3000d OIML R60

Υποδιαίρεση 6000d OIML για
χρήση σε εµπορικές εφαρµογές ζύγισης

∆υνατότητα ζύγισης 5, 10, 20,
50, 100, 200, 300, 500 Kgr

Γαλλικής
προέλευσης

INOX ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ SK30X

Ανοξείδωτη δυναµοκυψέλη, µε υψηλό βαθµό προστασίας
IP68, ιδανική για εφαρµογές ζύγισης σε σιλό, δεξαµενές,
σκάφες και χοάνες.

Υποδιαίρεση 6000d OIML R60 & 5000d NTEP για
χρήση σε εµπορικές εφαρµογές ζύγισης

∆υνατότητα ζύγισης
300, 500 Kgr & 1, 2, 5t
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Υποδιαίρεση 5000d OIML R60 & 5000d NTEP για
χρήση σε εµπορικές εφαρµογές ζύγισης

Γαλλικής
προέλευσης

∆υνατότητα ζύγισης
3000 & 4500 kgr

Ιταλικής
προέλευσης

Υποδιαίρεση 3000d OIML R60

∆υνατότητα ζύγισης
10000 kgr

Ιταλικής
προέλευσης

INOX ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ R10X

INOX ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ CA40X

Ανοξείδωτη δυναµοκυψέλη µε βαθµό προστασίας IP68,
ιδανική για εφαρµογές ζύγισης σε δεξαµενές, σιλό και
µέτρηση στάθµης.

Ανοξείδωτη δυναµοκυψέλη µε βαθµό προστασίας IP68,
ιδανική για εφαρµογές ζύγισης σε σιλό.

∆υνατότητα ζύγισης 250, 500 kgr & 1, 2.5, 5, 10,
15, 30, 50t & 100 t µε ακρίβεια ως 0.05%

Σφαιρική διαµόρφωση στο
σηµείο επαφής για τέλεια
ευθυγράµµιση φορτίου

Γαλλικής
προέλευσης

Σφαιρική διαµόρφωση στo σηµείο επαφής
και αυτοκεντραριζόµενη βάση για τέλεια
ευθυγράµµιση φορτίου

∆υνατότητα ζύγισης
100 & 200 t
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Γαλλικής
προέλευσης

ΖΥΓΙΣΗ
INOX ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ RCPT

INOX ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ RCA

INOX ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ RCD

Ανοξείδωτη δυναµοκυψέλη µε βαθµό προστασίας IP68,
κατάλληλη για γεφυροπλάστιγγες, σιλό και δεξαµενές.

Ανοξείδωτη δυναµοκυψέλη συµπίεσης µε βαθµό
προστασίας IP68, κατάλληλη για γεφυροπλάστιγγες, σιλό
και δεξαµενές.

Ψηφιακή, ανοξείδωτη δυναµοκυψέλη συµπίεσης µε βαθµό
προστασίας IP68, κατάλληλη για γεφυροπλάστιγγες, σιλό
και δεξαµενές.

∆υνατότητα ζύγισης
20, 30 & 50 t

Υποδιαίρεση
3000d OIML R60

∆υνατότητα
ζύγισης 30 t

Υποδιαίρεση
4000d OIML R60

∆υνατότητα ζύγισης
30 & 40 t

Υποδιαίρεση
4000d OIML R60

Θωρακισµένο καλώδιο
15 µέτρων

Ιταλικής
προέλευσης

Θωρακισµένο καλώδιο
20 µέτρων,
προστασίας από αρουραίους

Ιταλικής
προέλευσης

Θωρακισµένο καλώδιο
20 µέτρων,
προστασίας από αρουραίους

Ιταλικής
προέλευσης

INOX ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ CB50X

Ανοξείδωτη δυναµοκυψέλη µε σχεδιασµό στήλης και
βαθµό προστασίας IP68, ιδανική για εφαρµογές ζύγισης σε
σιλό και γεφυροπλάστιγγες.

∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AG

INOX ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ SPSW

Επινικελωµένη δυναµοκυψέλη εφελκυσµού, αντιεκρηκτικού
τύπου, µε βαθµό προστασίας IP67 για ζύγιση σε χοάνες και
δεξαµενές.

Ανοξείδωτη δυναµοκυψέλη εφελκυσµού και συµπίεσης µε
βαθµό προστασίας IP67, για ζύγιση σε χοάνες, δεξαµενές
και τροχαλίες.

Υποδιαίρεση 4000d
OIML R60 για
χρήση σε εµπορικές
εφαρµογές ζύγισης

Σφαιρική διαµόρφωση στo
σηµείο επαφής και
αυτοκεντραριζόµενη βάση
για τέλεια ευθυγράµµιση φορτίου

∆υνατότητα ζύγισης 5,
10, 20, 30, 40 & 60 t

Αντικεραυνική προστασία
(κατά επιλογή)

∆υνατότητα ζύγισης
2, 5 & 10 t

Πιστοποιητικό
ATEX

Γαλλικής προέλευσης

Σύστηµα αποφυγής περιστροφής

Θωρακισµένο καλώδιο

Ιταλικής προέλευσης

Υποδιαίρεση OIML R60

INOX ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ STU-1K

∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ SL

Ανοξείδωτη δυναµοκυψέλη εφελκυσµού και συµπίεσης µε
βαθµό προστασίας IP68 για ζύγιση αιωρούµενου φορτίου,
έλεγχο υπερφόρτωσης και περιορισµό υπέρβασης, καθώς
και σε συστήµατα µέτρησης και ελέγχου δύναµης.

∆υναµοκυψέλη έντασης ή συµπίεσης για ζύγιση χοάνης,
δεξαµενών και µε άλλες συσκευές ζύγισης.

Υποδιαίρεση OIML R60 C3

∆υνατότητα ζύγισης
2, 5, 8 & 10 t

Ιταλικής
προέλευσης

Υποδιαίρεση
OIML R60 C3

Θωρακισµένο καλώδιο

Ιταλικής προέλευσης

NICKEL ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ ZFA

Επινικελωµένη δυναµοκυψέλη εφελκυσµού και συµπίεσης
για εφαρµογές ανύψωσης και µέτρησης δύναµης.

∆υνατότητα ζύγισης 15, 30, 50,
100, 300, 500, 1000 kgr

Βαθµός
προστασίας IP67

∆υνατότητα ζύγισης
100, 500 & 1000 Kgr

Ιταλικής
προέλευσης

INDUSTRIAL SOLUTION

∆υνατότητα ζύγισης 25, 50, 100, 200, 500 kgr & 1, 2.5
& 5 t µε ακρίβεια 0,03% στο πλήρες φορτίο

Γαλλικής προέλευσης

21

λημα...
β
ό
ρ
π
ο
τ
έχετε υμε τη λύση
...έχο

ΖΥΓΙΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ DVS-C

∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ ΠΥΡΟΥ M16

Περιστρεφόµενο πόδι για δυναµοκυψέλες F60X & SK30X
ως 5t, ανοξείδωτης κατασκευής, µε ελαστοµερές πέλµα,
ρυθµιζόµενο καθ’ ύψος και άρθρωση ±10°.

Ψηφιακή δυναµοκυψέλη µε ασηπτικό σχεδιασµό,
πιστοποιηµένο κατά EHEDG. Η κατασκευή χωρίς γωνίες
καθιστά εύκολο τον καθαρισµό του και συµµορφώνεται
πλήρως µε τον κανονισµό EHEDG. Εγκαθίσταται στις
µηχανές συσκευασίας χωρίς την ανάγκη καλύµµατος
προστασίας, ικανοποιώντας τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις
συσκευασίας του κλάδου τροφίµων και ποτών. Είναι
κατάλληλη για δυναµική ζύγιση υψηλής ταχύτητας
δοσοµέτρησης, γέµισης και διαλογής και απόλυτα
εξειδικευµένη στη διαδικασία γρήγορου γεµίσµατος.
Η δυναµοκυψέλη είναι κατασκευασµένη από ατσάλι,
ερµητικά κλειστό µε βαθµό προστασίας IP69K.
Σχεδιάστηκε για γρήγορη ζύγιση σε γέµισµα και άδειασµα.
∆ιαθέτει προγραµµατιζόµενα ψηφιακά φίλτρα.

ΠΟ∆Ι ΣΤΗΡΙΞΗΣ LFD

ΠΟ∆Ι ΣΤΗΡΙΞΗΣ LFA
∆υναµοκυψέλη τύπου pin από ανοξείδωτο ατσάλι. Κύριο
χαρακτηριστικό του αισθητήρα αυτού είναι ο υψηλός
συντελεστής ασφαλείας, ο οποίος µπορεί να ξεπεράσει το
500% του ονοµαστικού φορτίου. Αποτελεί την
ιδανικότερη λύση για προστασία υπερφόρτωσης σε
γερανογέφυρες, γερανούς & ανελκυστήρες.
Μεγάλη ακρίβεια, µικρό µέγεθος.

∆υνατότητα ζύγισης
15, 30 & 75 kgr

Μέγιστες διαστάσεις πλατφόρµας
ζύγισης 400 x 400 mm

Ανάλυση µέχρι
500 000 d

2 ψηφιακές εισόδους
& 4 ψηφιακές εξόδους

1 θύρα RS485
& 1 CANbus

Υποστηρίζει MODBUS-RTU
& CANOpen®
πρωτόκολλα επικοινωνίας

PLC
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∆υνατότητα ζύγισης 500 kgr, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 40, 60,
80 & 100 ton

Πιστοποιητικό OIML, NTEP
& Βαθµός προστασίας ΙΡ65

Περιστρεφόµενο πόδι για δυναµοκυψέλες SK30A &
SK30X ως 2t, ανοξείδωτης κατασκευής, µε ελαστοµερές
πέλµα για τέλεια απόσβεση ανεπιθύµητων δυνάµεων,
ρυθµιζόµενο καθ’ ύψος, συµπαγές και εύκολο στη
εγκατάσταση.

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ISOFLEX

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ RUBBERKIT

ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KXHMN

Βάσεις στήριξης για δυναµοκυψέλες SK30A & SK30X ως
5t, µε πλάκες από επιψευδαργυρωµένο χάλυβα και άνω
µέσο από καουτσούκ για απορρόφηση δονήσεων &
κρούσεων, κατάλληλες για δεξαµενές και χοάνες.

Βάσεις στήριξης για δυναµοκυψέλες F60X ως 200 kgr, µε
πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα και άνω µέσο από
καουτσούκ για απορρόφηση δονήσεων & κρούσεων,
κατάλληλες για µικρές δεξαµενές ζύγισης.

Σετ στήριξης για δυναµοκυψέλες FXC & FXD ως 500kgr,
κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλο για ζύγιση
σε χοάνες δεξαµενές και αναδευτήρες, µε ασφάλεια
κλειδώµατος.

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 8Α (ΜΕΝΕΜΕΝΗ) 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310 501145
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 14 (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ)144 51 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 210 2838000
info@i-s.gr
www.i-s.gr
2310 501146

ΖΥΓΙΣΗ
ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KSBN

ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KSBX

ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KSB

Σετ στήριξης για δυναµοκυψέλες SB από 300kgr ως
2000kgr, κατασκευής από γαλβανισµένο χάλυβα, εύκολης
εγκατάστασης, µε ειδική ταλάντωση σφαιρικού συνδέσµου
που εξασφαλίζει εξαιρετική ακρίβεια µέτρησης, κατάλληλα
για ζύγιση σε χοάνες δεξαµενές και πλατφόρµες.

Σετ στήριξης για δυναµοκυψέλες SBX / SBK ως 2500kgr,
ανοξείδωτης κατασκευής, κατάλληλο για ζύγιση σε χοάνες
δεξαµενές και πλατφόρµες. ∆ιαθέτει άνω πλάκα µε
ρυθµιζόµενο σύστηµα κλειδώµατος, µηχανικό σύνδεσµο
που επιτυγχάνει βέλτιστη ακρίβεια ζύγισης, σύστηµα
κλειδώµατος για εύκολη µεταφορά και συντήρηση,
δυνατότητα γρήγορης εγκατάστασης και αφαίρεσης των
δυναµοκυψελών και ρύθµιση ύψους για τέλεια
ευθυγράµµιση. Οι εκδόσεις αντιεκρηκτικού τύπου ATEX για
ζώνες 1 & 21, 2 & 22 µπορούν να εφαρµοστούν σε
χώρους υψηλής επικινδυνότητας.

Σετ στήριξης για δυναµοκυψέλες SB έως 2000kgr,
ανοξείδωτης κατασκευής, εύκολης εγκατάστασης, µε ειδική
άρθρωση που εξασφαλίζει εξαιρετική ακρίβεια µέτρησης
και παρελκόµενα κατάλληλα για ζύγιση σε χοάνες,
δεξαµενές και πλατφόρµες. ∆ιαθέτει ρύθµιση ύψους για
βέλτιστη ευθυγράµµιση. Οι εκδόσεις αντιεκρηκτικού τύπου
ATEX για ζώνες 1 & 21, 2 & 22 µπορούν να εφαρµοστούν
σε χώρους υψηλής επικινδυνότητας.

ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KSBC

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ STABIFLEX

KIT ΣΤΗΡΙΞΗΣ MTPFA

Σετ στήριξης για δυναµοκυψέλες SBX / SBK ως 2500kgr,
επινικελωµένη. ∆ιαθέτει άνω πλάκα µε σφαιρικό σύνδεσµο
για βέλτιστη ακρίβεια, σύστηµα κλειδώµατος για εύκολη
µεταφορά και συντήρηση, δυνατότητα εύκολης και
γρήγορης εγκατάστασης - αφαίρεσης των δυναµοκυψελών
και ρύθµιση ύψους για βέλτιστη ευθυγράµµιση.

Βάσεις στήριξης για δυναµοκυψέλες F60X, SK30A, SK30X
ως 5t, ανοξείδωτης κατασκευής ή µε επίστρωση
ψευδάργυρου ιδανικές για δεξαµενές πλοίων και χοάνες
ζύγισης. ∆ιαθέτουν σταυρό για πρόληψη και προστασία
µετατόπισης και κεφαλή σταθεροποίησης για υψηλή
ακρίβεια ζύγισης.

Kit στήριξης εφαρµογών εφελκυσµού για δυναµοκυψέλες
F60X ως 200kgr, επιψευδαργυρωµένου χάλυβα, ειδικά
σχεδιασµένο για µηχανολογική µετατροπή των
δυναµοκυψελών µε σκοπό την εγκατάσταση τους σε
γεφυροπλάστιγγα και χοάνη ζύγισης.

ΑΚΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ SILOKIT-RX

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ STABICAN

Άκρα στήριξης για δυναµοκυψέλες εφελκυσµού ZFA &
ZA30X από 25kgr ως 7.5t, ανοξείδωτα ή
επιψευδαργυρωµένου χάλυβα, ικανά για πρόληψη
ανεπιθύµητων δυνάµεων που διαθέτουν ακριβή ρύθµιση
της απόστασης των σηµείων στήριξης.

Βάσεις στήριξης για δυναµοκυψέλες R10 ως 30t,
ανοξείδωτης κατασκευής, προστασίας IP68, συµπαγούς
σχεδιασµού και εύκολης εγκατάστασης, κατάλληλες για
δεξαµενές, δοχεία και σιλό. ∆ιαθέτουν δυνατότητα
εύκολης αντικατάστασης load cell, σύστηµα προστασίας
πλευρικών δυνάµεων και απορρόφησης δονήσεων &
κρούσεων.

Βάσεις στήριξης, µεγάλης ικανότητας για δυναµοκυψέλες
CB50X ή CA40X ως 200t, ανοξείδωτης κατασκευής ή
επίστρωσης ψευδαργύρου, συµπαγούς σχεδιασµού και
εύκολης εγκατάστασης, ιδανικές για δεξαµενές µεγάλης
χωρητικότητας και σιλό ζύγισης. ∆ιαθέτουν ράβδους που
επιτυγχάνουν την πλήρη σταθεροποίηση χωρίς την
παραµικρή αλλοίωση της τιµής ζύγισης.

INDUSTRIAL SOLUTION
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ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
Τα φωτοκύτταρα της di-soric είναι η πιο αξιόπιστη λύση σε οποιαδήποτε εφαρµογή αυτοµατισµού. Η
ποικιλία προϊόντων που διαθέτει, µε βάση το σχήµα και το µέγεθος, αλλά και την αρχή λειτουργίας του
αισθητήρα, καλύπτει κάθε πιθανή ανάγκη της βιοµηχανίας. Οι 3 µεγάλες κατηγορίες, που αφορούν τον
τρόπο ανίχνευσης, είναι τα φωτοκύτταρα δέσµης, τα φωτοκύτταρα µε ανακλαστήρα και τα φωτοκύτταρα
διάχυσης.

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ∆ΕΣΜΗΣ
Στα φωτοκύτταρα δέσµης ο ποµπός και ο δέκτης του φωτός είναι 2 διαφορετικές συσκευές. Ο
δέκτης τοποθετείται απέναντι από τον ποµπό και αντιλαµβάνεται τη διακοπή της δέσµης φωτός
από κάποιο αντικείµενο που θα βρεθεί ενδιάµεσα τους.

Χαρακτηριστικά
Υψηλή ανάλυση
Εµβέλεια έως και 50 m
Βοήθηµα ευθυγράµµισης
Κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα µε βαθµό προστασίας IP 69K (κατά επιλογή)

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ
Στα φωτοκύτταρα µε ανακλαστήρα ο ποµπός και ο δέκτης του φωτός βρίσκονται στο ίδιο
περίβληµά. Ο δέκτης, σε κατάσταση ηρεµίας, ανιχνεύει, µέσω του ανακλαστήρα, το φως που
εκπέµπει ο ποµπός. Όταν βρεθεί κάποιο αντικείµενο ανάµεσα στο φωτοκύτταρο και των
ανακλαστήρα τότε η δέσµη διακόπτεται και το αντικείµενο γίνεται αντιληπτό. Τα συγκεκριµένα
αισθητήρια µπορούν να ανιχνεύσου διαφανή υλικά καθώς η διπλή δέσµη (1 µε κατεύθυνση
προς τον ανακλαστήρα και 1 µε κατεύθυνση προς το δέκτη) εγγυάται τον αξιόπιστο εντοπισµό.

Χαρακτηριστικά
Υψηλή ανάλυση
Εµβέλεια έως και 10 m
∆υνατότητες ρύθµισης από ποτενσιόµετρο ή µέσω λειτουργίας εκµάθησης
Κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα µε βαθµό προστασίας IP 69K (κατά επιλογή)

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ∆ΙΑΧΥΣΗΣ
Στα φωτοκύτταρα διάχυσης ο ποµπός και ο δέκτης του φωτός βρίσκονται στο ίδιο περίβληµα.
Ο δέκτης θα ανιχνεύσει το φως που έχει αποστείλει ο ποµπός, εφόσον αυτό ανακλαστεί από
κάποιο αντικείµενο µέσα στην εµβέλεια του φωτοκύτταρου. Τα φωτοκύτταρα διάχυσης, τα οποία
είναι ειδικά σχεδιασµένα να αγνοούν το φόντο πίσω από το αντικείµενο ανίχνευσης,
λειτουργούν µε βάση τη γωνία πρόσπτωσης και ανάκλασης και όχι µε βάση την ένταση του
φωτός που ανακλάται από το αντικείµενο. Αποτέλεσµα αυτού είναι η δυνατότητα ανίχνευσης
αντικειµένων διαφόρων χρωµατικών αποχρώσεων ακόµη και µπροστά από λευκό φόντο.
Χαρακτηριστικά
Αισθητήρας αντίθεσης µε λευκό φως LED
Υψηλή ανάλυση
Απόσταση ανίχνευσης έως και 2 m
∆υνατότητα απόρριψης φόντου
∆υνατότητες ρύθµισης από ποτενσιόµετρο ή µέσω λειτουργίας εκµάθησης
Ενδείξεις λειτουργικού εύρους και ρύπανσης του αισθητήρα
Κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα µε βαθµό προστασίας IP 69K (κατά επιλογή)
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ LASER
Τα φωτοκύτταρα laser χρησιµοποιούνται σε όλα τα πεδία αυτοµατισµού, για
ακριβή εντοπισµό, ακόµη και των πιο µικρών αντικειµένων. Έχουν πολύ γρήγορη
απόκριση, λειτουργούν χωρίς να έρχονται σε άµεση επαφή µε το αντικείµενο
ανίχνευσης, δεν έχουν µηχανικές φθορές. Μπορούν, διαθέτοντας εξαιρετική
ακρίβεια, να εγκατασταθούν σε εφαρµογές µέτρησης τεµαχίων, προσδιορισµού
θέσης αντικειµένου και ενεργοποίησης ακαριαίου σήµατος για κάµερα ή άλλο
σύστηµα ελέγχου. Οι 3 µεγάλες κατηγορίες, που αφορούν τον τρόπο ανίχνευσης,
είναι τα φωτοκύτταρα δέσµης, τα φωτοκύτταρα µε ανακλαστήρα και τα
φωτοκύτταρα διάχυσης.

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ∆ΕΣΜΗΣ
LASER

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ LASER
ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ

Τα αισθητήρια αυτά χρησιµοποιούνται όταν υπάρχει
ανάγκη ανίχνευσης πολύ µικρών αντικειµένων µε
ταχύτητα και αξιοπιστία. Ο ποµπός και ο δέκτης
τοποθετούνται αντιδιαµετρικά και η διακοπή της
ακτίνας σηµατοδοτεί την παρουσία αντικειµένου. Χάρη
στη πολύ λεπτή και συγκεντρωµένη ακτίνα κόκκινου
χρώµατος επιτυγχάνεται η µέγιστη ακρίβεια, σε όλο το
εύρος µεταξύ ποµπού και δέκτη, απρόσκοπτα. Τα
φωτοκύτταρα διαθέτουν επίσης έναν έξυπνο
µηχανισµό εντοπισµού ρύπων, µε ρυθµιζόµενη έξοδο
που ενεργοποιείται όταν η δέσµη έχει χαµηλότερη
ένταση από αυτή που πρέπει.

Τα φωτοκύτταρα laser µε ανακλαστήρα εφαρµόζονται
σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται πολύ µεγάλη ακρίβεια,
την οποία δεν είναι ικανά να παρέχουν τα απλά
φωτοκύτταρα µε ανακλαστήρα. Το πολύ φωτεινό,
κόκκινο αποτύπωµα διευκολύνει την ευθυγράµµιση
του ανακλαστήρα και η πολύ λεπτή δέσµη επιτρέπει τη
χρήση δύο παρόµοιων φωτοκύτταρων σε πολύ
κοντινή απόσταση, χωρίς τον κίνδυνο εσφαλµένων
σηµάτων λόγω τυχαίων αντανακλάσεων. Κάποιες
εκδόσεις αυτής της κατηγορίας, εκπέµποντας
ολόκληρη γραµµή laser µπορούν να ανιχνεύσουν
µοτίβα ολόκληρα, πράγµα που βοηθάει πολύ σε
εφαρµογές, όπως είναι ο εντοπισµός οπών σε µια
επιφάνεια.

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ∆ΙΑΧΥΣΗΣ
LASER

Στα φωτοκύτταρα διάχυσης ο ποµπός της δέσµης laser και ο δέκτης
βρίσκονται στο ίδιο περίβληµα. Ο δέκτης θα ανιχνεύσει τη δέσµη
που έχει αποστείλει ο ποµπός, εφόσον αυτό ανακλαστεί από κάποιο
αντικείµενο µέσα στην εµβέλεια του. Κάποια φωτοκύτταρα διάχυσης
laser είναι ειδικά σχεδιασµένα να αγνοούν το φόντο πίσω από το
αντικείµενο ανίχνευσης, επειδή λειτουργούν µε βάση τη γωνία
πρόσπτωσης και ανάκλασης και όχι µε βάση την ένταση του φωτός
που ανακλάται από το αντικείµενο. Αποτέλεσµα αυτού είναι η
δυνατότητα ανίχνευσης αντικειµένων διαφόρων χρωµατικών
αποχρώσεων ακόµη και µπροστά από λευκό φόντο. Επίσης, βάση
της ίδιας αρχής λειτουργίας, είναι δυνατό να γίνει προγραµµατισµός
έτσι ώστε η ανίχνευση να επιτυγχάνεται µόνο σε συγκεκριµένη
απόσταση και να αγνοούνται ταυτόχρονα τόσο ό,τι υπάρχει
µακρύτερα της απόστασης αυτής, όσο και ό,τι υπάρχει πλησιέστερα
της απόστασης αυτής, εφόσον υπάρχει σε χρόνο που δεν κρύβει το
αντικείµενο. Τέλος κάποιες εκδόσεις αυτής της κατηγορίας
εκπέµποντας ολόκληρη γραµµή laser µπορούν να ανιχνεύσουν
µοτίβα ολόκληρα, πράγµα που βοηθάει πολύ σε εφαρµογές, όπως
είναι ο εντοπισµός οπών σε µια επιφάνεια.

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

Ακρίβεια 0,2 mm
Υψηλή συχνότητα ενεργοποίησης
Ευθυγραµµισµένη ακτίνα λέιζερ κόκκινου φωτός,
συγχρονισµένη
Εµβέλεια έως και 50 m
Στιβαρό µεταλλικό κέλυφος
Συµπαγής κατασκευή

∆έσµη λέιζερ τύπου βεντάλιας µε αυτόµατη ευθυγράµµιση
Ανιχνεύει αντικείµενα µικρού µεγέθους σε όλη την ενεργή ζώνη
Κόκκινο φως λέιζερ, συγχρονισµένο
∆υνατότητες ρύθµισης από ποτενσιόµετρο 4 καναλιών
ή µέσω λειτουργίας εκµάθησης
Στιβαρό µεταλλικό κέλυφος
Συµπαγής κατασκευή

Οπτική ή ηλεκτρονική απόρριψη φόντου
Ρύθµιση 6 θέσεων µε προστασία έναντι δονήσεων για πολύ ακριβή ρύθµιση
Λέιζερ κόκκινου χρώµατος, συγχρονισµένο, πολύ λεπτής δέσµης
Υψηλή ανάλυση, ακρίβεια ενεργοποίησης και συχνότητας
Ενδειξη λειτουργικού εύρους και ρύπανσης
Αυτόµατη επαναρύθµιση της ισχύος εκποµπής λειτουργίας εκµάθησης
Λειτουργία εκµάθησης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ανίχνευση αντικειµένου σε ταινία µεταφοράς

Κατηγοριοποίηση κορµών, κατά διάµετρο, µε τη βοήθεια
φωτοκυττάρων

Έλεγχος παρουσίας τεµαχίου, σε πρέσα διαµόρφωσης
µετάλλου

INDUSTRIAL SOLUTION
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ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ
ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

Τα φωτοκύτταρα υψηλής απόδοσης αποτελούν τις πιο ισχυρές εκδόσεις των διαφόρων σειρών φωτοηλεκτρικών
αισθητήρων. Χάρη στην εξαιρετικά υψηλή απόδοση, µε χρήση ορατής, αλλά και υπέρυθρης ακτινοβολίας, µπορεί
να γίνει αξιόπιστη ανίχνευση σε ροκανίδια, σκόνη, λάδι και υγρά απόβλητα. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει
φωτοκύτταρα δέσµης για στήριξη του ποµπού και του δέκτη σε µεγάλη απόσταση, αλλά και φωτοκύτταρα
σχήµατος Γ.
Χαρακτηριστικά

Τα φωτοκύτταρα αντίθεσης στίγµατος χρησιµοποιούνται κυρίως
για τον εντοπισµό των εκτυπωτικών σηµάνσεων που ορίζουν τη
θέση εκτύπωσης και βοηθούν στο συγχρονισµό
συσκευαστικών και σακουλοποιητικών µηχανών, όπως και
µηχανών επεξεργασίας χάρτου, ετικετών κλπ. Χάρη στην
αξιοπιστία τους µπορούν να εντοπίσουν χρωµατικές διαφορές
αντίθεσης της τάξης του 4%. Ένα ακόµη πλεονέκτηµα είναι ο
πολύ µικρός χρόνος απόκρισης 0,2 milliseconds που τα
καθιστά ικανά σε εφαρµογές πολύ γρήγορης κίνησης.
∆ιαθέτουν λευκό φως για τον εντοπισµό της αντίθεσης και
λειτουργία εκµάθησης για εύκολη και γρήγορη ρύθµιση.

Υψηλή ακρίβεια ενεργοποίησης
Εξαιρετικά ανθεκτικά σε ρύπους
Εµβέλεια έως και 50 m
Βαθµοί προστασίας IP 67, ΙP 68 και IP 69K
Εκδόσεις µε λειτουργία θέρµανσης (κατά επιλογή)
Εκδόσεις µε κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα
Έξυπνη έξοδος ρύπανσης µε λυχνία LED
Έξυπνη ένδειξη ρύπανσης
Υψηλό εύρος λειτουργίας
Περιλαµβάνεται σε καταλόγους στον τοµέα της αυτοκινητο-βιοµηχανίας
Με δυνατότητα προσέγγισης του οπτικού άξονα προς τις κατευθύνσεις x, y και z
Στήριξη ανεξαρτήτως θέσης
Στιβαρό µεταλλικό κέλυφος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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Έλεγχος παρουσίας αντικειµένου σε γραµµή
συναρµολόγησης

Έλεγχος παρουσίας φιαλών σε γραµµή
εµφιάλωσης

Έλεγχος παρουσίας αντικειµένου σε
τροφοδότη εξαρτηµάτων

Κεντράρισµα εικόνας σε σακουλοποιητική
γραµµή συσκευασίας

Ανίχνευση σκούρου αντικειµένου σε ανοιχτόχρωµο φόντο (background suppression)

Έλεγχος τοποθέτησης άκρου ελάσµατος
στη σωστή θέση

Έλεγχος παρουσίας οχήµατος ή ανθρώπου
σε συρρόµενη πόρτα για ασφάλεια

Αυτοµατισµός πλυντηρίου αυτοκινήτων µε
φωτοκύτταρα προστασίας IP 69

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 8Α (ΜΕΝΕΜΕΝΗ) 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310 501145
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 14 (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ)144 51 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 210 2838000
info@i-s.gr
www.i-s.gr
2310 501146

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
Οι αισθητήρες απόστασης µε laser της di-soric χρησιµοποιούνται για ακριβή µέτρηση
αποστάσεων σε διάφορες εµβέλειες µε απόκλιση έως <1 µm. ∆ιαθέτουν ψηφιακή έξοδο
ή/και αναλογική και καλύπτουν εφαρµογές ελέγχου γραµµικών κινήσεων, ελέγχου ύψους
κλπ.

Αισθητήρες απόστασης λέιζερ LAT 61
Εξαιρετικά υψηλή ανάλυση
Ενσωµατωµένη οθόνη προγραµµατισµού
2 αναλογικές και 3 ψηφιακές έξοδοι
Είσοδος χρονισµού και πολλαπλών λειτουργιών
Ελαφριά κατασκευή για την τοποθέτηση σε κινητά εξαρτήµατα

Αισθητήρες απόστασης λέιζερ LAT 45

Αισθητήρες απόστασης λέιζερ LAT 52 / LVHT 52

Μεγάλη εµβέλεια, έως και 10 m
Laser κόκκινου χρώµατος για εύκολη ευθυγράµµιση
Έξοδος on/off και αναλογική έξοδος µε δυνατότητα παραµετροποίησης
Οθόνη 4 ψηφίων, µε δυνατότητα παραµετροποίησης
Πολύ καλή λειτουργία ανεξαρτήτως χρώµατος και υφής αντικειµένου
Συµπαγές µεταλλικό κέλυφος

Μεγάλο εύρος ανίχνευσης
Ακριβής γραµµική ανίχνευση προϊόντος
Ψηφιακή και αναλογική έξοδος
Επιλογή αποµακρυσµένης εκµάθησης µε λειτουργία κλειδώµατος
Laser κόκκινου χρώµατος, συγχρονισµένο, πολύ λεπτής δέσµης
Συµπαγές µεταλλικό κέλυφος

Έλεγχος παρουσίας δακτυλίου

Έλεγχος θέσης αντικειµένων υψηλής
ακρίβειας

Έλεγχος θέσης για τοποθέτηση
εξαρτήµατος σε αυτόµατη γραµµή
συναρµολόγησης

Προσαρµογή ταχύτητας αναρρόφησης
ανάλογα µε την απόσταση για την
βελτιστοποίηση του χρόνου εργασίας

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ - ULTRASONIC
Οι αισθητήρες υπερήχων χρησιµοποιούνται σε συστήµατα αυτοµατισµού, για τη µέτρηση
αποστάσεων ή για την ανίχνευση παρουσίας αντικειµένου. Η αρχή λειτουργίας των
αισθητηρίων αυτών βασίζεται στην µέτρηση του χρόνου που µεσολαβεί από την εκποµπή
ενός υπέρηχου έως την λήψη τµήµατος του υπέρηχου µετά από ανάκλαση στο αντικείµενο
ανίχνευσης. Ακολουθεί ο υπολογισµός της απόστασης, η οποία είναι ανάλογη του χρόνου
αυτού και της ταχύτητας που ταξιδεύει ο ήχος. Το γεγονός αυτό καθιστά την ανίχνευση
ανεξάρτητη από την επιφάνεια και το χρώµα του αντικειµένου. Τα φωτοκύτταρα αυτά
µπορούν να λειτουργήσουν άνετα σε περιπτώσεις που απαιτείται εντοπισµός υγρών,
υλικών σε σκόνη ή κόκκους και διάφανων υλικών.

Αισθητήρες υπερήχων
Αισθητήρες υπερήχων σε σχήµα πετάλου
Μεγάλο γραµµικό αναλογικό εύρος
Πολύ υψηλή επαναληψιµότητα
Έλεγχος κεντραρίσµατος ακόµη και σε διαφανή υλικά
Ανθεκτικοί στους ρύπους
Στιβαρό µεταλλικό κέλυφος

Ανίχνευση στάθµης διάφανου υγρού µε
αισθητήρα υπερήχων

Έλεγχος κεντραρίσµατος και εκτύλιξης
εύκαµπτων υλικών µε αισθητήρες υπερήχων
πετάλλου

Ανθεκτικοί στους θορύβους
∆εν επηρεάζονται από ηχητικές παρεµβολές
Υψηλή ανάλυση
Υψηλή ταχύτητα κύκλου
Μετρά ανεξάρτητα από την επιφάνεια
Εύρος λειτουργίας έως και 6 m
Είσοδος συγχρονισµού/απελευθέρωσης
Αναλογική / ψηφιακή έξοδος

Αξιόπιστη µέτρηση διαφορετικού ύψους
κουτιών ανεξάρτητα των διαφορετικών
ιδιοτήτων τους

INDUSTRIAL SOLUTION

Ανίχνευση παρουσίας αντικειµένου σε
µεγάλη απόσταση
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ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
Οι αισθητήρες προσέγγισης χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση µεταλλικών ή µη µεταλλικών αντικειµένων και
ανάλογα µε την αρχή λειτουργίας τους χωρίζονται σε επαγωγικούς και χωρητικούς. Η ποικιλία αισθητήρων της
di-soric περιλαµβάνει πολλά σχήµατα και διαστάσεις και καλύπτει µια πληθώρα τεχνικών εφαρµογών, από τις πιο
απλές µέχρι τις πιο εξεζητηµένες. Η ποιότητα και η πιστότητα που παρέχει η συγκεκριµένη εταιρεία κατατάσσει τα
προϊόντα αυτά ως κορυφαία στο χώρο. Μεταξύ των εκδόσεων που κυκλοφορούν υπάρχουν επαγωγικοί
αισθητήρες, χωρητικοί αισθητήρες, αισθητήρες µινιατούρες, αισθητήρες κυλινδρικοί µε σπείρωµα, αισθητήρες
παραλληλεπίπεδοι, ανοξείδωτοι αισθητήρες, αισθητήρες µε αντοχή σε ακραίες τιµές θερµοκρασίας και πίεσης
µέχρι 500 bar, αισθητήρες µε µεγάλη εµβέλεια ανίχνευσης, αισθητήρες µε αναλογική έξοδο κλπ.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΕΤΙΚΕΤΩΝ

Επαγωγικοί διακόπτες προσέγγισης
Ανίχνευση µεταλλικών αντικειµένων
Εκδόσεις ανθεκτικές σε υψηλές θερµοκρασίες έως και 230 °C
Εκδόσεις ανθεκτικές σε πίεση ως 500 bar
Εκδόσεις µε κλειστό το χιτώνιο VA
Έως και 4 φορές µεγαλύτερες αποστάσεις ανίχνευσης
από την κανονική απόσταση ενεργοποίησης
Εκδόσεις µε αναλογική έξοδο
Εκδόσεις ανθεκτικές στα τρόφιµα ή το θαλασσινό νερό
Κατασκευές µε διάµετρο 3 mm έως και M30
Σχέδια σε σχήµα κύβου από 5 x 5 έως 41 x 80 x 100 mm

Χωρητικοί διακόπτες προσέγγισης
Ανίχνευση υγρών, κονιωδών, στερεών, µεταλλικών ή
µη µεταλλικών, ηλεκτρικά αγώγιµων ή µη αγώγιµων υλικών
Ρυθµιζόµενες αποστάσεις ανίχνευσης
έως και 30 mm
Αισθητήρας για µέτρηση στάθµης
Σχέδια µε διάµετρο 6,5 mm έως M30
Σχέδια σε σχήµα δίσκου 50 x 10 mm
Σχέδια σε σχήµα κύβου 34 x 16 x 8 mm

Η χρήση αυτοκόλλητων ετικετών στα προϊόντα αυξάνεται συνεχώς.
Παράλληλα µε την αύξηση αυτή, έχουν δηµιουργηθεί διάφορα είδη
ετικετών από τις απλές χάρτινες µέχρι διαφανείς, επιµεταλλωµένες,
ακόµη και ετικέτες σε µορφή βιβλιαράκι που περιλαµβάνει οδηγίες
χρήσης. Εποµένως, για να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες
ανίχνευσης δεν αρκεί µόνο µία τεχνολογία. Για αυτό το σκοπό η
di-soric έχει σχεδιάσει αισθητήρες που βασίζονται σε διαφορετικές
αρχές λειτουργίας, ανάλογα µε την εφαρµογή. Οι οπτικοί
αισθητήρες χρησιµοποιούνται για ανίχνευση χάρτινων ετικετών και
επιµεταλλωµένων ετικετών, οι χωρητικοί αισθητήρες µπορούν να
ανιχνεύσουν διαφανείς ετικέτες και ετικέτες πολύ µικρού πάχους,
ενώ οι αισθητήρες που βασίζονται στην τεχνολογία υπερήχων
µπορούν να ανιχνεύσουν όλες τις ετικέτες, ακόµη και τις πιο
δύσκολες των περιπτώσεων, όπως είναι οι ετικέτες βιβλιαράκι.

Οπτικοί αισθητήρες ανίχνευσης ετικετών
Μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στο άκρο του αισθητηρίου,
εξαιτίας του πολύ λεπτού πάχους
Αυτόµατη εκµάθηση κατά την λειτουργία
∆υνατότητες αποµακρυσµένης εκµάθησης µε λειτουργία κλειδώµατος
Η διαδικασία εκµάθησης υποδεικνύεται µε τη χρήση λυχνιών LED
Ανίχνευση ετικετών όλων των ειδών

Χωρητικοί αισθητήρες ανίχνευσης ετικετών
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Ανίχνευση στάθµης αβλαβών υγρών, κόκκων, σκόνης
σε πλαστικά ή γυάλινα δοχεία

Ανίχνευση βάκτρου σε υδραυλικό έµβολο
500 bar

Aνίχνευση βυσµάτων και αποθήκευση στο σύστηµα
διασφάλισης ποιότητας

Επιβεβαίωση σωστής θέσης περιστρεφόµενου
εργαλείου και ενεργοποίηση µηχανισµού κλειδώµατος

Ανίχνευση πλαστικού σωλήνα κατά τη διαδικασία
συναρµολόγησης

Ανίχνευση θέσης εξαρτηµάτων προς επεξεργασία σε
τόρνους ή σε µηχανήµατα άλεσης.

Ανίχνευση των περισσότερων υλικών ετικετών
Υψηλή συχνότητα ενεργοποίησης
Αυτόµατη εκµάθηση και λειτουργία
∆υνατότητες αποµακρυσµένης εκµάθησης µε λειτουργία κλειδώµατος
Η διαδικασία εκµάθησης υποδεικνύεται µε τη χρήση λυχνιών LED
Εξισορρόπηση θερµοκρασίας και υγρασίας αέρα
Ξεχωριστό περίβληµα για τον καθαρισµό της εγκοπής

Αισθητήρες ανίχνευσης ετικετών µε υπέρηχους
Ανίχνευση όλων των υλικών ετικετών
Ανίχνευση ετικετών µε πάχος από πολύ λεπτό µέχρι πολύ χοντρό
Υψηλή συχνότητα ενεργοποίησης
Αυτόµατη εκµάθηση και λειτουργία
∆υνατότητες αποµακρυσµένης εκµάθησης µε λειτουργία κλειδώµατος
Η διαδικασία εκµάθησης υποδεικνύεται µε τη χρήση λυχνιών LED
∆υνατότητα µικρορύθµισης για δύσκολες ετικέτες

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 8Α (ΜΕΝΕΜΕΝΗ) 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310 501145
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥ
Η αρχή λειτουργίας των φωτοκύτταρων αυτών είναι ίδια µε αυτή των φωτοκύτταρων δέσµης, όπου ο δέκτης
τοποθετείται απέναντι από τον ποµπό και ανιχνεύει αντικείµενα που βρίσκονται ενδιάµεσα. Η διαφορά βρίσκεται στο
γεγονός ότι ο ποµπός και ο δέκτης είναι τοποθετηµένα στο ίδιο κέλυφος, σχήµατος πετάλου, πράγµα που κάνει την
εγκατάσταση πολύ εύκολη και γρήγορη, χωρίς να χρειάζεται διαδικασία ρύθµισης και ευθυγράµµισης. Η οικογένεία
περιλαµβάνει απλά φωτοκύτταρα, φωτοκύτταρα laser πολύ µεγάλης ακρίβειας, διαιρούµενα φωτοκύτταρα laser για
κάλυψη µεγαλύτερων αποστάσεων, φωτοκύτταρα µε ρύθµιση εκµάθησης και δυναµική λειτουργία για µεταβαλλόµενες
συνθήκες (πχ. ρύπους), φωτοκύτταρα µε ρύθµιση ποτενσιόµετρου, φωτοκύτταρα µεγάλης ακρίβειας µέχρι 0,05 mm
διάµετρο δέσµης, διαφορικά φωτοκύτταρα µε λειτουργία σύγκρισης 2 δεσµών για ανίχνευση εξαιρετικά διάφανων
υλικών και πολύ µικρών αντικειµένων <0,1 mm, φωτοκύτταρα µε ανοξείδωτο περίβληµα, φωτοκύτταρα γραµµής laser µε
αναλογική έξοδο και ακρίβεια 20 microns κλπ.
∆ιαφορικά φωτοκύτταρα σε σχήµα πετάλου
∆ιαφορική ανάγνωση αντικειµένου
Υψηλή ανάλυση
Ανιχνεύει διαφανή αντικείµενα και τα λεπτότερα νήµατα
Πλάτος πετάλου από 30 έως 90 mm
Τριετής εγγύηση λειτουργίας

Φωτοκύτταρα λέιζερ σχήµατος πετάλου
Ανάλυση 0,05 mm
Υψηλή συχνότητα ενεργοποίησης
Επαναληψηµότητα 0,01 mm
Επαναληψηµότητα 0,01 mm
Προϊόν λέιζερ κλάσης 1

Ανίχνευση µικρών µερών µε διάµετρο έως
0,2 mm.

Μέτρηση της ταχύτητας των µικρών
πλαστικών γραναζιών

Φωτοκύτταρα σχήµατος πετάλου
Ποτενσιόµετρο ή λειτουργία εκµάθησης
Στατική ή δυναµική αρχή λειτουργίας
Αναλογική & ψηφιακή έξοδος
Μήκος πετάλου από 2 έως 250 mm
Υψηλή συχνότητα ενεργοποίησης
∆υνατότητα ρύθµισης ευαισθησίας
Ενεργοποίηση εξόδου στην εµφάνιση & απουσία αντικειµένου
Εκδόσεις σε V4A
Τριετής εγγύηση λειτουργίας

Παρακολούθηση της ακριβής θέσης από το
αυλάκι στο κυκλικό κοµµάτι

Υπέρυθρες LED υψηλής απόδοσης.
Μειώνουν στο ελάχιστο τους κύκλους
καθαρισµού σε ένα βρώµικο περιβάλλον.

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Γ
Η αρχή λειτουργίας των φωτοκύτταρων αυτών είναι ίδια µε αυτή των φωτοκύτταρων δέσµης, όπου ο δέκτης
τοποθετείται απέναντι από τον ποµπό και ανιχνεύει αντικείµενα που βρίσκονται ενδιάµεσα. Η διαφορά βρίσκεται στο
γεγονός ότι ο ποµπός και ο δέκτης είναι τοποθετηµένα στο ίδιο κέλυφος, σχήµατος Γ, πράγµα που κάνει την
εγκατάσταση πολύ εύκολη και γρήγορη, χωρίς να χρειάζεται διαδικασία ρύθµισης και ευθυγράµµισης. Η οικογένεια
περιλαµβάνει απλά φωτοκύτταρα, φωτοκύτταρα υψηλών επιδόσεων για χρήση σε περιβάλλον µε ρύπους µε ένδειξη και
έξοδο ένδειξης ρύπων και φωτοκύτταρα laser.

Έλεγχος ύψους στοίβας για τον άµεσο
ανεφοδιασµό

Φωτοκύτταρα σχήµατος Γ

Φωτοκύτταρα λέιζερ σχήµατος Γ

Τύποι µε κόκκινη και υπέρυθρη δέσµη
Υψηλή συχνότητα ενεργοποίησης
∆υνατότητα ρύθµισης της ευαισθησίας
Ενεργοποίηση εξόδου στην εµφάνιση
& απουσία αντικειµένου
Στιβαρό µεταλλικό κέλυφος
Στερέωση ανεξαρτήτως θέσης
Τριετής εγγύηση λειτουργίας

Πολύ υψηλή ανάλυση
Ορατό σηµείο λέιζερ
∆υνατότητα τοποθέτησης δίπλα - δίπλα
Υψηλή συχνότητα µεταγωγής
∆υνατότητα ρύθµισης της ευαισθησίας
Ενεργοποίηση εξόδου στην εµφάνιση & απουσία αντικειµένου
Στιβαρό µεταλλικό κέλυφος
Στερέωση ανεξαρτήτως θέσης

Ανίχνευση παρουσίας αντικειµένου σε
γρήγορες ταχύτητες

Μετρήσεις υλικών

INDUSTRIAL SOLUTION

Εντοπισµός παρουσίας πολύ µικρών µερών
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ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ & ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ
Τα φωτοκύτταρα αυτά είναι ιδανικά για τον εντοπισµό
µεταλλικών και µη µεταλλικών µικροαντικειµένων. Στους
αισθητήρες αυτούς υπάρχει µια συστοιχία φωτοκύτταρων
που δηµιουργούν αόρατη κουρτίνα, η οποία µπορεί να
ανιχνεύσει αντικείµενα µε µέγεθος που ξεκινάει από 0,7
mm. Αυτή η αρχή λειτουργίας ενδείκνυται για ανίχνευση σε
µεγάλη ταχύτητα, καθώς και σε ελεύθερη πτώση. Στις
εφαρµογές περιλαµβάνονται η µέτρηση τεµαχίων, η
µέτρηση µήκους αντικειµένων που κινούνται µε σταθερή
ταχύτητα και ο έλεγχος απόρριψης µικρών κοµµατιών
φύρας σε πρέσες διαµόρφωσης µετάλλου, ώστε να µην
προκληθεί ζηµιά στα καλούπια.

Φωτοκύτταρα τύπου πλαισίου
Αφαιρούµενη αυλακωτή πλευρά
Πατενταρισµένη προστασία του οπτικού συστήµατος
έναντι κραδασµών
Αµετάβλητη ανάλυση ακόµη και στα άκρα
Ανάλυση 0,7 mm
Ρυθµιζόµενη διεύρυνση παλµών
Επιλογή Στατικής / δυναµικής αρχή λειτουργίας
Ενσωµατωµένα ακροφύσια αέρα για καθαρισµό και εκκένωση

Ανίχνευση µικρών
πλαστικών αντικειµένων

Έλεγχος µεταφοράς
τεµαχίων

Φωτοκύτταρα τύπου δακτυλίου
Ανάλυση 1 mm
Σύντοµος χρόνος απόκρισης
Ρυθµιζόµενη διεύρυνση παλµών
Επιλογή στατικής / δυναµική αρχή λειτουργίας

Έλεγχος πρόσβασης σε
ράφι εξαρτηµάτων

Παρακολούθηση της σωστής παροχής µιας
δέσµης οπτικών ινών

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ
Οι αισθητήρες αυτοί είναι κατάλληλοι για τον εντοπισµό
µικρών µεταλλικών αντικειµένων που κινούνται εντός
σωλήνων προώθησης σε γραµµές επεξεργασίας για
εφαρµογές όπως είναι η καταµέτρηση υλικών. Το σύστηµα,
που διαθέτει, επιµήκυνσης του παλµού εξόδου, βοηθάει
στην εύκολη επεξεργασία του σήµατος από συσκευές µε
µεγαλύτερους
χρόνους
απόκρισης.
Στη
σειρά
περιλαµβάνονται αισθητήρες σε σχήµα δακτυλίου,
αισθητήρες που τοποθετούνται εφαπτόµενα σε σωλήνες και
αισθητήρες για ανίχνευση σύρµατος ή καλωδίου.

Επαγωγικοί δακτυλιωτοί αισθητήρες/
Αισθητήρες θραύσης καλωδίων
Υψηλή ανάλυση:
Ατσάλινο σφαιρίδιο Ø 0,5 έως 10 mm - Χάλκινο σύρµα Ø 0,1 mm
Στατική ή δυναµική αρχή λειτουργίας
Ρύθµιση ευαισθησίας
Σύντοµος χρόνος απόκρισης
Ρυθµιζόµενο µήκος παλµών
∆ιακόπτης NO/NC
∆ιάµετρος δακτυλίου από 4 έως 150 mm
Ανθεκτικοί σε ρύπους
Βαθµός προστασίας IP 67

Καταµέτρηση σε γραµµή συσκευασίας
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Επαγωγικοί σωληνοειδείς αισθητήρες
Υψηλή ανάλυση
Σύντοµος χρόνος απόκρισης
Στατική ή δυναµική αρχή λειτουργίας
Τοποθέτηση παντός τρόπου
Μικρό βάρος
Συµπαγής κατασκευή
Αυτόµατη αποβολή µεταλλικών ρύπων
Βαθµός προστασίας IP 67

Ανίχνευση εξαρτηµάτων µε ρύπους λαδιού Επιτήρηση συνέχειας µεταλλικού σύρµατος
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Ανίχνευση εξαρτηµάτων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ & ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Οι αισθητήρες οπτικής ίνας της di-soric χρησιµοποιούνται εκεί, όπου υπάρχει περιορισµένος χώρος, αλλά και εκεί
που οι συνθήκες του περιβάλλοντος δεν επιτρέπουν τη χρήση συµβατικών οπτικών αισθητήρων και
φωτοκύτταρων. Η ευαισθησία του αισθητήρα ρυθµίζεται από τον ενισχυτή, ο οποίος µπορεί να τοποθετηθεί
ελάχιστα µέτρα µακριά από το σηµείο εφαρµογής του ελέγχου. Τα καλώδια οπτικών ινών γυαλιού
χρησιµοποιούνται σε µέρη που δεν υπάρχει αρκετός χώρος, αλλά και σε µέρη που η θερµοκρασία είναι αρκετά
υψηλή, ενώ τα καλώδια πλαστικών ινών, χάρη στον πολύ συµπαγή σχεδιασµό, µπορούν να τοποθετηθούν ακόµη
και στα πιο στενά µέρη.

Ενισχυτές για καλώδια γυάλινων οπτικών ινών

Ενισχυτές για καλώδια πλαστικών ινών

Υψηλή συχνότητα µεταγωγής
Αναλογικές και ψηφιακές έξοδοι
Υπέρυθρο, κόκκινο και πράσινο φως,
συγχρονισµένο
Ποτενσιόµετρο ή λειτουργία εκµάθησης
Στιβαρό µεταλλικό κέλυφος

Ψηφιακή οθόνη LED
Υψηλή συχνότητα λειτουργίας
Λειτουργία χρονοδιακόπτη
Ποτενσιόµετρο ή λειτουργία εκµάθησης
Υψηλή απόσταση λειτουργίας
Έξοδος εύρους λειτουργία

Καλώδια γυάλινων οπτικών ινών

Καλώδια πλαστικών οπτικών ινών

Καλώδια γυάλινων οπτικών ινών υψηλής ποιότητας
Σιλικόνη, µεταλλική επένδυση και επένδυση πολυουρεθάνης
Αισθητήρια µε δυνατότητα κάµψης
Αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες
Στιβαρή, πολύ εύκαµπτη κατασκευή
Ειδικά σχέδια

Υψηλή ανάλυση
Λειτουργία σε µεγάλες αποστάσεις
Λεπτές εσωτερικές ίνες
Βοηθητικό οπτικό σύστηµα
Αισθητήριο µε δυνατότητα κάµψης
Εκδόσεις µε οµοαξονική διάταξη

Οι αισθητήρες χρώµατος της di-soric αποτελούν την ιδανική λύση
για τη µέτρηση, αναγνώριση και ταυτοποίηση χρωµάτων για κάθε
παραγωγική διαδικασία σε ένα βιοµηχανικό χώρο. Η διαδικασία
ανάλυσης του χρώµατος, κατά την οποία, αφού φωτιστεί µε λευκό
φως η χρωµατική επιφάνεια, µετράται η απόδοση στα 3 κανάλια R,
G, B, είναι εξίσου λεπτοµερής µε αυτή του ανθρώπινου µατιού,
πράγµα που καθιστά τον αισθητήρα ιδανικό για τον έλεγχο και την
πιστοποίηση ποιότητας. Η ανάλυση και η ταυτοποίηση δεν
περιορίζεται µόνο στις χρωµατικές αλλαγές (∆ΕLAB ≤1), αλλά
επεκτείνεται και στην ανάλυση υφής της επιφάνειας. Η οικογένεια
αυτών των αισθητήρων συνοδεύεται από διάφορους οπτικούς
φακούς, διάφορες πηγές φωτός και υποστηρίζει δυνατότητα
σύγκρισης 2 χρωµάτων.

Χαρακτηριστικά

Ανίχνευση εξαρτηµάτων µε απεριόριστη γεωµετρία

Ανίχνευση ανοµοιό- µορφων αντικειµένων

Εύκαµπτη οπτική ίνα για κινούµενα µέρη

Ανίχνευση σωστής εναπόθεσης

Ανίχνευση µε οπτική ίνα υψηλής θερµοκρασίας

Έλεγχος µε κεφαλή οπτικής ίνας 90°

Μεγάλος αριθµός επιλογών ρύθµισης µέσω Η/Υ
Έλεγχος δοµής επιφάνειας
Ξεχωριστή αξιολόγηση της φωτεινότητας και τιµής χρώµατος
Φωτισµός µε λυχνία LED λευκού φωτός µε εξισορρόπηση απορρόφησης
Λειτουργία κλειδώµατος
Σταθερό οπτικό σύστηµα ή προσαρµογή καλωδίου οπτικών ινών
Καλώδιο οπτικών ινών µε διάφορα βοηθητικά παρελκόµενα
Απεικόνιση των τιµών χρωµάτων µε λογισµικό Η/Υ
∆ιαισθητικός τρόπος λειτουργίας (εξαρτάται από την ευαισθησία)
Μέτρηση σε χρωµατοµετρικούς χώρους π.χ. L*a*b και L*u*v
∆ιαφοροποίηση πολύ λεπτών χρωµατικών αποκλίσεων (∆E <1)
Έως και 350 κανάλια
∆ικάναλη διαφορική εκτίµηση
Ανοχή χρώµατος µε δυνατότητα ρύθµισης
Πολύ σύντοµος χρόνος απόκρισης
Υψηλή αντιστάθµιση φωτός περιβάλλοντος
Εξισορρόπησης ανάκλασης
Τιµές µέτρησης µε δυνατότητα εξαγωγής για
εφαρµογές υπολογιστών (.xls, .csv)
Στην παράδοση περιλαµβάνεται το λογισµικό FS

Έλεγχος χρώµατος µε
βάση δείγµα

INDUSTRIAL SOLUTION

Έλεγχος χρώµατος µε αναφορά
βαθµονόµησης
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ΟΠΤΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Με τους οπτικούς αισθητήρες κίνησης µπορείτε να ανιχνεύσετε µε ασφάλεια και
χωρίς επαφή περιστροφικές και γραµµικές κινήσεις σε ένα µεγάλο πλήθος
υλικών.
Χαρακτηριστικά
Σήµα εξόδου παλµοί για τη µέτρηση της ταχύτητας, του µήκους
και του αριθµού στροφών ανά λεπτό
∆ύο άξονες ανίχνευσης (κατά µήκος και εγκάρσια του περιβλήµατος)
Ανίχνευση κατεύθυνσης
Ανίχνευση κίνησης ή ηρεµίας
Στα παραδοτέα περιλαµβάνεται και το λογισµικό OBS
Ρυθµιζόµενο µήκος παλµών
Υψηλός βαθµός προστασίας
Συµπαγές µεταλλικό κέλυφος

Μέτρηση µήκους υλικού

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ RADAR
Οι αισθητήρες ραντάρ χρησιµοποιούνται για µεγάλες αποστάσεις και για
χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Χαρακτηριστικά
Εµβέλεια ανίχνευσης έως και 6 m
Ανίχνευση αντικειµένου χωρίς επαφή ανάλογα µε την κατεύθυνση της κίνησης
Ρυθµιζόµενη περιοχή ανίχνευσης και µήκος παλµών
Μπορεί να στερεωθεί πίσω από µη µεταλλικά υλικά
Έξοδοι ενεργοποίησης χωρίς επαφή
Έξοδοι ενεργοποίησης για ανίχνευση από κοντά ή ανίχνευση εξ αποστάσεως
Υψηλός βαθµός προστασίας IP 67 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Συµπαγές µεταλλικό κέλυφος

Ανίχνευση κίνησης για τον έλεγχο πόρτας
ταχείας κίνησης

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΑΒΙ∆ΩΝ
Οι συγκεκριµένοι αισθητήρες της di-soric είναι
σχεδιασµένοι για πνευµατικά έµβολα και πνευµατικές
λαβίδες ή αρπάγες µε ενσωµατωµένο µαγνήτη, πάνω
στο βάκτρο. Η θέση του βάκτρου ανιχνεύεται,
εξωτερικά, διαµέσου του τοιχώµατος χωρίς άµεση
επαφή και εποµένως δεν υπάρχει µηχανική φθορά. Η
µεγάλη ποικιλία τύπων, σχεδίων και εξαρτηµάτων
στήριξης, εξασφαλίζει την προσαρµογή των
αισθητήρων σε όλα τα πνευµατικά έµβολα.

Αισθητήρες κυλίνδρων
Για όλους τους κοινούς πνευµατικούς κυλίνδρους
Εκδόσεις µε δυνατότητα τοποθέτησης στο πάνω µέρος
Υψηλή επαναληψιµότητα
Αντοχή στους κραδασµούς
Στιβαρό µεταλλικό κέλυφος ή ανθεκτικό στην κρούση
πλαστικό κέλυφος
Μεταλλικά στοιχεία σύσφιξης
Υψηλός βαθµός προστασίας
Εκδόσεις ανθεκτικές στη συγκόλληση
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Αισθητήρες για συστήµατα αρπάγης
Ειδικά ευθυγραµµισµένο µαγνητικό πεδίο για χρήση
µε γλωττίδες λαβής
Υψηλή επαναληψιµότητα
Μικρή κατασκευή
Στοιχείο σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα
Ανθεκτικοί στους κραδασµούς
Υψηλός βαθµός προστασίας
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ)
Η di-soric προσφέρει καινοτόµους και αξιόπιστους αισθητήρες
ασφαλείας και µονάδες ελέγχου για ποικίλες εφαρµογές στον τοµέα της
ασφαλής χρήσης µηχανηµάτων, τα οποία είναι εξοπλισµένα µε µια
µεγάλη ποικιλία λειτουργιών.
Αποτελούν µια αξιόπιστη και οικονοµική λύση για την προστασία σε
επικίνδυνες περιοχές. Το µεγάλο εύρος προϊόντων περιλαµβάνει
στιβαρές και ανθεκτικές παραλλαγές για την ενσωµάτωση τεχνολογιών
προστασίας έως και το υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας. Σε συνδυασµό
µε µια µεγάλη ποικιλία µονάδων ελέγχου οι αισθητήρες ασφαλείας
µπορούν να παρέχουν ολοκληρωµένες λύσεις για την εξασφάλιση της
προστασίας στο χώρο εργασίας. Το αποτέλεσµα που παρέχεται είναι
"ιδανική", υψηλού επιπέδου προστασία των διαθέσιµων µηχανηµάτων.

Κουρτίνες Ασφαλείας
Έξοδοι τρανζίστορ ή έξοδοι ρελέ
Ενσωµατωµένο ή εξωτερικό ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου
Έξοδος συναγερµού σε περίπτωση ρύπανσης
Απόσταση δέσµης φωτός από 14 έως 90 mm
Ύψη επιτήρησης έως 2.250 mm
Συµπαγής κατασκευή
Κατασκευή αλουµινίου µε πολυκαρβονικά “παράθυρα”
Εύκολη συναρµολόγηση
∆είκτης προστασίας IP 65 & IP 67
Θερµοκρασία Περιβάλλοντος -20°C έως + 55°C
Τροφοδοσία 19,2 - 28,8 VDC

Μονάδες Ελέγχου
Χρόνος ανταπόκρισης < 20 ms
Τροφοδοσία 19,2 - 28,8 VDC
Σύνδεση µε ακροδέτη
Θερµοκρασία Περιβάλλοντος 0°C έως + 55°C
∆είκτης προστασίας IP20 για το περίβληµα & IP2X για τον ακροδέκτη
Συναρµολόγηση σε top-hat ράγα
σύµφωνα µε το πρότυπο EN 50022-35

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

Τη µεγάλη ποικιλία των αισθητήρων της di-soric συµπληρώνει µια πλούσια σειρά παρελκόµενων καλύπτοντας κάθε πιθανή ανάγκη που µπορεί να προκύψει.
Βύσµατα προσαρµογέων
Συνδετήρας
Πολυλειτουργικοί προσαρµογείςς M8 και M12: διακόπτης ορίου
pnp, µετατροπέας npn/pnp, µετατροπέας pnp/npn, αναστροφέας
pnp, διεύρυνση µήκους παλµών pnp, µετρητής παλµών µε
λειτουργία επαναφοράς στις εκδόσεις M8 και M12
Λογικός διανοµέας
Ανακλαστήρες
Συστήµατα τοποθέτησης
Καλώδια σύνδεσης
Σφιγκτήρας αισθητήρα
Τροφοδοσία ισχύος µε ρελέ
Παρελκόµενα οπτικού συστήµατος
Όργανο ελέγχου αισθητηρίων µε µπαταρία & ηχητικό σήµα

INDUSTRIAL SOLUTION
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Spotlights
Coaxial lights

Backlights

Flash controller & Flash (Bar, Back, Ring)
Inox lights

Signal lighting
Machine lights

Barlights

Ringlights

Dome lights

Η di-soric παρέχει µια ευρεία γκάµα συστηµάτων φωτισµού για εργασίες όπως είναι σε συστήµατα επεξεργασίας
εικόνας, εφαρµογές επιθεώρησης και βοηθητικό φωτισµό, εντός µηχανηµάτων. Τα µοναδικά τεχνικά
χαρακτηριστικά σε συνδυασµό µε εξαιρετικά στιβαρά κελύφη και έναν υψηλό βαθµό προστασίας χαρακτηρίζουν
τα συστήµατα φωτισµού di-soric απόλυτα αξιόπιστα.

Darkfield lights
Χαρακτηριστικά
Εσωτερικός έλεγχος της εξόδου ισχύος
Οµογενές φωτεινό πεδίο
Υψηλός βαθµός προστασίας έως και IP 69K
Είσοδος εξωτερικής ενεργοποίησης
Υψηλή αποδοτικότητα
Χαµηλά επίπεδα παραγόµενης θερµότητας
Ρυθµιζόµενη ένταση φωτός
∆ιάφορες επιλογές τοποθέτησης
∆ιαφορετικά χρώµατα φωτός
Κέλυφος στιβαρής κατασκευής
Σύνδεση µέσω βύσµατος M12

Customized lighting
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Έλεγχος στάθµης µε χρήση
backlight

Ακριβής µέτρηση σπειρώµατος µε
χρήση backlight

Έλεγχος σύρµατος από ηλεκτρική
ασφάλεια µε χρήση backlight

Εύκολη παρατήρηση, αυξάνοντας
τις αντιθέσεις µε χρήση barlight

Ανίχνευση απουσίας πωµάτων µε
κάµερα και χρήση spotlight

Οπτικός έλεγχος µηχανολογικών
εξαρτηµάτων µε χρήση spotlight

Επιθεώρηση ετικετών σε πολύ
υψηλή ταχύτητα µε χρήση flash
τύπου ring

Χρήση darkfield light για
εξελιγµένα συστήµατα
πιστοποίησης ποιότητας

Εύκολη ανάγνωση ανάγλυφου
κώδικα µε χρήση darkfield light

Αύξηση αντιθέσεων σε
γυαλιστερά αντικείµενα µε χρήση
coaxial light

Αναγνώριση αόρατης µελάνης µε
φωτισµό UV στη βιοµηχανία
φαρµάκων

Έλεγχος ποιότητας µε χρήση
ανοξείδωτων backlight στη
βιοµηχανία τροφιµων

Οπτικός έλγχος µε χρήση
ανοξείδωτων barlight στη
βιοµηχανία τροφιµων

Ένδειξη κατάστασης µηχανών µε
τη χρήση 3 χρωµάτων

Ένδειξη κατάστασης διαδικασίας
σε γραµµή εµφυάλωσης
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ

Κάµερες αναγνώρισης
οπτικού κώδικα

Κάµερες µηχανικής όρασης

Οπτικοί φακοί
Οπτικοί αισθητήρες
Αισθητήρες χειρός αναγνώρισης
οπτικού κώδικα

Η di-soric διαθέτει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα, όσο αφορά το πεδίο της τεχνητής όρασης, που µπορεί να καλύψει τις πιο απαιτητικές και πολύπλοκες εφαρµογές. ∆ιαθέτει από
απλούς οπτικούς αισθητήρες ελέγχου θέσης µέχρι τις πιο εξελιγµένες κάµερες µε δυνατότητες αξιολόγησης. Στη σειρά περιλαµβάνονται αισθητήρες και κάµερες για ανάγνωση οπτικού
κώδικα όπως είναι τα barcodes και τα QR codes, αλλά και αναγνώριση αλφαριθµητικών χαρακτήρων µε εξελιγµένο σύστηµα OCR. Ο εύκολος προγραµµατισµός των συστηµάτων
αυτών τα καθιστά ιδανικά για βιοµηχανική χρήση και ρύθµιση από απλούς χειριστές, χωρίς να απαιτείται εξειδικευµένο προσωπικό. Τέλος υπάρχει µια πληθώρα συστηµάτων φωτισµού
και οπτικών φακών που εξασφαλίζει τη µέγιστη αξιοπιστία των συστηµάτων σε κάθε ανάγκη.

Αυτόµατος προσανατολισµός και Εποπτεία ορθού προσανατολισµού
σε τροφοδότες εξαρτηµάτων
τοποθέτηση προϊόντων από
γραµµής συναρµολόγησης
ροµποτικό βραχίωνα

Μέτρηση και έλεγχος κατασκευής
µηχανολογικών εξαρτηµάτων

Έλεγχος σωστής τοποθέτησης
πώµατος σε γραµµή εµφιάλωσης

Αναγνώριση εξαρτηµάτων µε
ανάγνωση γραµµωτού κώδικα
(barcode)

Ανάγνωση και επαλήθευση
κειµένου σε γραµµή συσκευασίας

Έλεγχος ορθής τοποθέτησης
προϊόντων εντός της
συσκευασίας

Έλεγχος στάθµης φιάλης σε
γραµµή εµφιάλωσης

Ανάγνωση QR code σε
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις

Εποπτεία σωστής λειτουργίας
µηχανηµάτων πολύ υψηλής
ταχύτητας

Μέτρηση και έλεγχος καµπτικής
διαµόρφωσης ελασµάτων και
µετάλλων

Αναγνώριση αλφαριθµητικών
χαρακτήρων και έλεγχος
δεδοµένων

Εποπτεία εξαρτηµάτων σε γραµµή
παραγωγής

Τοποθέτηση προϊόντων από
ροµποτικό βραχίωνα

Φακοί για σωστή τοποθέτηση
προϊόντων

Παράδειγµα ελέγχου εκτύπωσης ηµεροµηνίας

Πάράδειγµα ελέγχου προσανατολισµού
τοποθέτησης εξαρτηµάτων κατά τη
συναρµολόγηση

INDUSTRIAL SOLUTION

Παράδειγµα ελέγχου πλήρωσης κιβωτίου µε
φιάλες
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PLC
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ P.L.C

Το P.L.C είναι µια συσκευή ελέγχου γενικού σκοπού που ελέγχει αυτόµατα τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τις γραµµές παραγωγής και συναρµολόγησης µε
καθορισµένα προγράµµατα από τον χρήστη. Ο οίκος LS πρώην LG όσον αφορά τον βιοµηχανικό αυτοµατισµό παρέχει πλήρη γκάµα προγραµµατιζόµενων λογικών
ελεγκτών για όλες τις εφαρµογές και για όλους τους κλάδους.

Σειρά XGB PLC block type του οίκου LS (LG)
H LG παρουσιάζει το πιο συµπαγές PLC µε υψηλή απόδοση. Πρόκειται για µια σειρά που συνδυάζει τα πέντε πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά, σταθερότητα, υψηλή απόδοση,
λειτουργικότητα, ευκολία και άνεση. Το µέγεθος του εξασφαλίζει λιγότερο χώρο στον συνολικό εξοπλισµό και η µεγάλη ποικιλία συσκευών εγγυάται ευελιξία στις εκάστοτε
ανάγκες. Οι διάφορες ενσωµατωµένες λειτουργίες καθιστούν το κόστος αποδοτικό για τα συστήµατα µε PLC. Είναι µικρό και πολύ ισχυρό, µε αποτέλεσµα το PLC αυτό να
τα συνδυάζει όλα σε ένα, µε τεχνολογία επόµενης γενιάς.
Η σειρά XGB είναι το micro PLC, που προσφέρει τη µέγιστη αυτοµατοποίηση µε το ελάχιστο κόστος. Με την υψηλή απόδοση του και την λειτουργικότητα του, µπορεί να
υποστηρίξει από έναν απλό έλεγχο ως και τα πλέον πολύπλοκα έργα.
Με τις βελτιωµένες λειτουργίες επικοινωνίας, η XGB σειρά προσφέρει ολοκληρωµένο έλεγχο στον χρήστη και µε τη δύναµη που διαθέτει µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε
πολλά πεδία εφαρµογών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΥΚΟΛΙΑ & ΑΝΕΣΗ
Προσφέρει άνετο περιβάλλον χρήστη µε πάντως τύπου διαγνωστικές & λειτουργικές Με τις ισχυρές και ποικίλες ενσωµατωµένες λειτουργίες της, η σειρά XGB µπορεί
να προσφέρει τη βέλτιστη λύση για έργα αυτοµατοποίησης.
παρακολουθήσεις και µε λειτουργία αποµακρυσµένης υποστήριξης.
Επικοινωνίες RS-232C & RS-485
Ενισχυµένο περιβάλλον χρήσης µε το Software XG5000 / XG-PD
Λειτουργίες ελέγχου θέσης 2 αξόνων
Πολλές και διάφορες λειτουργίες υποστήριξης
Μετρητές υψηλής ταχύτητας 2 & 4 καναλιών, 1 και 2 φάσεων αντίστοιχα
∆ιάγνωση και παρακολούθηση δικτύου
Έλεγχος PID (∆ιαθέσιµος έλεγχος Cascade)
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
∆ιάφορες επεξεργασίες εισόδου όπως συγκράτηση παλµού, φίλτρο εισόδ
Η σειρά XGB είναι ακόµα πιο στιβαρή και παρέχει ισχυρές λειτουργίες και αποδόσεις.
Συµπαγείς & ισχυρές λύσεις µε ασύγκριτη ανταγωνιστικότητα
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ
Με την υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας και την ικανότητα του
συστήµατος, η σειρά προσφέρει εξαιρετική απόδοση για τις
εφαρµογές σας.

New Name of

LG Industrial Systems

ULTIMATE TYPE (XBC-U, XEC-U)
DUAL PORT ETHERNET
2 θύρες υποστήριξης Ethernet
Εξοικονόµηση χρόνου/κόστους µέσω απλής καλωδίωσης
Υποστήριξη FTP Server (Καταγραφή δεδοµένων)

Αυτό που έχετε ονειρευτεί το κάνουµε να συµβεί. Ο
τύπος XGB-U θέτει νέα πρότυπα στην υψηλή απόδοση
µε τις πολλές καινοτοµίες του. Είναι ιδανικός για
εφαρµογές IoT (Internet of Things) και κάνει τα έξυπνα
εργοστάσια πραγµατικότητα. Το XGB-U είναι ένας
ελεγκτής σχεδιασµένος µε γνώµονα τη λειτουργικότητα
για το χρήστη. Με την υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας και
την ικανότητα του συστήµατος o XGB-U προσφέρει τη
µέγιστη απόδοση για τις εφαρµογές σας.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
30 φορές πιο γρήγορο από τις επεκτάσιµες µονάδες
της βασικής έκδοσης (0,83µs/word)
4 φορές µεγαλύτερη ταχύτητα CPU (60ns/Step)
8 φορές µεγαλύτερη χωρητικότητα µνήµης (32KStep)

WEB SERVER
Παρακολούθηση πληροφοριών και δεδοµένων του PLC
από απλό πρόγραµµα περιήγησης ιστοσελίδων (Βασικές
πληροφορίες PLC, ενότητες, διάγνωση, πληροφορίες
συσκευών, παρακολούθηση σηµάτων, λήψη αρχείων
καταγραφής δεδοµένων, ενηµέρωση O/S, αναβάθµιση
προγράµµατος Ladder, κ.τ.λ)
Συγχρονισµός µε τον καθορισµό βασικών παραµέτρων
(SNTP: Simple Network Time Protocol)
Υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µέσω εµπορικής
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (SMTP: Simple Mail
Transfer Protocol)
DATA LOG
Εύκολη ρύθµιση παραµέτρων γενικής αποθήκευσης,
αποθήκευσης σφαλµάτων και γεγονότων χωρίς οδηγίες
16 GB αποθηκευτικού χώρου για δεδοµένα λειτουργίας
Πρόσθετες λειτουργίες: SD µνήµη, FTP link, διάγνωση,
αποστολή µηνύµατος e-mail µε επισυναπτόµενο αρχείο
καταγραφής δεδοµένων, φόρτωση και κατέβασµα
προγράµµατος PLC, ενηµέρωση O/S λειτουργικού
συστήµατος
EXPANSION
10 επεκτάσιµες µονάδες
2 επεκτάσιµες µονάδες υψηλής ταχύτητας
2 επεκτάσιµες µονάδες επικοινωνίας

10 Μονάδες Επέκτασης (2 υψηλής ταχύτητας)
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Έκδοση Analog Input / Output
Ενσωµατωµένη αναλογική λειτουργία (XEC-DN32UA)
4 αναλογικές είσοδοι / 4 αναλογικές έξοδοι
Ανάλυση: 1/16.000
Tαχύτητα µετατροπείς: 0.5ms/ch

Έκδοση Positioning
4 ενσωµατωµένοι άξονες παλµικής εξόδου (XEC-DN32UP)
Έλεγχο θέσης, ταχύτητας, θέσης/ταχύτητας, ταχύτητας/θέσης,
συγχρονισµός κίνησης γραµµικής/κυκλικής/ελικοειδούς
Έλεγχος CAM

EtherCAT Positioning Module (XBF-PN08B)
Υψηλή ταχύτητα µετάδοσης µέσω λειτουργία USB
Πρότυπο EtherCAT protocol, CoE (CANopen over EtherCAT)
1ms κύκλος επικοινωνίας
Μέγιστος έλεγχος 8 αξόνων Servodrives
Συγχρονισµός 2-8 άξονες γραµµικής κίνησης, 2 άξονες
κυκλικής κίνησης, 3 άξονες ελικοειδούς κίνησης, 8
τύποι CAM data

Various Expansion
Συµβατό µε µονάδες επέκτασης XGB
Μέγιστο 352 είσοδοι / έξοδοι
2 µονάδες υψηλής ταχύτητας
10 µονάδες επέκτασης
Μονάδες επέκτασης εισόδων / εξόδων: DC 12/24
είσοδοι, Transistor έξοδοι, Ρελέ έξοδοι
Ειδικές µονάδες: Αναλογικές είσοδοι & έξοδοι, RTD,
Θερµοστοιχεία, µετρητές υψηλής ταχύτητας, ελέγχου θέσης
Μονάδες επικοινωνίας: RS232C, RS422/485, Ethernet,
CANopen (Master/slave), Profibus-DP (Master/slave),
DeviceNet, EtherNet/IP, RAPIEnet
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PLC
HIGH PERFORMANCE TYPE
(XBC-H, XEC-H)

Ταχύτητα επεξεργασίας CPU 83 ns/step
10 µονάδες επέκτασης
Επέκταση ψηφιακών σηµάτων ως 384 Ι/Ο
5 κανάλια µε ενσωµατωµένες λειτουργίες επικοινωνίας
Χωρητικότητα προγράµµατος 15ksteps/200KB
Γλώσσα προγραµµατισµού: Ladder ή IEC (LD, SFC, ST)
Θύρες προγραµµατισµού: USB, RS232C
Ενσωµατωµένες λειτουργίες: Pulse catch, Input filter,
PID control, High speed counter, External interrupt,
Positioning, RTC
Τροφοδοσία 100 - 240 Vac ή 24 Vdc

SLIM MODULAR TYPE (XBM-S)

Γλώσσα προγραµµατισµού: Ladder
Ταχύτητα επεξεργασίας CPU 160ns/step
7 µονάδες επέκτασης
Επέκταση ψηφιακών σηµάτων ως 256 Ι/Ο
Χωρητικότητα προγράµµατος 10k steps
Υποστήριξη κινητής αριθµητικής υποδιαστολής
Ενσωµατωµένες λειτουργίες: Pulse catch, Input filter,
High speed counter, External interrupt
Επικοινωνία RS-232c, RS-485

STANDARD TYPE
(XBC-SU, XEC-SU)

Ταχύτητα επεξεργασίας CPU 94 ns/step
7 µονάδες επέκτασης
2 µονάδες ενσωµατωµένης επέκτασης κατά επιλογή
Επέκταση ψηφιακών σηµάτων ως 284 Ι/Ο
Χωρητικότητα προγράµµατος 15 ksteps / 200KB
Γλώσσα προγραµµατισµού: Ladder, Instruction list
Θύρες προγραµµατισµού: USB, RS232C
Ενσωµατωµένες λειτουργίες: Pulse catch, Input filter,
PID control, High speed counter, External
interrupt,Positioning
Τροφοδοσία 100 - 240Vac

H MODULAR TYPE (XBM-H)

Γλώσσα προγραµµατισµού: Ladder ή IEC (LD, SFC, ST)
Ταχύτητα επεξεργασίας CPU 83ns/step
7 µονάδες επέκτασης
Επέκταση ψηφιακών σηµάτων ως 256 Ι/Ο
Χωρητικότητα προγράµµατος 20k steps
Υποστήριξη κινητής αριθµητικής υποδιαστολής
Ενσωµατωµένη υποστήριξη pulse positioning µέχρι 2
άξονες
Υποστήριξη Ethercat positioning µε κάρτες επέκτασης
µέχρι 16 άξονες
Ενσωµατωµένα Cnet, HSC, PID, Positioning, Pulse
catch, Input Filter, External interrupt
Επικοινωνία RS-232c, RS-485, Ethernet, Ethernet I/P,
CANopen, Profibus-DP

ECONOMY TYPE
(XBC-E, XEC-E)

Ταχύτητα επεξεργασίας CPU 240 ns/step
2 µονάδες ενσωµατωµένης επέκτασης κατά επιλογή
Επέκταση ψηφιακών σηµάτων ως 38 Ι/Ο
2 κανάλια µε ενσωµατωµένες λειτουργίες επικοινωνίας
Χωρητικότητα προγράµµατος 4 k steps
Γλώσσα προγραµµατισµού: Ladder, Instruction list
Θύρες προγραµµατισµού: RS232C
Ενσωµατωµένες λειτουργίες: Pulse catch, Input filter,
High speed counter, External interrupt
Τροφοδοσία 100 - 240Vac

HP MODULAR TYPE (XBM-HP)

Γλώσσα προγραµµατισµού: Ladder ή IEC (LD, SFC, ST)
Ταχύτητα επεξεργασίας CPU 40ns/step
7 µονάδες επέκτασης
Επέκταση ψηφιακών σηµάτων ως 256 Ι/Ο
Χωρητικότητα προγράµµατος 64k steps
Υποστήριξη κινητής αριθµητικής υποδιαστολής
Ενσωµατωµένη υποστήριξη pulse positioning µέχρι 6
άξονες
Εξελιγµένες λειτουργίες positioning µε συγχρονισµό
γραµµικής, κυκλικής, ελικοειδούς κίνησης και CAM
Υποστήριξη Ethercat positioning µε κάρτες επέκτασης
µέχρι 16 άξονες
Ενσωµατωµένα Cnet, HSC, PID, Positioning, Pulse
catch, Input Filter, External interrupt
Επικοινωνία RS-232c, RS-485, Ethernet, Ethernet I/P,
CANopen, Profibus-DP

XGB EXPANSION MODULES
Για τον αισθητήρα, τον έλεγχο της θερµοκρασίας, το βάρος, τη ροή, τον κινητήρα, ενεργοποιητή, και ακόµη εξαιρετικά
ακριβή έλεγχο θέσης, οι σειρές XGB προσφέρουν διαφορετικές ειδικές µονάδες όπως αναλογικά, HSC, και οδήγησης,
για να ικανοποιήσει περίπλοκες βιοµηχανικές ανάγκες.

Επεκτάσεις ειδικών & αναλογικών I/O

Επεκτάσεις ψηφιακών I/O
Είσοδος 8, 16 & 32 ψηφιακών σηµάτων
Έξοδος 4, 8 & 16 ψηφιακών σηµάτων ρελέ
Εισόδων 8, εξόδων 8 ρελέ
Έξοδος 8, 16 & 32 ψηφιακών σηµάτων transistor PNP
Έξοδος 8, 16 & 32 ψηφιακών σηµάτων transistor NPN

INDUSTRIAL SOLUTION

RTC (Ρολόι πραγµατικού χρόνου, Μπαταρία)
Υψηλής ταχύτητας 2 καναλιών Open collector
Υψηλής ταχύτητας 2 καναλιών Line drive
2 αξόνων Χ, Υ
Επικοινωνίας Ethernet, CANopen, Cnet, Pnet, Rapienet
Είσοδος 2, 4 & 8 αναλογικών σηµάτων
Έξοδος 2 & 4 αναλογικών σηµάτων
RTD PT100 είσοδος 2 & 4 καναλιών
TC (Θερµοστοιχείο) είσοδος 2 & 4 καναλιών
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PLC
Νησίδες επεκτάσεων I/O µέσω δικτυακής επικοινωνίας (Remote I/O)

Οι νησίδες επεκτάσεων I/O µέσω δικτυακής επικοινωνίας χρησιµοποιούνται για την µείωση της καλωδίωσης, ειδικά σε εγκαταστάσεις που οι αποστάσεις είναι πολύ µεγάλες
και κάνουν τα συστήµατα αυτοµατισµού πιο απλά. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης πολλών δικτύων και πρωτοκόλλων και όλων των ειδών εισόδων και εξόδων.
Εύκολη ρύθµιση του αποµακρυσµένου συστήµατος χρησιµοποιώντας
επεκτάσεις εισόδων & εξόδων
8 µονάδες επέκτασης µε προσαρµογέα δικτύου
256 ψηφιακές είσοδοι & έξοδοι
16 κανάλια αναλογικών εισόδων & εξόδων
Προσαρµογέας δικτύου: Profibus-DP, DeviceNet, Rnet, Modbus TCP,
Ethernet/IP

MODBUS TCP, ETHERNET SMART I/O

∆ιεθνή πρότυπα: IEEE 802.3
Πρωτόκολλο: Modbus TCP, EtherNet/IP
Τοπολογιά: Line (Daisy-Chain), Star
Μέγιστο µήκος πρωτοκόλλου: 1500bytes
Έλεγχος ροής: Full duplex, Half duplex
Ποσοστό µετάδοσης: 10/100Mbps
Μέγιστη απόσταση: 100m
Θύρα επικοινωνίας: Rj-45(2ports, Switch Bult-in)
IP ρύθµιση: Ρύθµιση µέσω προγράµµατος
Αριθµός επεκτάσεων: 8
Μέγεθος πληροφοριών: 64bytes (32b εισόδων / 32b
εξόδων)
Αναλογικά κανάλια: 32chs (16chs εισόδων / 16chs
εξόδων)

SMART I/O ΕΠΕΚΤΑΣΗ RAPIENET

Πρωτόκολλο: RAPIEnet, EtherNet/IP, Modbus-TCP,
BOOTP, DHCP
Τοπολογιά: Lines, Ring (µε τη χρήση RAPIEnet) & Line,
Tree, Star etc. (χωρίς τη χρήση RAPIEnet)
Μέγιστο µήκος πρωτοκόλλου: 1500 bytes
Ποσοστό µετάδοσης: 100/1000 Mbps
Μέγιστη απόσταση: 100 m (ηλεκτρικό) & 2km (οπτικό)
Θύρα επικοινωνίας: Rj-45
IP ρύθµιση: Περιστροφικός διακόπτης
Μέγιστος αριθµός επεκτάσεων: 8

DEVICENET SMART I/O

Τρόπος επικοινωνίας: Poll, Bit-strobe, COS, Syclic
Τοπολογιά: Bus, Trunk and Drop
Master/Slave: Slave
Ταχύτητα µετάδοσης: 125Kbps, 250Kbps, 500Kbps,
Μέγιστη απόσταση: 500m, 250m, 100m
Σταθµοί επικοινωνίας: 63
Είσοδοι/έξοδοι: 512
Αριθµός επεκτάσεων: 8
Μέγεθος πληροφοριών: 64bytes (32b εισόδων / 32b
εξόδων)
Αναλογικά κανάλια: 32chs (16chs εισόδων / 16chs
εξόδων)

SMART I/O BLOCK-TYPE RAPIENET

Τρόπος επικοινωνίας: CSMA/CD
Πρωτόκολλο: RAPIEnet, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP,
BOOTP, DHCP
Τοπολογιά: Line, Tree, Star, Ring
Ταχύτητα µετάδοσης: 100 Μbps
Μέγιστη απόσταση: 100 m
Σταθµοί επικοινωνίας: 63
Είσοδοι/έξοδοι: 512
Μέγεθος πληροφοριών: 128 bytes (64b εισόδων / 64b
εξόδων)
Αναλογικά κανάλια: 12 chs (8 chs εισόδων / 4 chs
εξόδων)

PROFIBUS SMART I/O

Πρόσβαση πολυµέσων: Poll
Τοπολογιά: Bus
Master/Slave: Slave
Ταχύτητα µετάδοσης: 9,6Kbps, 19,2Kbps, 93,75Kbps,
187,5Kbps, 500Kbps
Μέγιστη απόδοση: 1200 m, 1200 m, 1200 m, 1000 m,
400 m
Μέγιστος αριθµός κόµβων: 100
Σταθµοί επικοινωνίας: 100
Είσοδοι/έξοδοι: 512
Αριθµός επεκτάσεων: 8
Μέγεθος πληροφοριών: 64bytes (32b εισόδων / 32b
εξόδων)
Αναλογικά κανάλια: 32chs (16chs εισόδων / 16chs
εξόδων)

ETHERCAT SMART I/O XEL-BSSCT

Πρωτόκολλο: EtherCAT
Τοπολογιά: Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές του
EtherCAT master
Ταχύτητα µετάδοσης: 100 Mbps
Μέγιστη απόδοση: 1, 3, 5, 10, 20, 70, 100 ms
Μέγιστη απόσταση: 100 m
Αριθµός επεκτάσεων: 8
Θύρα επικοινωνίας: Rj-45

Σειρά XGT PLC rack type, high performance του οίκου LS (LG)
Η σειρά XGT ενσωµατώνει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στους προγραµµατιζόµενους λογικούς ελεγκτές και κατέστη δυνατή από την εµπειρία και την αφοσίωση
στην ποιότητα, στο σχεδιασµό και την κατασκευή. Προσφέρει χρήσιµες παραµέτρους και διάφορες δικτυακές και ειδικές ενότητες, ώστε να µπορείτε να ρυθµίσετε βέλτιστα
το σύστηµα για τον βιοµηχανικό σκοπό και την κλίµακα του συστήµατος που επιθυµείτε.
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PLC
XGR CPU

XGK CPU

XGI CPU

XGR: REDUNDANCY SYSTEM

Πολλαπλό σύστηµα (Redundancy system) για προστασία
και έλεγχο της διαδικασίας υψηλής ταχύτητας µε βάση το
πρότυπο IEC
Επέκταση ψηφιακών σηµάτων ως 132.072 Ι/Ο
Ταχύτητα επεξεργασίας CPU 42ns/step
Συγχρονισµός CPU µέσω οπτικής ίνας
Απόσταση οπτικής ίνας 2km
Συνολική µνήµη 25MB (Program 3MB, system 4MB,
Data 2MB, Flash 16MB)
Over time: 22ms
Ενσωµατωµένα 256 PID control
Επεκτάσεις: 31 max
Γλώσσα προγραµµατισµού LD (Ladder Diagram), SFC
(Sequential Function Chart), ST (Structured Text), IL
(Instruction List)
Χωρίς όριο επεκτάσεις επικοινωνίας
Εύκολη χρήση ανοικτού δικτύου (Ethernet,
Profibus-DP, DeviceNet, RS-232C, RS-422/485, etc)

XGK: LADDER PROGRAMMING

Η σειρά XGΚ είναι η λύση νέας γενιάς µε µια νέα
φιλοσοφία που παρέχει προηγµένο µηχανικό περιβάλλον
βασισµένο σε ανοικτό δίκτυο, µεγάλη ταχύτητα
επεξεργασίας, συµπαγές µέγεθος και φιλικό προς το
χρήστη λογισµικό.
Επέκταση ψηφιακών σηµάτων ως 6.144 Ι/Ο
Ταχύτητα επεξεργασίας CPU 28ns/step
∆ιάφοροι τύποι CPU E / S /A / H / Y (16K / 32K / 32K /
64K / 128 K steps)
Ολοκληρωµένο έξυπνο πακέτο λογισµικού XG5000
Λύση συστήµατος που βασίζεται σε ανοικτό δίκτυο:
Ethernet, Profibus, DeviceNet
Ενσωµατωµένο PID control
Γλώσσα προγραµµατισµού Ladder

XGI: IEC STANDARD PROGRAMMING

Η σειρά XGΙ περιλαµβάνει ποικιλία τύπων επεξεργαστών
για εξατοµικευµένες λύσεις, οι οποίες υποστηρίζουν ευρεία
κάλυψη από έλεγχο µικρού / µεσαίου έως µεγάλου
µεγέθους συστήµατος.
Ταχύτητα επεξεργασίας CPU 8.5ns/step
Επέκταση ψηφιακών σηµάτων ως 6.144 Ι/Ο
Ταχύτητα επεξεργασίας CPU 28ns/step
∆ιάφοροι τύποι CPU S/H/U (128K/512K/1Mbyte)
IEC 61131-3 γλώσσα προγραµµατισµού
LD (Ladder Diagram)
SFC (Sequential Function Chart)
ST (Structured Text)
FB (Function Block)
Ενσωµατωµένα 256 PID Loop control

MOTION CONTROLLER
Ο προγραµµατιζόµενος υπολογιστής κίνησης του οίκου LS (LG) αναλαµβάνει να επιλύσει τα πιο δύσκολα προβλήµατα
αυτοµατισµού και κίνησης του µηχανολογικού τοµέα και όχι µόνο, απευθυνόµενος στην σύγχρονη παραγωγική
βιοµηχανία. ∆ιαθέτει τις πιο εξελιγµένες λειτουργίες ελέγχου κινήσεων µέσω Ethercat και εφαρµόζεται σε ροµποτικά
συστήµατα και συστήµατα συγχρονισµένου αριθµητικού
ελέγχου θέσης. Σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα προϊόντα
της LS (PLC, SERVO, Οθόνες αφής) µπορούν να
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του Industry 4.0.
Υποστήριξη µέχρι 32 αξόνων µέσω Ethercat
Υποστήριξη µέχρι 32 µονάδων αποµακρυσµένων I/O
µέσω Ethercat
8 ψηφιακές είσοδοι / 16 ψηφιακές έξοδοι
2 αναλογικές είσοδοι / 2 αναλογικές έξοδοι
2 κανάλια παλµογεννήτριας υψηλής ταχύτητας
∆ιασύνδεση Ethernet
Ενσωµατωµένος G-code για έλεγχο µηχανηµάτων CNC
HM
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Μονάδα τοποθέτησης καπακιού

GLOFA-GM Series PLC
Επεξεργασία υψηλής ταχύτητας µέσω µικροεπεξεργαστή LS, απόλυτος έλεγχος του συστήµατος, από απλές µονάδες µηχανικού ελέγχου ως πολύ περίπλοκα συστήµατα.

GM7U
CPU, ψηφιακά I / O και ισχύς ενσωµατωµένα σε ένα PLC τύπου µπλοκ, το οποίο είναι εύκολο να εγκατασταθεί σε
οποιαδήποτε περιοχή θέλετε για διαµόρφωση συστηµάτων αυτοµατισµού. Σε αυτά τα PLC, η διαµόρφωση του συστήµατος
επιτυγχάνεται εύκολα από µια ποικιλία κύριων και βοηθητικών µονάδων (CPU, I / O, ειδικές µονάδες, ενότητες δικτύου).
Γλώσσα προγραµµατισµού IEC 61131-3 standard IL, ID, SFC
20 / 30 / 40 / 60 σηµεία
Τροφοδοσία 85…230Vac, 12…24Vdc
Επέκταση ψηφιακών σηµάτων ως 120 Ι/Ο
Χωρητικότητα προγράµµατος 132kbyte
HSC, PID, Positioning, Pulse catch, Input Filter,
Επικοινωνία RS-232c, RS-422/485, Modbus

INDUSTRIAL SOLUTION
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HMI
ΟΘΟΝΕΣ ΑΦΗΣ – HMI

Οι οθόνες αφής HMI (διασύνδεσης ανθρώπων - µηχανών) είναι συσκευές και λογισµικά για την παρακολούθηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτοµατισµού.
Μπορούν να προγραµµατιστούν από το χρήστη τόσο σε επίπεδο λειτουργικό, όσο και σχεδιαστικό, κάνοντας χρήση ενσωµατωµένων γραφικών ή δηµιουργώντας
καινούριων.

LS XGT PANEL
Τα XGT Panels είναι ένα ολοκαίνουργιο προϊόν HMI µε προηγµένη τεχνολογία για να δώσει λύσεις σε έναν ταχέως αναπτυσσόµενο χώρο. Είναι ένα καινοτόµο προϊόν,
αξιόπιστο και εύκολο στη χρήση µε ενσωµατωµένη πλατφόρµα CE Windows. Προσφέρει εξαιρετική και ρεαλιστική εικόνα υψηλής ανάλυσης, γρήγορη µετάδοση και
επεξεργασία δεδοµένων και φιλικό λογισµικό προς τους χρήστες.
Επιπλέον, η LS Industrial Systems έχει δηµιουργήσει ένα εύκολο περιβάλλον εργασίας µε πρωτοποριακή τεχνολογία γραφικών αλλά και τεχνολογία που περιλαµβάνει
γρήγορες και σταθερές δικτυακές λειτουργίες στο XGT InfoU Scada.
Κοινό software προγραµµατισµού όλων των οθόνων
Καθαρή και υψηλή ανάλυση οθόνης µε 16.7M TFT & 65K TFT χρώµατα
∆υνατότητα δικτύωσης µεταξύ τους
Υποστήριξη αρχείων φωτογραφίας BMP, JPG, GIF, WMF
∆ηµιουργία δικτύων Master – Slave, N:1 επικοινωνία, Multi Drop και field Network
Υποστήριξη αρχείων Video GIF
∆ιαγνωστικά επικοινωνίας για όλα τα PLC
Πολύγλωσση προβολή ως 12 γλώσσες µε λειτουργία αλλαγής γλώσσας
Εύχρηστη και εύκολη επεξεργασία οθόνης
Λειτουργία USB Host / Device για τη χρήση διάφορων συσκευών PC
(ποντίκι, πληκτρολόγιο κ.λπ.)
Επαρκής χώρος µνήµης για το έργο
Εξαιρετική απόδοση και λειτουργίες που απλοποιούν τον προγραµµατισµό
Οθόνες µεγέθους 4”-15”
TFT έγχρωµης απεικόνισης
Χρωµατική ανάλυση : 65536 και 16.000.000 χρώµατα
Φωτεινότητα : 400 cd/m2 - 800 cd/m2
Ανάλυση : 320x240, 640x480, 800x600, 1024x768
Μνήµη : 256ΜΒ - 512ΜΒ ανάλογα µε τον τύπο.
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Επικοινωνία : 2 σειριακές θύρες RS232C/RS422/RS485, 3 x USB 2.0
Οδηγοί επικοινωνίας : µεγάλη συλλογή από όλα τα γνωστά και λιγότερο
γνωστά PLC και άλλα όργανα.
Τροφοδοσία : AC 85-264V/DC24V(20-28VDC)
Στεγανότητα : IP65F
Υγρασία Λειτουργίας : < 85%RH
Πιστοποιητικά : UL, CE, KC

New Name of

LG Industrial Systems

XGT Panel – eXP2 Series
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΙΤΗ ΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Υψηλότερο επίπεδο απόδοσης
Παρέχει περίπου 30% ανώτερη απόδοση µε βελτιωµένη CPU σε σύγκριση µε τα υπάρχοντα προϊόντα
Ευρύτερη δυνατότητα επικοινωνίας, καθώς µπορούν να επικοινωνήσουν ταυτόχρονα µε PLC, συσκευή ανάγνωσης γραµµωτού κώδικα, Inverters, ελεγκτή θερµοκρασίας κλπ.
Λεπτότερο και 20% ελαφρύτερο σε βάρος από τα προηγούµενα προϊόντα, παρέχοντας περισσότερο χώρο και φως στο εσωτερικό του ηλεκτρολογικού πίνακα
Θύρα USB στο µπροστινό µέρος για συσκευές
∆υνατότητα αλλαγών στο XP-Runtime και µεταφοράς αρχείων που δηµιουργούνται από το XP-Builder από και προς υπολογιστή ή εξωτερική µνήµη, χωρίς να χρειάζεται
να άνοιγµα του πίνακα ελέγχου
Σειριακή επικοινωνία 3 καναλιών µε ταυτόχρονη µετάδοση δεδοµένων από RS-485, RS-232C, RS-422/485Τερµατικό 9 ακίδων D-Sub των σειριακών θηρών COM1 και
COM2
RTC (Ρολόι πραγµατικού χρόνου) µε µπαταρία για συνεχή λειτουργία ακόµα και
όταν η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη
Εύκολη ρύθµιση της ώρας, χρησιµοποιώντας το XP-Builder
Έγχρωµη HD TFT Color LCD
Οπίσθιος φωτισµός LED για επαυξηµένη αντίθεση και χαµηλή κατανάλωση
ενέργειας
Λειτουργία παρακολούθησης PLC, για την σειρά XGK / XBC PLC
Web Server / Data Server / Λειτουργία διαδροµής
Λειτουργία Remote Viewer
Επεξεργαστής οθόνης: XP-Builder

eXP2 0400D
Μέγεθος : Οθόνες 4.3” TFT Color LCD
Ανάλυση : 480x272
Φωτεινότητα 550 cd/m²
Χρώµατα : 16,7Μ
∆ιαστάσεις: 128x102x32mm
Ταχύτητα 454MHz
Οπίσθιος φωτισµός : >30.000hrs
Μνήµη οθόνης: 128MB
Μνήµη back up: 256KB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 2x RS232C, 1x
RS422/RS485
Ethernet, MMC/SD Card
USB 2.0
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Τροφοδοσία 24Vdc (20-28Vdc)
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0...+50°C
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Βάρος 300gr
Πιστοποιητικά : UL, CE, KC
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HMI
eXP2 0700D
Μέγεθος : Οθόνες 7” TFT Color LCD
Ανάλυση : 800x480
Φωτεινότητα 500 cd/m²
Χρώµατα : 16,7Μ
∆ιαστάσεις: 208x154x44mm
Ταχύτητα 454MHz
Οπίσθιος φωτισµός : >30.000hrs
Μνήµη οθόνης: 128MB
Μνήµη back up: 256KB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 2x RS232C, 1x
RS422/RS485
Ethernet, MMC/SD Card
USB 2.0

Τροφοδοσία 24Vdc (20-28Vdc)
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0~+50°C
Κατανάλωση: 23.1W
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Βάρος 590gr
Πιστοποιητικά : UL, CE, KC

Μέγεθος : Οθόνες 10.2” TFT Color LCD
Ανάλυση : 800x480
Φωτεινότητα 350 cd/m²
Χρώµατα : 16,7Μ
∆ιαστάσεις: 276x218x44mm
Ταχύτητα 454MHz
Οπίσθιος φωτισµός : >20.000hrs
Μνήµη οθόνης: 128MB
Μνήµη back up: 256KB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 2x RS232C, 1x
RS422/RS485
Ethernet, MMC/SD Card
USB 2.0

Τροφοδοσία 24Vdc (20-28Vdc)
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0~+50°C
Κατανάλωση: 23.1W
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Βάρος 1kgr
Πιστοποιητικά : UL, CE, KC

eXP2 1000D

XGT Panel – iXP Series
Άνετος έλεγχος µε ένα µόνο άγγιγµα! Μια οθόνη που δηµιουργήθηκε µε επίκεντρο το χρήστη, προσφέροντας βελτιωµένη απόδοση, οµαλή και γρήγορη εναλλαγή οθόνης
και άµεση ανταπόκριση υψηλής ταχύτητας κατά την αφή! Η σειρά LSIS iXP, πραγµατικά, µετατρέπει τις µηχανές σε χειριστική προέκταση του ανθρώπου.
ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Ο επεξεργαστής 1 GHz υψηλής απόδοσης που είναι εγκατεστηµένος βελτιώνει την ταχύτητα απόκρισης της οθόνης και ανανέωσης δεδοµένων. Επιπλέον, µε το λειτουργικό
σύστηµα Windows CE 6.0 Professional OS µπορεί να πραγµατοποιεί την εκτέλεση NET Based εξωτερικών εφαρµογών.
ΜΕΓΑΛΗ ΜΝΗΜΗ
Παρέχεται µεγάλη µνήµη συσκευής για την αποθήκευση πολλών βάσεων δεδοµένων.
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ο αισθητήρας ανιχνεύει κίνηση σε ακτίνα 1m, για τον έλεγχο του φωτισµού, εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη διάρκεια ζωής της λυχνίας φωτισµού και του προϊόντος.
ΧΡΩΜΑΤΑ
Οθόνη LCD υψηλής ανάλυσης και φωτεινότητας µε οπίσθιο φωτισµό LED και ανάλυση 24 bit για να απεικονίζει ευκρινή και ζωντανά χρώµατα 16.777.216.
ΘΥΡΕΣ USB ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Ένα πρόσθετο κανάλι υποδοχής USB είναι εγκατεστηµένο στη πρόσοψη. Ο
υποδοχέας USB µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύνδεση µνήµης USB, ποντικιού και
πληκτρολογίου. Μία δεύτερη θύρα USB στην πρόσοψη µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
την αλλαγή του XP-Runtime ή τη µεταφόρτωση των αρχείων σχεδίασης που
δηµιουργήθηκαν στο XP-Builder, χωρίς άνοιγµα του πίνακα ελέγχου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ ΗΧΟΥ (ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ IXP)
Τα αρχεία ήχου (wav, mp3) που έχουν εγγραφεί χρησιµοποιώντας το XP-Builder
µπορούν να αναπαραχθούν από τα ηχεία που είναι συνδεδεµένα στην οθόνη HMI, µε
αποτέλεσµα τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός συστήµατος ειδοποιήσεων µέσω
ηχείων για τους χειριστές. Μπορούν να αποθηκευτούν µέχρι και 512 αρχεία ήχου.
ΚΑΡΤΕΣ SD
Το iXP υποστηρίζει επιπλέον κάρτες µνήµης SD επιπρόσθετα µε τη µνήµη USB για διαφοροποίηση δηµιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

iXP 50
Μέγεθος οθόνης: 8.4” TFT Color LCD
Ανάλυση : 800x600 pixel
Φωτεινότητα 500 cd/m²
Χρώµατα : 16bit & 24bit χρώµατα
∆ιαστάσεις: 240x180x55mm
Ταχύτητα 1GHz
Οπίσθιος φωτισµός : >70.000hrs
Μνήµη οθόνης: 256MB
Μνήµη back up: 1MB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 1x RS232C, 1x
RS422/RS485, Ethernet, MMC/SD Card, USB 2.0 x 3

INDUSTRIAL SOLUTION

Τροφοδοσία 24Vdc (20-28Vdc)
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0~+50°C, αποθήκευσης
-0~+60°C
Κατανάλωση: 30.8W
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Βάρος: 1,9kgr
Πιστοποιητικά : UL, CE, KC
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HMI
iXP 70

iXP 80

Μέγεθος οθόνης: 10.4” TFT Color LCD
Ανάλυση : 800x600 pixel
Φωτεινότητα 700 cd/m²
Χρώµατα : 16bit & 24bit
∆ιαστάσεις: 270x213x60mm
Ταχύτητα 1GMHz
Οπίσθιος φωτισµός : >60.000hrs
Μνήµη οθόνης: 512MB
Μνήµη back up: 1MB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 1x RS232C, 1x
RS422/RS485, Ethernet, MMC/SD Card, USB 2.0 x 4
Τροφοδοσία 24Vdc (20-28Vdc)
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0~+50°C, αποθήκευσης
-0~+60°C
Κατανάλωση: 42.3W
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Βάρος 2,2kgr
Πιστοποιητικά : UL, CE, KC

Μέγεθος οθόνης: 12.1” TFT Color LCD
Ανάλυση : 800x600 pixel
Φωτεινότητα 550 cd/m²
Χρώµατα : 16bit & 24bit
∆ιαστάσεις: 313x239x56mm
Ταχύτητα 1GMHz
Οπίσθιος φωτισµός : >60.000hrs
Μνήµη οθόνης: 512MB
Μνήµη back up: 1MB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 1x RS232C, 1x
RS422/RS485, Ethernet, MMC/SD Card, USB 2.0 x 4
Τροφοδοσία 24Vdc (20-28Vdc)
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0~+50°C, αποθήκευσης
-0~+60°C
Κατανάλωση: 42.3W
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Βάρος 2,4kgr
Πιστοποιητικά : UL, CE, KC

iXP 90

Μέγεθος οθόνης: 15” TFT Color LCD
Ανάλυση: 1024x768 pixel
Φωτεινότητα 800 cd/m²
Χρώµατα : 16bit & 24bit
∆ιαστάσεις: 395x294x60mm
Ταχύτητα 1GMHz
Οπίσθιος φωτισµός : >60.000hrs
Μνήµη οθόνης: 512MB
Μνήµη back up: 1MB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 1x RS232C, 1x
RS422/RS485, Ethernet, MMC/SD Card, USB 2.0 x 4
Τροφοδοσία 24Vdc (20-28Vdc)
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0~+50°C, αποθήκευσης
-0~+60°C
Κατανάλωση: 42.3W
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Βάρος 3,9kgr
Πιστοποιητικά : UL, CE, KC

LS XGT PANEL iXP2 Series
Η σειρά iXP2 αποτελέι µια επιλογή υψηλής λειτουργικότητας, στοιβαρής κατασκευής µε ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον διαχείρισης. Αποτελεί µια έκδοση
περισσότερων δυνατοτητών από την σειρά iXP µε 4 φορές καλύτερες επιδόσεις λειτουργίας.
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Χρήση της οθόνης, είτε µε γυµνά χέρια, είτε µε γάντια. Η Multi-touch οθόνη µεγιστοποιεί τη σταθερότητα και την ασφάλεια λειτουργίας. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα
gesture - control για να δείτε γραφήµατα καταγραφής τάσεων και για να αλλάξετε εύκολα και γρήγορα οθόνες. ∆εν απαιτείται επιπλέον κουµπί εναλλαγής οθονών, καθώς
πραγµατοποιείται µε τη γρήγορη µετακίνηση του δακτήλου. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα προβολή της οθόνης σε άλλο µέσο - υπολογιστή.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΠΥΡΗΝΑ
Ο επεξεργαστής Dual-Core προσφέρει επικοινωνία και επεξεργασία υψηλής ταχύτητας. Καλύτερη απόδοση από ποτέ µε βελτιωµένη σειριακή επικοινωνία, επεξεργασία
CPU, πρόσβαση στη µνήµη και επεξεργασία ράστερ αλλά και διανυσµατικών γραφικών
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HMI
iXP2-0800 A/D

CONTROL

CONTROL

CONTROL

CONTROL

iXP2-1000 A/D

iXP2-1200 A/D

CONTROL

Μέγεθος οθόνης: 8.4" TFT Color LCD
Ανάλυση : 800x600 pixel
Χρώµατα : 24bit (16.7 εκατοµύρια χρώµατα)
∆ιαστάσεις: 240×180×60 mm
∆ιάσταση οθόνης: 228.5×158.5 mm
Ταχύτητα 1GMHz (επεξεργαστή διπλού πυρίνα)
Οπίσθιος φωτισµός : 50.000 ώρες
Μνήµη οθόνης: 512MB
Μνήµη back up: 1MB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Μπορεί να εµφανίσει 12 γλώσσες ταυτόχρονα
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 1x RS232C, 1x
RS-422/485, Ethernet, SD Card, 4 x USB 2.0
Τροφοδοσία: AC100 / 240 V, DC 24 V
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0~+50°C
Θερµοκρασία αποθήκευσης -0~+60°C
Κατανάλωση: 25W
Βαθµός προστασίας ΙΡ66
Βάρος 1.87 kgr
Πιστοποιητικά : CE, KC, UL, IECEx, ATEX, KCs
Αντιεκρικτικός δείκτης προστασίς: Ex nA IIC T5 Gc, Ex
tc IIIC T100°C Dc IP64

Μέγεθος οθόνης: 10.4" TFT Color LCD
Ανάλυση : 800x600 pixel
Χρώµατα : 24bit (16.7 εκατοµύρια χρώµατα)
∆ιαστάσεις: 271×212×60 mm
∆ιάσταση οθόνης: 259.0×201.0 mm
Ταχύτητα 1GMHz (επεξεργαστή διπλού πυρίνα)
Οπίσθιος φωτισµός : 50.000 ώρες
Μνήµη οθόνης: 512MB
Μνήµη back up: 1MB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Μπορεί να εµφανίσει 12 γλώσσες ταυτόχρονα
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 1x RS232C, 1x
RS-422/485, Ethernet, SD Card, 4 x USB 2.0
Τροφοδοσία: AC100 / 240 V, DC 24 V
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0~+50°C
Θερµοκρασία αποθήκευσης 0~+60°C
Κατανάλωση: 25W
Βαθµός προστασίας ΙΡ66
Βάρος 2.35 kgr
Πιστοποιητικά : CE, KC, UL, IECEx, ATEX, KCs
Αντιεκρικτικός δείκτης προστασίς: Ex nA IIC T5 Gc, Ex
tc IIIC T100°C Dc IP64

Μέγεθος οθόνης: 12.1" TFT Color LCD
Ανάλυση : 1024 × 768 pixel
Χρώµατα : 24bit (16.7 εκατοµύρια χρώµατα)
∆ιαστάσεις: 313×239×60 mm
∆ιάσταση οθόνης: 301.5×227.5 mm
Ταχύτητα 1GMHz (επεξεργαστή διπλού πυρίνα)
Οπίσθιος φωτισµός : 50.000 ώρες
Μνήµη οθόνης: 512MB
Μνήµη back up: 1MB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Μπορεί να εµφανίσει 12 γλώσσες ταυτόχρονα
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 1x RS232C, 1x
RS-422/485, Ethernet, SD Card, 4 x USB 2.0
Τροφοδοσία: AC100 / 240 V, DC 24 V
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0~+50°C
Θερµοκρασία αποθήκευσης 0~+60°C
Κατανάλωση: 30W
Βαθµός προστασίας ΙΡ66
Βάρος 3.0 kgr
Πιστοποιητικά : CE, KC, UL, IECEx, ATEX, KCs
Αντιεκρικτικός δείκτης προστασίς: Ex nA IIC T5 Gc, Ex
tc IIIC T100°C Dc IP64

iXP2-1500 A/D
Μέγεθος οθόνης: 15" TFT Color LCD
Ανάλυση : 1024 × 768 pixel
Χρώµατα : 24bit (16.7 εκατοµύρια χρώµατα)
∆ιαστάσεις: 395×294×66 mm
∆ιάσταση οθόνης: 383.5×282.5 mm
Ταχύτητα 1GMHz (επεξεργαστή διπλού πυρίνα)
Οπίσθιος φωτισµός : 50.000 ώρες
Μνήµη οθόνης: 512MB
Μνήµη back up: 1MB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Μπορεί να εµφανίσει 12 γλώσσες ταυτόχρονα
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 1x RS232C, 1x
RS-422/485, Ethernet, SD Card, 4 x USB 2.0
Τροφοδοσία: AC100 / 240 V, DC 24 V
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0~+50°C
Θερµοκρασία αποθήκευσης 0~+60°C
Κατανάλωση: 30W
Βαθµός προστασίας ΙΡ66

Βάρος 4.6 kgr
Πιστοποιητικά : CE, KC, UL, IECEx, ATEX, KCs
Αντιεκρικτικός δείκτης προστασίς: Ex nA IIC T5
Gc, Ex tc IIIC T100°C Dc IP64

iXP2H Series - Handyheld HMI
Μέγεθος οθόνης: 7"
Έγχρωµη TFT Color LCD, 16.700.000 χρωµάτων, 24bit
Επεξεργαστής ARM Cortex-A9 800 MHz
∆ιαστάσεις: 270 χ 195 χ 68 mm
Οπίσθιος φωτισµός : 50.000 hrs
Φωτεινότητα ρυθµιζόµενη
Ανάλυση : 1024 x 600 pixel
Μνήµη οθόνης: 8 GB (Μικρή µνήµη: 128 MB)
Μνήµη back up: 1ΜB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Μπορεί να εµφανίσει 12 γλώσσες ταυτόχρονα
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 1 x RS232C, 1 x RS485, 1 x Ethernet, 1 x USB 2.0, SD card
Τροφοδοσία 24 V ±5%
Κατανάλωση: 12 W
Βαθµός προστασίας ΙΡ42
Βάρος 1.0 Kgr (χωρίς τα καλώδια)
Πιστοποιητικά : CE, KC
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HMI
ΟΘΟΝΕΣ ΑΦΗΣ M2I
Μέγεθος : Οθόνες 5”-15”
Έγχρωµες TFT
Χρωµατική ανάλυση : 16 εκατοµµύρια χρώµατα (16.000.000)
Ρυθµιζόµενη φωτεινότητα : 100 cd/m2 - 450 cd/m2
Ανάλυση : 800x480 µέχρι 1024x768
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Επικοινωνία : Σειριακές θύρες RS232C/RS422/RS485,
Ethernet, SD card
Θύρες USB µε δυνατότητα σύνδεσης memory stick, barcode
reader και εκτυπωτή
Οδηγοί επικοινωνίας : µεγάλη συλλογή από όλα τα γνωστά και
λιγότερο γνωστά PLC και άλλα όργανα.
Τροφοδοσία : AC 85 - 264V / DC 24V (20 - 28 VDC)
Βαθµός προστασίας ΙΡ65 (Στεγανότητα)
Υγρασία Λειτουργίας : < 90%RH
Πιστοποιητικά : UL, CE, FCC
Κοινό software προγραµµατισµού όλων των οθόνων
∆υνατότητα δικτύωσης µεταξύ τους
∆ηµιουργία δικτύων Master – Slave, N:1 επικοινωνία, Multi
Drop και field Network
∆ιαγνωστικά επικοινωνίας για όλα τα PLC
Υποστηρίζει την χρήση κώδικα (script)

TOPRW0500WD (Wide Screen)

TOPRW0700WD (Wide Screen)

TOPRW1000WD (Wide Screen)

Μέγεθος οθόνης: 5”
Έγχρωµη TFT Color LCD
Τετραπύρηνος επεξεργαστής υψηλής απόδοσης
∆ιαστάσεις οθόνης 108 x 64,8mm
Οπίσθιος φωτισµός : >50.000hrs
Ανάλυση : 800x480
Μνήµη οθόνης: 128MB
Μνήµη back up: 512KB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Λειτουργίες VNC αποµακρυσµένης παρακολούθησης
και ελέγχου, FTP (File Transfer by NET Connect)
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 1x RS232C,
1x RS232C/RS422/RS485, Ethernet, 1x USB 2.0,
υποδοχή κάρτας microSD
Τροφοδοσία 24Vdc (20-28Vdc)
Θερµοκρασία λειτουργίας: -10~+50°C
Βάρος 400gr
Πιστοποιητικά : UL, CE, FCC

Μέγεθος οθόνης: 7”
Έγχρωµη TFT Color LCD
Τετραπύρηνος επεξεργαστής υψηλής απόδοσης
Μέγεθος οθόνης 154 x 86mm
Οπίσθιος φωτισµός : >50.000hrs
Ανάλυση : 800x480
Μνήµη οθόνης: 128MB
Μνήµη back up: 512KB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Λειτουργίες VNC αποµακρυσµένης παρακολούθησης
και ελέγχου, FTP (File Transfer by NET Connect)
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 1x RS232C,
1x RS232C/RS422/RS485, Ethernet, 2x USB 2.0,
υποδοχή κάρτας microSD
Τροφοδοσία 24Vdc (20-28Vdc)
Θερµοκρασία λειτουργίας: -10~+50°C
Βάρος 720gr
Πιστοποιητικά : UL, CE, FCC

Μέγεθος οθόνης: 10,2”
Έγχρωµη TFT Color LCD
Τετραπύρηνος επεξεργαστής υψηλής απόδοσης
Μέγεθος οθόνης 222 x 132,48mm
Οπίσθιος φωτισµός : >50.000hrs
Ανάλυση : 800x480
Μνήµη οθόνης: 128MB
Μνήµη back up: 512KB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Λειτουργίες VNC αποµακρυσµένης παρακολούθησης
και ελέγχου, FTP (File Transfer by NET Connect)
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 1x RS232C,
1x RS232C/RS422/RS485, Ethernet, 2x USB 2.0,
υποδοχή κάρτας microSD
Τροφοδοσία 24Vdc (20-28Vdc)
Θερµοκρασία λειτουργίας: -10~+50°C
Βάρος 1,7Kgr
Πιστοποιητικά : UL, CE, FCC

TOPRX1200SD (Screen 4:3)
Μέγεθος οθόνης: 12,1”
Έγχρωµη TFT Color LCD, 16.000.000 χρωµάτων
Τετραπύρηνος επεξεργαστής υψηλής απόδοσης
Μέγεθος οθόνης 246 x 184,5mm
Οπίσθιος φωτισµός : >50.000hrs
Φωτεινότητα ρυθµιζόµενη
Ανάλυση : 800x600
Μνήµη οθόνης: 128MB
Μνήµη back up: 512KB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Λειτουργίες VNC αποµακρυσµένης παρακολούθησης και ελέγχου, FTP (File Transfer by NET Connect)
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 2x RS232C/RS422/RS485, 1x RS485, 2x Ethernet, FieldBus Ethercat CANopen (κατά επιλογή), USB 2.0, υποδοχή κάρτας microSD
Τροφοδοσία 24Vdc (20-28Vdc)
Θερµοκρασία λειτουργίας: -10~+50°C, αποθήκευσης -20~+60°C
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Βάρος 2,18 Kgr
Πιστοποιητικά : UL, CE, FCC
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HMI
TOPRX1500ΧD (Screen 4:3)
Μέγεθος οθόνης: 15”
Έγχρωµη TFT Color LCD, 16.000.000 χρωµάτων
Τετραπύρηνος επεξεργαστής υψηλής απόδοσης
Μέγεθος οθόνης 304,1 x 228,1mm
Οπίσθιος φωτισµός : >50.000hrs
Φωτεινότητα ρυθµιζόµενη
Ανάλυση : 1024x768
Μνήµη οθόνης: 128MB
Μνήµη back up: 512KB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Λειτουργίες VNC αποµακρυσµένης παρακολούθησης και ελέγχου, FTP (File Transfer by NET Connect)
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 2x RS232C/RS422/RS485, 1x RS485, 2x Ethernet, FieldBus Ethercat CANopen (κατά επιλογή), USB 2.0, υποδοχή κάρτας microSD
Τροφοδοσία 24Vdc (20-28Vdc)
Θερµοκρασία λειτουργίας: -10~+50°C, αποθήκευσης -20~+60°C
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Βάρος 2,78 Kgr
Πιστοποιητικά : UL, CE, FCC

TOPRD1010S + TOPRP10D Standard µε Αποσπώµενη Μονάδα Επεξεργαστή
Μέγεθος οθόνης: 10,4”
Έγχρωµη TFT Color LCD, 16.000.000 χρωµάτων
Τετραπύρηνος επεξεργαστής υψηλής απόδοσης στα 1,4 GHz
Multitouch έλεγχος, µε άγγιγµα µέχρι 3 σηµείων ταυτόχρονα
Μέγεθος οθόνης 211,2 x 158,4mm
Οπίσθιος φωτισµός : >50.000hrs
Φωτεινότητα ρυθµιζόµενη
Ανάλυση : 800x600
Μνήµη οθόνης: 128MB
Μνήµη back up: 512KB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Λειτουργίες VNC αποµακρυσµένης παρακολούθησης και ελέγχου, FTP (File Transfer by NET Connect)
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 2x RS232C/RS422/RS485, 1x RS485, 2x Ethernet, USB 2.0, υποδοχή microSD
Τροφοδοσία 24Vdc (20-28Vdc), 85…264Vac
Θερµοκρασία λειτουργίας: -10~+50°C, αποθήκευσης -20~+60°C
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Βάρος 2,7 Kgr
Πιστοποιητικά : UL, CE, FCC

TOPRD1210S + TOPRP10D Standard µε Αποσπώµενη Μονάδα Επεξεργαστή
Μέγεθος οθόνης: 12,1”
Έγχρωµη TFT Color LCD, 16.000.000 χρωµάτων
Τετραπύρηνος επεξεργαστής υψηλής απόδοσης στα 1,4 GHz
Multitouch έλεγχος, µε άγγιγµα µέχρι 3 σηµείων ταυτόχρονα
Μέγεθος οθόνης 246 x 184,5mm
Οπίσθιος φωτισµός : >50.000hrs
Φωτεινότητα ρυθµιζόµενη
Ανάλυση : 800x600
Μνήµη οθόνης: 128MB
Μνήµη back up: 512KB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Λειτουργίες VNC αποµακρυσµένης παρακολούθησης και ελέγχου, FTP (File Transfer by NET Connect)
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 2x RS232C/RS422/RS485, 1x RS485, 2x Ethernet, USB 2.0, υποδοχή microSD
Τροφοδοσία 24Vdc (20-28Vdc), 85…264Vac
Θερµοκρασία λειτουργίας: -10~+50°C, αποθήκευσης -20~+60°C
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Βάρος 3,26 Kgr
Πιστοποιητικά : UL, CE, FCC

TOPRD1510X + TOPRP10D Standard µε Αποσπώµενη Μονάδα Επεξεργαστή
Μέγεθος οθόνης: 15”
Έγχρωµη TFT Color LCD, 16.000.000 χρωµάτων
Τετραπύρηνος επεξεργαστής υψηλής απόδοσης στα 1,4 GHz
Multitouch έλεγχος, µε άγγιγµα µέχρι 3 σηµείων ταυτόχρονα
Μέγεθος οθόνης 304,1 x 228,1mm
Οπίσθιος φωτισµός : >50.000hrs
Φωτεινότητα ρυθµιζόµενη
Ανάλυση : 1024x768
Μνήµη οθόνης: 128MB
Μνήµη back up: 512KB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Λειτουργίες VNC αποµακρυσµένης παρακολούθησης και ελέγχου, FTP (File Transfer by NET Connect)
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 2x RS232C/RS422/RS485, 1x RS485, 2x Ethernet, USB 2.0, υποδοχή microSD
Τροφοδοσία 24Vdc (20-28Vdc), 85…264Vac
Θερµοκρασία λειτουργίας: -10~+50°C, αποθήκευσης -20~+60°C
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Βάρος 4,4 Kgr
Πιστοποιητικά : UL, CE, FCC
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HMI

TOPRD1020X + TOPRP20D Premium µε Αποσπώµενη Μονάδα Επεξεργαστή, Κάρτα Ήχου, Κάµερα και Έξοδο Εικόνας
Μέγεθος οθόνης: 10,4”
Έγχρωµη TFT Color LCD, 16.000.000 χρωµάτων
Τετραπύρηνος επεξεργαστής υψηλής απόδοσης στα
1,4 GHz
Multitouch έλεγχος, µε άγγιγµα µέχρι 3 σηµείων
ταυτόχρονα
Μέγεθος οθόνης 211,2 x 158,4mm
Οπίσθιος φωτισµός : >50.000hrs
Φωτεινότητα ρυθµιζόµενη
Ανάλυση : 800x600
Μνήµη οθόνης: 128MB
Μνήµη back up: 512KB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Λειτουργίες VNC αποµακρυσµένης παρακολούθησης
και ελέγχου, FTP (File Transfer by NET Connect)
Έξοδος
εικόνας
HDMI,
Είσοδος
video
(NTSC/PAL/SECAM – CCTV compatible), Κάρτα ήχου
stereo, Κάµερα

Επικοινωνία : σειριακές θύρες 2x RS232C/RS422/
RS485, 1x RS485, 2x Ethernet, FieldBus Ethercat CANopen (κατά επιλογή), USB 2.0, υποδοχή κάρτας
microSD, ασύρµατη σύνδεση Wifi
Τροφοδοσία 24Vdc (20-28Vdc), 85…264Vac
Θερµοκρασία
λειτουργίας:
-10~+50°C,
αποθήκευσης -20~+60°C
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Βάρος 2,7 Kgr
Πιστοποιητικά : UL, CE, FCC

TOPRD1220X + TOPRP20D Premium µε Αποσπώµενη Μονάδα Επεξεργαστή, Κάρτα Ήχου, Κάµερα και Έξοδο Εικόνας
Μέγεθος οθόνης: 12,1”
Έγχρωµη TFT Color LCD, 16.000.000 χρωµάτων
Τετραπύρηνος επεξεργαστής υψηλής απόδοσης στα
1,4 GHz
Multitouch έλεγχος, µε άγγιγµα µέχρι 3 σηµείων
ταυτόχρονα
Μέγεθος οθόνης 246 x 184,5mm
Οπίσθιος φωτισµός : >50.000hrs
Φωτεινότητα ρυθµιζόµενη
Ανάλυση : 1024x768
Μνήµη οθόνης: 128MB
Μνήµη back up: 512KB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Λειτουργίες VNC αποµακρυσµένης παρακολούθησης
και ελέγχου, FTP (File Transfer by NET Connect)
Έξοδος εικόνας HDMI, Είσοδος video (NTSC/PAL/
SECAM – CCTV compatible), Κάρτα ήχου stereo,
Κάµερα

Επικοινωνία : σειριακές θύρες 2x RS232C/RS422/
RS485, 1x RS485, 2x Ethernet, FieldBus Ethercat CANopen (κατά επιλογή), USB 2.0, υποδοχή κάρτας
microSD, ασύρµατη σύνδεση Wifi
Τροφοδοσία 24Vdc (20-28Vdc), 85…264Vac
Θερµοκρασία λειτουργίας: -10~+50°C,αποθήκευσης
-20~+60°C
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Βάρος 3,26 Kgr
Πιστοποιητικά : UL, CE, FCC

TOPRD1520X + TOPRP20D Premium µε Αποσπώµενη Μονάδα Επεξεργαστή, Κάρτα Ήχου, Κάµερα και Έξοδο Εικόνας
Μέγεθος οθόνης: 15”
Έγχρωµη TFT Color LCD, 16.000.000 χρωµάτων
Τετραπύρηνος επεξεργαστής υψηλής απόδοσης στα
1,4 GHz
Multitouch έλεγχος, µε άγγιγµα µέχρι 3 σηµείων
ταυτόχρονα
Μέγεθος οθόνης 304,1 x 228,1mm
Οπίσθιος φωτισµός : >50.000hrs
Φωτεινότητα ρυθµιζόµενη
Ανάλυση : 1024x768
Μνήµη οθόνης: 128MB
Μνήµη back up: 512KB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Λειτουργίες VNC αποµακρυσµένης παρακολούθησης
και ελέγχου, FTP (File Transfer by NET Connect)
Έξοδος εικόνας HDMI, Είσοδος video (NTSC/PAL/
SECAM – CCTV compatible), Κάρτα ήχου stereo,
Κάµερα

Επικοινωνία : σειριακές θύρες 2x RS232C/RS422/
RS485, 1x RS485, 2x Ethernet, FieldBus Ethercat CANopen (κατά επιλογή), USB 2.0, υποδοχή κάρτας
microSD, ασύρµατη σύνδεση Wifi
Τροφοδοσία 24Vdc (20-28Vdc), 85…264Vac
Θερµοκρασία λειτουργίας: -10~+50°C,αποθήκευσης
-20~+60°C
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Βάρος 4,4 Kgr
Πιστοποιητικά : UL, CE, FCC

ΟΘΟΝΕΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ATEX
Μέγεθος οθόνης: 10,4”, 12,1”, 15”
Έγχρωµη TFT Color LCD, 65.000 χρωµάτων
Μέγεθος οθόνης: 211,2 x 158,4mm, 246 x 184,5mm, 304,1 x 228,1mm
Οπίσθιος φωτισµός : >50.000hrs
Φωτεινότητα ρυθµιζόµενη
Ανάλυση : 640x480, 800x600, 1024x768
Μνήµη οθόνης: 26MB
Μνήµη back up: 512KB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 1x RS232C/RS422/RS485, 1x RS232, Ethernet (ανάλογα µε την έκδοση),
FieldBus (κατά επιλογή και ανάλογα µε την έκδοση), USB 1.1, υποδοχή κάρτας CF (ανάλογα µε την έκδοση)
Τροφοδοσία 24Vdc (20-28Vdc)
Θερµοκρασία λειτουργίας: -10~+50°C, αποθήκευσης -20~+60°C
Βαθµός προστασίας ΙΡ54
Βάρος 1,9 Kgr, 2,5 Kgr, 3,2 Kgr
Πιστοποιητικά : Ex, UL, CE, FCC
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HMI
ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΗΤΗ ΟΘΟΝΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ TOPRH0700WD
Μέγεθος οθόνης: 7”
Έγχρωµη TFT Color LCD, 16.000.000 χρωµάτων
Τετραπύρηνος επεξεργαστής υψηλής απόδοσης
Μέγεθος οθόνης 154,21 x 85,92mm
Οπίσθιος φωτισµός : >50.000hrs
Φωτεινότητα ρυθµιζόµενη
Ανάλυση : 1024x600
Μνήµη οθόνης: 128MB
Μνήµη back up: 512KB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Λειτουργίες VNC αποµακρυσµένης παρακολούθησης και ελέγχου, FTP
Επικοινωνία : Σειριακή, USB 2.0, υποδοχή κάρτας microSD
Τροφοδοσία: 24Vdc
Θερµοκρασία λειτουργίας: -10~+50°C, αποθήκευσης -20~+60°C
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Βάρος 1,1 Kgr
Πιστοποιητικά : UL, CE, FCC

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΗΤΗ ΟΘΟΝΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ TOPRH0700WD
Μέγεθος οθόνης: 7”
Έγχρωµη TFT Color LCD, 16.000.000 χρωµάτων
Τετραπύρηνος επεξεργαστής υψηλής απόδοσης
Μέγεθος οθόνης 154,21 x 85,92mm
Οπίσθιος φωτισµός : >50.000hrs
Φωτεινότητα ρυθµιζόµενη
Ανάλυση : 1024x600
Μνήµη οθόνης: 128MB
Μνήµη back up: 512KB
Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου
Λειτουργίες VNC αποµακρυσµένης παρακολούθησης και ελέγχου, FTP
Επικοινωνία : USB 2.0, υποδοχή κάρτας microSD, ασύρµατη σύνδεση Wifi
Τροφοδοσία από µπαταρία
Θερµοκρασία λειτουργίας: -10~+50°C, αποθήκευσης -20~+60°C
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Βάρος 1,3 Kgr
Πιστοποιητικά : UL, CE, FCC

TOP-PCVIEW 1910HA

TOP-PCVIEW 1710SA

Μέγεθος οθόνης: 18.5" TFT Color LCD
Ανάλυση : 1366x768 pixel
Χρώµατα : 16.000.000
∆ιαστάσεις: 497×316×86,6 mm
∆ιάσταση οθόνης: 409,8×230,4 mm
Ταχύτητα 1.7GHz (επεξεργαστή Intel Core-i3)
Οπίσθιος φωτισµός : 50.000 ώρες
Μνήµη οθόνης: 8GB
Μνήµη back up: 256GB
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 2 x RS232C,
RS-422/485, Ethernet, USB 2.0, USB 2.0
Τροφοδοσία: 220 Vac (100 - 240 Vac)
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0~+60°C
Θερµοκρασία αποθήκευσης -40~+60°C
Κατανάλωση: 50W ή λιγότερα
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Βάρος 5.5 kgr
Πιστοποιητικά : CE, KC

Μέγεθος οθόνης: 17" TFT Color LCD
Ανάλυση : 1280x1024 pixel
Χρώµατα : 16.000.000
∆ιαστάσεις: 414×348×86,6 mm
∆ιάσταση οθόνης: 337.92×270.34 mm
Ταχύτητα 1.7GHz (επεξεργαστή Intel Core-i3)
Οπίσθιος φωτισµός : 50.000 ώρες
Μνήµη οθόνης: 8GB
Μνήµη back up: 256GB
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 2 x RS232C,
RS-422/485, Ethernet, USB 2.0, USB 2.0
Τροφοδοσία: 220 Vac (100 - 240 Vac)
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0~+60°C
Θερµοκρασία αποθήκευσης -40~+60°C
Κατανάλωση: 50W ή λιγότερα
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Βάρος 5.2 kgr
Πιστοποιητικά : CE, KC

INDUSTRIAL SOLUTION

TOP-PCVIEW 1510XA

Μέγεθος οθόνης: 15" TFT Color LCD
Ανάλυση : 1366x768 pixel
Χρώµατα : 16.000.000
∆ιαστάσεις: 370×301×87 mm
∆ιάσταση οθόνης: 304.1×228.1 mm
Ταχύτητα 1.7GHz (επεξεργαστή Intel Core-i3)
Οπίσθιος φωτισµός : 50.000 ώρες
Μνήµη οθόνης: 8GB
Μνήµη back up: 256GB
Επικοινωνία : σειριακές θύρες 2 x RS232C,
RS-422/485, Ethernet, USB 2.0, USB 2.0
Τροφοδοσία: 220 Vac (100 - 240 Vac)
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0~+60°C
Θερµοκρασία αποθήκευσης -40~+60°C
Κατανάλωση: 50W ή λιγότερα
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Βάρος 5.0 kgr
Πιστοποιητικά : CE, KC
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HMI
TOP-VIEW SCADA

Λογισµικό αυτοµατισµού για υπολογιστή συµβατό µε λειτουργικό σύστηµα Windows
∆ιαχείριση 100, 300, 600, 1300, 2000 ή απεριόριστων σηµείων (ανάλογα µε την έκδοση)
∆οµηµένο µε τρόπο που χρησιµοποιεί εργονοµικά επεξεργαστές πολλαπλών πυρήνων
Πρωτόκολλα που καθιστούν πολύ εύκολη και γρήγορη την επικοινωνία µε όλες τις οθόνες της σειράς TOP
Πρωτόκολλα HSMS και SECS-II που χρησιµοποιούν οι ηλεκτρονικές συσκευές
Λειτουργίες: VNC αποµακρυσµένης παρακολούθησης και ελέγχου, FTP, SMS, Email, δηµιουργία αναφορών σε
µορφή Excel, ηµερολόγιο, συνεργασία µε βάσεις δεδοµένων, απεικόνιση κινούµενων αντικειµένων και πολλές άλλες
Υποστήριξη JAVA script
Υποστήριξη αρχείων εικόνας και διανυσµατικών αρχείων
Ιδανικό για διεργασίες υψηλής πιστότητας όπως στις βιοµηχανίες τροφίµων και φαρµάκων

XGT InfoU SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

Powerful HMI /SCADA Software

XGT InfoU

Το XGT InfoU SCADA της LS είναι ένα πρόγραµµα HMI / SCADA ανοιχτής αρχιτεκτονικής που παρουσιάζει
επεκτασιµότητα και συµβατότητα, εφαρµοσµένη στον πελάτη Τα XGT InfoU SCADA αποτελεί καινοτοµία στη
βιοµηχανική πληροφορική, όσο αφορά την εποπτεία της παραγωγής. Με την χρήση του λογισµικού αυτού
επιτυγχάνεται on-line παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο, µέσω µονάδων PLCs του οίκου LS και όχι µόνο,
µε συνεχείς καταγραφές σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές όλων των κρίσιµων παραµέτρων της παραγωγικής
διαδικασίας. Το XGT InfoU SCADA περιλαµβάνει απεικόνιση σε µιµικά διαγράµµατα όλων των διεργασιών
παραγωγής, ενδείξεις των τιµών των µετρούµενων µεγεθών, διαρκή συλλογή και αποθήκευση δεδοµένων σε
Η/Υ, γνωστοποίηση σφαλµάτων κ.α. Επίσης σηµαντική είναι η δυνατότητα παρακολούθησης του συστήµατος
µέσω κατάλληλα διαµορφωµένων σελίδων του διαδικτύου. Εγκαθίστανται είτε σε Η/Υ είτε σε οθόνες αφής
χειρισµών, αναλόγως την εφαρµογή και τη διευκόλυνση του πελάτη.

Οι κύριες λειτουργίες του XGT InfoU SC ADA είναι οι ακόλουθες:
Συλλογή δεδοµένων από τα PLCs και τις αποµακρυσµένες τερµατικές µονάδες. Όλα τα επιθυµητά σήµατα
µεταδίδονται προς το σύστηµα SCADA µέσω του δικτύου βιοµηχανικού αυτοµατισµού.
Αποθήκευση των πληροφοριών στη βάση δεδοµένων και αναπαράστασή τους µέσω γραφηµάτων. Οι
επιλεγµένες πληροφορίες αναπαρίστανται είτε αυτούσιες είτε έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία.
Ανάλυση δεδοµένων και ειδοποίηση των χειριστών σε περιπτώσεις σφάλµατος. Όταν τα δεδοµένα πάρουν
τιµές µη κανονικές το σύστηµα SCADA ειδοποιεί µε οπτικό ή ακουστικό σήµα τους χειριστές, ώστε να
αποφευχθούν δυσάρεστες επιπτώσεις.
Έλεγχος κλειστού βρόχου διεργασιών. Υπάρχει η δυνατότητα εφαρµογής τεχνικών
ελέγχου, αυτόµατα ή χειροκίνητα.
Γραφική απεικόνιση των τµηµάτων της διεργασίας σε µιµικά διαγράµµατα και παρουσιάσεις των δεδοµένων
σε ενεργά πεδία. Τα µιµικά διαγράµµατα απεικονίζουν ρεαλιστικά τµήµατα της διεργασίας µε στόχο την
ευκολότερη εποπτεία και την κατανόηση των δεδοµένων από τους χειριστές του συστήµατος.
Καταγραφή όλων των συµβάντων κανονικών και µη, για την δηµιουργία ιστορικού αρχείου. Σε κάθε
βιοµηχανία υπάρχει καταγραφή όλων των κρίσιµων παραµέτρων. Παλιότερα γινόταν µε χειρόγραφα, ενώ
σήµερα την ευθύνη αυτή έχει αναλάβει η βάση δεδοµένων του συστήµατος SCADA.
Υποστήριξη διπλού υπολογιστικού συστήµατος µε αυτόµατη εναλλαγή, αν αυτό κρίνεται σκόπιµο βάση της
υπό έλεγχο διεργασίας. Σε διεργασίες υψηλής επικινδυνότητας πρέπει να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν
περισσότερο η εµφάνιση σφάλµατος λόγω βλάβης του εξοπλισµού. Για τον λόγο αυτό τα συστήµατα SCADA
υποστηρίζουν δεύτερο υπολογιστικό σύστηµα που αναλαµβάνει σε περίπτωση σφάλµατος.
Μεταφορά δεδοµένων σε άλλα τµήµατα του κεντρικού συστήµατος πληροφόρησης και διαχείρισης.
Έλεγχος της πρόσβασης χειριστών στα διάφορα υποσυστήµατα του συστήµατος SCADA.
Ειδικές εφαρµογές λογισµικού όπως εκτέλεση κώδικα C++ ή ανάπτυξη ευφυών συστηµάτων.

Ένα σύγχρονο σύστηµα ελέγχου και εποπτείας (SCADA) καλείται να επεξεργαστεί ένα τεράστιο όγκο δεδοµένων και παράλληλα να δώσει τις κατάλληλες εντολές ελέγχου. Επιπλέον
θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο ανθρώπινος παράγοντας έχει περιορισµένες ικανότητες στη επεξεργασία µεγάλου όγκου πληροφοριών, ωστόσο είναι σε θέση να λάβει σύνθετες
και νοήµονες αποφάσεις. Το λογισµικό καλείται να δώσει στο χειριστή του συστήµατος µε κατανοητό για αυτόν τρόπο, έγκυρες πληροφορίες για την κατάσταση του συστήµατος.
Περνάµε λοιπόν σε ένα τελευταίο επίπεδο στην ιεραρχία των δικτύων, αυτό της διαχείρισης (management).

Σύστηµα παρακολούθησης εγκαταστάσεων
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Σύστηµα επεξεργασίας νερού

Σύστηµα παρακολούθησης διεργασιών
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INDUSTRIAL
COMPUTING
ROUTER - SEVIO | 4η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (INDUSTRY 4.0) - INTERNET OF THINGS (IoT)
Η SEVIO επιτρέπει τη διασύνδεση µεταξύ περισσότερων δικτύων καθιστώντας την επικοινωνία µεταξύ όλων των συνδεδεµένων συσκευών αυτοµατισµού (PLC, HMI, PC
κλπ.) ευκολότερη και πιο άµεση, ανεξάρτητα από τη θέση τους, διατηρώντας το ιδιωτικό δίκτυο ασφαλές από διάφορες απειλές. Οποιοδήποτε στοιχείο δικτύου µπορεί να
επικοινωνεί ελεύθερα µέσω εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN), χωρίς ανησυχία περίπλοκων διαµορφώσεων.
Εγκατάσταση
Τo Router της SEVIO είναι ένας βιοµηχανικός δροµολογητής, σχεδιασµένος για εγκατάσταση σε ηλεκτρικούς πίνακες χάρη στην υποστήριξη ράγας DIN, το εκτεταµένο
εύρος ισχύος και το στιβαρό µεταλλικό περίβληµα µικρών διαστάσεων. ∆εν απαιτεί αλλαγές στη διαµόρφωση του δικτύου, λειτουργεί ως µια κοινή συσκευή συνδεδεµένη
στο ∆ιαδίκτυο. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµο σηµείο πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, µπορεί να χρησιµοποιήθει µια σύνδεση κινητού µέσω µόντεµ. Το τείχος προστασίας που
παρέχεται, επιτρέπει την αποµόνωση ολόκληρου του δικτύου αυτοµατισµού από το δίκτυο του πελάτη, διατηρώντας την ασφάλεια και απελευθερώνοντας τους τεχνικούς
από ακριβές διαµορφώσεις, καθώς δεν υπάρχει διένεξη διεύθυνσης IP µεταξύ του δικτύου του πελάτη και του δικτύου αυτοµατισµού. Χάρη στη διαφανή συνδεσιµότητα IP,
µπορεί να προσεγγιστεί οποιαδήποτε συσκευή αυτοµατισµού από απόσταση. Κάθε δροµολογητής µπορεί να χειριστεί περισσότερους από 250 ταυτόχρονους κόµβους.
∆ιαµόρφωση
Το Portal της SEVIO είναι η διαδικτυακή πύλη η οποία δεν απαιτεί εγκατάσταση λογισµικού και µετά από εγγραφή, επιτρέπει την πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες:
Αποµακρυσµένη διαµόρφωση των εγκατεστηµένων Routers. Μπορούν να τροποποιηθούν οι παράµετροι σε πραγµατικό χρόνο (SEVIO Router online) ή ανεβάζοντας
ένα αρχείο διαµόρφωσης στο παρεχόµενο USB “κλειδί” (SEVIO Router offline)
Εφαρµογή του αριθµού των σταθµών εργασίας, αποκτώντας ταυτόχρονη πρόσβαση από πολλαπλά σηµεία ελέγχου (υπολογιστές, tablet, smartphone)
∆ιαχείριση πρόσβασης νέων χρηστών: ένας συνάδελφος µπορεί να προσκληθεί ως διαχειριστής, ένας πελάτης που έχει προσκληθεί µε περιορισµένα διαπιστευτήρια
µπορεί να έχει πρόσβαση µόνο σε συγκεκριµένα µηχανήµατα
Χρήση
∆εν χρειάζεστε καµία εγκατάσταση λογισµικού για να χρησιµοποιηθεί το σύστηµα της SEVIO, τα σηµεία ελέγχου µπορεί να είναι υπολογιστές, tablet, smartphone,
οποιουδήποτε µοντέλου, εξοπλισµένα µε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα. Η πρόσβαση στα αποµακρυσµένα δίκτυα επιτρέπεται µόνο για σταθµούς εργασίας µε
σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο µε τα κατάλληλα διαπιστευτήρια. Η SEVIO βασίζεται σε µια διαφανή συνδεσιµότητα IP, έτσι τα σηµεία ελέγχου µπορούν να επικοινωνούν µε τις
αποµακρυσµένες συσκευές (PLC, HMI, PC, Motion, CN) σαν να ήταν συνδεδεµένες στο τοπικό δίκτυο. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται έτσι ώστε να µπορεί να ενσωµατωθεί
το σύστηµα της SEVIO σε οποιαδήποτε υποδοµή δικτύου, συµβατό µε όλους τους κατασκευαστές στην αγορά.

ROUTER - SEVIO BASIC | INDUSTRY 4.0 - IoT
Τα βασικά χαρακτηριστηκά του SEVIO Basic:
Μεταλλική θήκη S235JR Steel
∆ιαστάσεις: 121 (Υ) x 40 (Π) x 156 (Φ) mm
Στήριγµα ράγας DIN µε φαρδύ, 38 mm, κλιπ
Ακουστική σηµατοδότηση κατάστασης
Συνδεσιµότητα µέσω κινητού ευρυζωνικού µόντεµ
Μονάδα flash USB (περιλαµβάνεται) για διαµόρφωση εκτός σύνδεσης
Ολική αποµόνωση µεταξύ δικτύου εγκατάστασης (WAN) και δικτύου αυτοµατισµού (LAN)
∆εν υπάρχουν διενέξεις διευθύνσεων IP µεταξύ δικτύου εγκατάστασης (WAN) και δικτύου
αυτοµατισµού (LAN)
Παροχή ρεύµατος εύρους 8 - 30 VDC µε προστασία αναστροφής πολικότητας
Βύσµα σύνδεσης µε µπλοκ ακροδεκτών 3,81 mm

WI-FI
WAN

WI-FI
2,4 GHz 802,11 b/g/n Radio, τυπική υποδοχή κεραίας RP-SMA
Αυτόµατη τοπική πρόσβαση σε δίκτυο αυτοµατισµού µέσω υπολογιστή,
tablet, smartphone. Συνδεσιµότητα στο ∆ιαδίκτυο µέσω σύνδεσης
VPN µε τη χρήση της πύλης της SEVIO και αποµόνωση από το δίκτυο
εγκατάστασης (WAN)
Συνδεσιµότητα στο ∆ιαδίκτυο µέσω σηµείου πρόσβασης εγκατάστασης
ή κινητού σηµείου πρόσβασης
Προαιρετικό SSID (επισκέπτης) αποµονωµένο από το δίκτυο
αυτοµατισµού, µε βασική του λειτουργία την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο

INTERNET

Sevio
Network

LAN

LAN
∆ιακοµιστής DHCP µε δυνατότητα ρύθµισης µέσω του Sevio Portal
4 θύρες Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/s
Πλήρης πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µέσω σύνδεσης VPN µε τη χρήση της
πύλης της SEVIO
Αυτόµατο MDI / MDIX
Έως 253 συσκευές µε επιπλέον διακόπτες
WAN
DHCP Client (προεπιλογή) ή στατικό IP, διαµορφώσιµο µέσω Sevio
Portal
Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο µέσω δικτύου πελατών
1 θύρα Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit / s

INDUSTRIAL SOLUTION
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ROUTER - SEVIO ONE | INDUSTRY 4.0 - IoT
Τα βασικά χαρακτηριστηκά του SEVIO One:
Μεταλλική θήκη S235JR Steel
∆ιαστάσεις: 90 (Υ) x 23 (Π) x 105 (Φ) mm
Στήριγµα ράγας DIN µε φαρδύ, 22 mm, κλιπ
Συνδεσιµότητα µέσω κινητού ευρυζωνικού µόντεµ
Μονάδα flash USB (περιλαµβάνεται) για διαµόρφωση εκτός σύνδεσης
Ολική αποµόνωση µεταξύ δικτύου εγκατάστασης (WAN) και δικτύου αυτοµατισµού (LAN)
∆εν υπάρχουν διενέξεις διευθύνσεων IP µεταξύ δικτύου εγκατάστασης (WAN) και δικτύου
αυτοµατισµού (LAN)
Παροχή ρεύµατος εύρους 8 - 30 VDC µε προστασία αναστροφής πολικότητας
Βύσµα σύνδεσης µε µπλοκ ακροδεκτών 3,81 mm

WAN

INTERNET
LAN
∆ιακοµιστής DHCP µε δυνατότητα ρύθµισης µέσω του Sevio Portal
1 θύρα Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s
Πλήρης πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µέσω σύνδεσης VPN µε τη χρήση της
πύλης της SEVIO
Αυτόµατο MDI / MDIX
Έως 253 συσκευές µε επιπλέον διακόπτες
WAN
DHCP Client (προεπιλογή) ή στατικό IP, διαµορφώσιµο µέσω Sevio
Portal
Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο µέσω δικτύου πελατών
1 θύρα Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s
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INDUSTRIAL
COMPUTING
COMPACT ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΡΑΓΑΣ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ

Αυτή η κατηγορία αποτελείται από υπολογιστές
µικρώνδιαστάσεων, χωρίς ανεµιστήρα για τοποθέτηση
σεσηµεία που δεν υπάρχει αρκετός χώρος ή υπάρχει η
ανάγκη απουσίας θορύβου. Με µοντέλα που ξεκινούν από
το µέγεθος µιας παλάµης είναι ιδανικοί για χρήση σε
πλήθος εφαρµογών της σύγχρονης βιοµηχανίας.

Οι υπολογιστές αυτοί, χωρίς ανεµιστήρα, µπορούν να
τοποθετηθούν εύκολα στο εσωτερικό ηλεκτρολογικών
πινάκων, καθώς διαθέτουν στήριξη ράγας. Είναι ιδανικοί
για χρήση σε βιοµηχανικό αυτοµατισµό, αυτοµατισµό
µηχανηµάτων και συστηµάτων SCADA.

Οι υπολογιστές αυτοί διαθέτουν τη µεγαλύτερη ποικιλία
καρτών διασύνδεσης, αλλά και πολλές κάρτες επεκτάσεων,
γεγονός το οποίο διευκολύνει την επικοινωνία µε πολλές
και διάφορες συσκευές ταυτόχρονα, δηµιουργώντας
εξαιρετικά πολύπλοκα και προηγµένα συστήµατα
αυτοµατισµού. Επιπλέον υπάρχουν µοντέλα που µπορούν
να εγκατασταθούν σε µέρη µε ακραίες συνθήκες. Οι
εφαρµογές περιλαµβάνουν αυτοµατισµούς µηχανηµάτων,
συστήµατα εξελιγµένης επόπτευσης χώρων µέσω καµερών,
κιόσκια αυτόµατης εξυπηρέτησης κλπ.

ΦΟΡΗΤΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
Οι
βιοµηχανικές
οθόνες
αφής
χρησιµοποιούντα σε συνδυασµό µε
τους βιοµηχανικούς υπολογιστές και
εκτείνονται από µεγέθη 6,5’ µέχρι 24’.
Στην σειρά αυτή υπάρχουν µοντέλα µε
προστασία
IP65,
ιδανικά
για
τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους και
σε χώρους µε ακραίες συνθήκες. Στην
ίδια οικογένεια, επίσης, µπορούµε να
βρούµε µοντέλα µε ενσωµατωµένο
βιοµηχανικό πληκτρολόγιο µεµβράνης
και touchpad. Τέλος, το ενσύρµατο,
φορητό τερµατικό είναι ιδανικό για
εφαρµογές ροµποτικής, στις οποίες κατά
τη διάρκεια της εκµάθησης και του
προγραµµατισµού ο χειριστής πρέπει να
βρίσκεται κοντά στο σηµείο που
πραγµατοποιείται κάθε ενέργεια του
µηχανήµατος.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΠΡΟΣΟΨΗΣ
Οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να
τοποθετηθούν
στην
πρόσοψη
προσφέροντας
ένα
ολοκληρωµένο
σύστηµα υπολογιστικής µονάδας και
οθόνης αφής. Η στήριξη τους στην
πρόσοψη του ηλεκτρολογικού ερµαρίου
εξοικονοµεί χώρο στην πλάτη του πίνακα
και βοηθάει στον καλύτερο αερισµό, όλου
του εξοπλισµού. Με µεγέθη οθόνης που
ξεκινούν από 5,7’ και φτάνουν µέχρι 24’
µπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη. Οι
ανοξείδωτες µονάδες της σειράς αυτής,
µπορούν να εγκατασταθούν σε χώρους
τροφίµων, αλλά κυρίως σε χώρους µε
µεγάλα
ποσοστά
υγρασίας
και
συµπύκνωσης.

Οι σύγχρονες βιοµηχανικές, αλλά και εµπορικές
ανάγκες απαιτούν πολλές φορές τη µέγιστη δυνατή
φορητότητα. Για το λόγο αυτό έχουν δηµιουργηθεί
απόλυτα εξειδικευµένες υπολογιστικές µονάδες για
χρήση τόσο σε οχήµατα, όσο και σε πλωτά µέσα. Τα
µοντέλα µε ενσωµατωµένη οθόνη είναι ειδικά
σχεδιασµένα, ώστε να παρέχουν τέλεια απεικόνιση σε
συνθήκες υψηλής ηλιοφάνειας. Οι ασύρµατοι, δε,
φορητοί υπολογιστές τσέπης (PDA) της βιοµηχανικής
αυτής σειράς µπορούν να δώσουν λύσεις τόσο σε
επίπεδο εξωτερικών εργασιών, όσο και εντός
βιοµηχανικών µονάδων και αποθηκευτικών χώρων.
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NETWORKING

∆ΙΚΤΥΩΣΗ | 4η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (INDUSTRY 4.0) - INTERNET OF THINGS (IoT)
Χαρακτηριζόµενη ως η 4η βιοµηχανική επανάσταση (Industry 4.0), η νέα αναπτυσσόµενη αυτή τάση έρχεται να αλλάξει τα δεδοµένα στην παραγωγική
διαδικασία µε τη δηµιουργία των επονοµαζόµενων έξυπνων εργοστασίων. Κύριο χαρακτηριστικό της τάσης είναι η εκτεταµένη διασύνδεση όλο και
περισσότερων συσκευών και µηχανών µεταξύ τους. Σε συνδυασµό µε τα έξυπνα συστήµατα ροµποτικής και την αξιόπιστη ανάλυση του µεγάλου όγκου
δεδοµένων που προκύπτει, αλλάζει πλήρως η εικόνα της σύγχρονης βιοµηχανικής µονάδας οποιουδήποτε µεγέθους.
Τα δίκτυα που κυριαρχούν στη σύγχρονη αυτή
επανάσταση βασίζονται σε διασύνδεση Ethernet.
Παρά την κυριαρχία του προτύπου αυτού στα
συστήµατα
αυτοµατισµού,
στα
εργοστάσια
συµµετέχει και µεγάλος αριθµός συσκευών που
υποστηρίζει σειριακή διασύνδεση (RS232, RS485,
RS422). Στις περιπτώσεις αυτές είναι εφικτή η
σύνδεση συσκευών, διαφορετικών τύπων δικτύου,
χρησιµοποιώντας βιοµηχανικά gateways και servers.
Το σύνολο των προϊόντων δικτύων έρχεται να δώσει
λύση σε κάθε πρόβληµα διασύνδεσης (ενσύρµατης,
ασύρµατης, ακόµη και µέσω δορυφόρου)
αναβαθµίζοντας, εύκολα, κάθε παραγωγική µονάδα
σε αυτό που ονοµάζεται smart factory.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ETHERNET SWITCHES
UNMANAGED SWITCHES

MANAGED SWITCHES 2-LAYER

ADVANCED UNMANAGED SWITCHES

SMART SECURE SWITCH

MANAGED SWITCHES 3-LAYER

Τα βιοµηχανικά switches είναι προϊόντα µε στήριξη ράγας ή τύπου rack που δίνουν τη δυνατότητα επέκτασης των δικτύων Ethernet, αυξάνοντας τις συσκευές που συµµετέχουν σε αυτά.
Η οικογένεια των προϊόντων αυτών περιλαµβάνει µονάδες χωρίς διαχείριση για χρήση σε µικρά δίκτυα χωρίς απαιτήσεις πολύ µεγάλων ταχυτήτων, µονάδες µε διαχείριση 2 επιπέδων
για χρήση σε µεγάλα δίκτυα υψηλής ταχύτητας µε δυνατότητα προγραµµατισµού προτεραιοτήτων επικοινωνίας, καθώς και µονάδες µε διαχείριση 3 επιπέδων εξαιρετικά υψηλών
ταχυτήτων για χρήση σε απαιτητικές εφαρµογές αυτοµατισµού. Επίσης περιλαµβάνει εκδόσεις µε θύρες αυτόνοµης τροφοδοσίας (PoE, Power over Ethernet), αντιεκρηκτικού τύπου
ATEX, διευρυµένης θερµοκρασίας λειτουργίας -40…75°C, προστασίας IP67, µε δυνατότητα κρυπτογράφησης ασφαλείας κλπ.

ΣΕΙΡΙΑΚΟΙ SERVERS ETHERNET
ENTRY-LEVEL SERVERS
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ADVANCED SERVERS

Οι µονάδες αυτές χρησιµοποιούνται για τη διασύνδεση
σειριακών συσκευών σε τοπικά δίκτυα Ethernet ή και
µέσω internet. Επιπλέον µπορούν να δηµιουργήσουν
αποµακρυσµένη εικονική σειριακή σύνδεση διάφανου
πρωτοκόλλου ακόµα και µέσω internet. ∆ιατίθενται σε
εκδόσεις µε στήριξη ράγας, πλάτης ή τύπου rack, µε
δυνατότητα σύνδεσης από 1 έως 16 σειριακές συσκευές
σε κάθε server, ανάλογα µε το µοντέλο. Ανάλογα µε την
έκδοση µπορούν να λειτουργήσουν σε διευρυµένες
θερµοκρασίες -40…85°C, να έχουν προστασία IP68,
πιστοποιητικό ATEX αντιεκρηκτικού τύπου και να
διαθέτουν θύρες Ethernet αυτόνοµης τροφοδοσίας (PoE,
Power over Ethernet).
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NETWORKING
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ GATEWAYS ETHERNET - FIELDBUS
SINGLE-PORT MODBUS
GATEWAY

INDUSTRIAL MODBUS
GATEWAYS

INDUSTRIAL FIELDBUS
GATEWAYS

Τα βιοµηχανικά Gateways µετατρέπουν την
επικοινωνία που πραγµατοποιείται µε
κάποιο βιοµηχανικό πρωτόκολλο σε
κάποιο άλλο. Με τη µέθοδο αυτή γίνεται
δυνατή η συµµετοχή συσκευών που
χρησιµοποιούν διαφορετικά πρωτόκολλα
(Profinet, Ethernet/IP, Modbus, OPC UA
και πολλά άλλα) στο ίδιο δίκτυο
επικοινωνίας.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ IoT GATEWAYS - SERVERS ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ C
Κύριο χαρακτηριστικό των συσκευών αυτών είναι ο
ενσωµατωµένος επεξεργαστής ARM Cortex A8 TI Sitara
AM3354 στα 800MHz που καθιστά δυνατό τον
προγραµµατισµό εφαρµογών σε γλώσσα C, όπως και την
εγκατάσταση λειτουργικού συστήµατος Linux. ∆ιαθέτουν
επίσης µνήµη Flash 32 Mb και επιπλέον ορισµένα µοντέλα
δέχονται κάρτα µνήµης SD. Λειτουργούν σαν σειριακοί
servers, όπως επίσης και σαν gateways. Ανάλογα µε την
έκδοση µπορούν να λειτουργήσουν σε διευρυµένες
θερµοκρασίες -20…70°C και να διαθέτουν θύρες
Ethernet αυτόνοµης τροφοδοσίας (PoE, Power over
Ethernet).

ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ETHERNET ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Wi-Fi
Οι βιοµηχανικές µονάδες WiFi χρησιµοποιούνται για
ασύρµατη επέκταση ενός δικτύου και βασίζονται στα
πρωτόκολλα 802.11 a/b/g/n ή 802.11bgn. Η οικογένεια
περιλαµβάνει:
Οι µονάδες αυτές χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση
σειριακής επικοινωνίας (RS232, RS422, RS485) ή
Ethernet και Fast Ethernet µέσω οπτικής ίνας. Με τον
τρόπο αυτό µπορεί να επιτευχθεί επικοινωνία
υπερυψηλής ταχύτητας σε αποστάσεις που µπορούν να
φτάσουν µέχρι και τα 30 χιλιόµετρα. Ένα ακόµη
πλεονέκτηµα της χρήσης των µονάδων αυτών είναι το
γεγονός ότι η επικοινωνία παραµένει πλήρως
ανεπηρέαστη από κάθε είδους παράσιτα, πρόβληµα το
οποίο συναντάται πολύ συχνά σε µεγάλες κυρίως
βιοµηχανικές µονάδες.

Access points που µπορούν να επεκτείνουν ασύρµατα
οποιοδήποτε δίκτυο Ethernet
Σειριακούς servers που µπορούν να δικτυώσουν
ασύρµατα, απευθείας, σειριακές συσκευές σε δίκτυο
Ethernet
Modbus Gateways µε δυνατότητα ασύρµατης σύνδεσης
στο δίκτυο, συσκευών µε πρωτόκολλα Modbus
TCP/RTU/ASCII

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4G
4G MODBUS
GATEWAYS
4G SERIAL-ETHERNET
GATEWAYS

4G IOT GATEWAYS ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΣΤΑ 800 MHZ
4G SMART-GRID
GATEWAYS

Οι βιοµηχανικές µονάδες 4G επιτρέπουν την επικοινωνία µέσω δικτύου
internet, κινητής τηλεφωνίας και την επέκταση του δικτύου Ethernet σε
αποστάσεις χιλιάδων χιλιοµέτρων. Η οικογένεια περιλαµβάνει:
Serial – Ethernet Gateways που χρησιµοποιούνται για διασύνδεση
σειριακών συσκευών και συσκευών πρωτοκόλλου Ethernet σε
αποµακρυσµένο δίκτυο Ethernet µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Μπορούν, επίσης, να χρησιµοποιηθούν και σαν απλά Serial – Ethernet
gateways σε τοπικό δίκτυο
Modbus Gateways που επιτρέπουν την αποµακρυσµένη σύνδεση
συσκευών µε πρωτόκολλα επικοινωνίας Modbus TCP/RTU/ASCII µέσω
δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Smart-Grid Gateways που επιτρέπουν την αποµακρυσµένη σύνδεση
συσκευών µε πρωτόκολλα επικοινωνίας Modbus TCP/RTU/ASCII, DNP3,
IEC61850, IEC60870-5-101/104, µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας
IoT Gateways µε ενσωµατωµένο επεξεργαστή ARM Cortex A8 TI Sitara
AM3354 στα 800MHz και µνήµη Flash 32 Mb που καθιστά δυνατό τον
προγραµµατισµό εφαρµογών σε γλώσσα C, όπως και την εγκατάσταση
λειτουργικού συστήµατος Linux
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MOTION CONTROL - SERVO SYSTEMs – XGT Series του οίκου LS (LG)
Ολοκληρωµένη σειρά προϊόντων Servodrives & Servomotors του οίκου LS για συστήµατα κίνησης µε υψηλή απόδοση λειτουργίας, ιδανική σχέση
ποιότητας / κόστους, φιλικά προς τον χρήστη. Τα προϊόντα αυτά είναι κατάλληλα για συστήµατα ελέγχου ταχύτητας, ροπής και θέσης και έχουν
εφαρµογή σε όλη την βιοµηχανία:
Βιοµηχανία πλαστικών & εκτύπωσης
Μηχανήµατα κοπτικά, τυλικτικά, εκτυλικτικά, injection,
τυπογραφιάς, φλεξογραφίας και βαθυτυπίας.
Βιοµηχανία χάρτου
Μηχανήµατα χαρτοπετσέτας, µαχαιριού, ρολοκοπτικών,
κορµοµηχανής και µαδρέν.
Βιοµηχανία τροφίµων
Μηχανήµατα
συσκευασίας,
δοσοµέτρησης,
ογκοµέτρησης, γέµισης, ετικέτας και συρρίκνωσης.
Βιοµηχανία σύρµατος, κιβωτοποιιάς και ξύλου
Μηχανήµατα πλεκτικής, καρέ, ξυλοκιβωτίων
γωνιάστρας.

New Name of

και

LG Industrial Systems

SERVODRIVEs XDL Series του οίκου LS
Λειτουργία για έλεγχο ροπής, ταχύτητας και θέσης
Έλεγχο µε παλµοσειρά, αναλογικό, σειριακό σήµα και υποστήριξη διασύνδεσης EtherCAT
Υψηλή απόδοση
Μεγάλη ροπή εκκίνησης
Φίλτρο θορύβου
Λειτουργία τετραπλού ηλεκτροµειωτήρα
Ακρίβεια ταχύτητας 0.01%
Υψηλή ανάλυση σειριακής παλµογεννήτριας 16Bit…21Bit
Ενσωµατωµένη αντίσταση φρένου
Οθόνη LCD και πληκτρολόγιο χειρισµού
Τροφοδοσία 3x400Vac & 1x230Vac
62% µικρότερο µέγεθος από την προηγούµενη έκδοση
38mm πλάτος Drive 400W, 58mm πλάτος Drive 1KW, 88mm πλάτος Drive 3.5KW
10 ψηφιακές εισόδους µε 19 διαφορετικές λειτουργίες
2 αναλογικές είσοδοι για ταχύτητα και ροπή
5 ψηφιακές έξοδοι µε 9 διαφορετικές λειτουργίες
2 αναλογικές 12bit έξοδοι
Τριπλή προστασία µονάδων ισχύος IPM Fault, CL detecting, Over Current
Προστασία τροφοδοσίας µε απώλεια και έλλειψη φάσεων
Εύκολη καλωδίωση µε αποσπώµενες κλέµες ισχύος
Μεγάλης διάρκειας πυκνωτής, 2,5 φορές µεγαλύτερος της προηγούµενης έκδοσης
Φίλτρο καταστολής συντονισµού & κραδασµών 4 & 2 βηµάτων
16KHz συχνότητα ελέγχου ρεύµατος
RS422 & USB επικοινωνία για PLC & PC software
Επικοινωνία EtherCAT
Προγραµµατισµός & από Software PC loader
Πιστοποιητικά CE, UL, RoHS

SERVODRIVE Xmotion L7S - STANDARD
General Pulse Type, Analog Command Type
Έλεγχο µε παλµοσειρά και αναλογικό σήµα
Εύκολη Χρήση
Λειτουργία αυτόµατου υπολογισµού αδράνειας
Εύκολη ρύθµιση από οθόνη LCD 7 ψηφίων και
ειδικό Software
Encoder type: Incremental, 17bit, 19bit, 21bit
10 ψηφιακές εισόδους
2 αναλογικές είσοδοι για ταχύτητα και ροπή
8 ψηφιακές έξοδοι
2 αναλογικές έξοδοι 12bit
Τροφοδοσία 3x400Vac & 1x230Vac
Ανταπόκριση: 1 kHz ή 19bit encoder
Ταχύτητα ελέγχου θέσης: 1:5000
Επιτάχυνση:0-10000ms
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Συχνότητα εισόδου: 1Mpps, Line driver, Open
collector / 200kpps
Φίλτρο θορύβου
∆υναµικό φρένο, ενσωµατωµένη λειτουργία
Λειτουργία τετραπλού ηλεκτροµειωτήρα
Ακρίβεια ταχύτητας 0.01%
RS422 & USB επικοινωνία για PC software
Θερµοκρασία: 0 – 50°C
Υγρασία: 90%RH
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SERVODRIVE Xmotion L7NH - NETWORK UNIVERSAL
All-in-one EtherCAT Communication Type
Έλεγχο µε επικοινωνία Ethercat
Έλεγχο 3 ειδών κινητήρων Rotary, Direct Drive &
Motor drive µε δυνατότητα αναλυτικής
παραµετροποίησης των χαρακτηριστικών του
κινητήρα
Υποστήριξη Encoder drive: Quadrature, BiSS-C,
Tamagawa serial abs, EnDat 2.2, Resolver
Έλεγχο σε πραγµατικό χρόνο µέσω EtherCAT
Έλεγχος συντονισµού & κραδασµών σε Real time
FET
Υψηλή ταχύτητα και συγχρονισµός
Λειτουργία αυτόµατου υπολογισµού αδράνειας
Εύκολη ρύθµιση από οθόνη LCD 7 ψηφίων και
ειδικό Software
2 πόρτες επικοινωνίας EtherCAT 1 in / 1 out
8 ψηφιακές εισόδους 12 λειτουργιών

4 ψηφιακές έξοδοι 11 λειτουργιών
Τροφοδοσία 3x400Vac & 1x230Vac
Ανταπόκριση: 1,6 kHz
Ταχύτητα επικοινωνίας: 100BASE-TX (IEEE802.3)
EtherCAT
Ταχύτητα ελέγχου θέσης: 1:5000
Επιτάχυνση:0-10000ms
Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας 100m
Φίλτρο θορύβου
∆υναµικό φρένο, ενσωµατωµένη λειτουργία
Λειτουργία τετραπλού ηλεκτροµειωτήρα
Ακρίβεια ταχύτητας 0.01%
RS422 & USB επικοινωνία για PC software
Θερµοκρασία: 0 – 50°C
Υγρασία: 90%RH

SERVODRIVE Xmotion L7P - INDEXER
Indexer Function Type
Έλεγχο θέσης µε παλµοσειρά
Αυτόνοµος έλεγχος θέσης χωρίς την χρήση
εξωτερικού ελεγκτή
Επικοινωνία Modbus RTU RS-422
Έλεγχο 3 ειδών κινητήρων Rotary, Direct Drive &
Motor drive µε δυνατότητα αναλυτικής
παραµετροποίησης των χαρακτηριστικών του
κινητήρα
Υποστήριξη Encoder: Quadrature, BiSS-C,
Tamagawa serial abs, EnDat 2.2, Resolver
Έλεγχος συντονισµού & κραδασµών σε Real time
FET
Υψηλή ταχύτητα και συγχρονισµός
Λειτουργία αυτόµατου υπολογισµού αδράνειας
Εύκολη ρύθµιση από οθόνη LCD 7 ψηφίων και
ειδικό Software
Επικοινωνία Modbus RTU

16 ψηφιακές εισόδους 32 λειτουργιών
2 αναλογικές είσοδοι για ταχύτητα και ροπή
8 ψηφιακές έξοδοι 19 λειτουργιών
2 αναλογικές έξοδοι 12bit
Τροφοδοσία 3x400Vac & 1x230Vac
Ανταπόκριση: 1 kHz ή 19bit encoder
Ταχύτητα ελέγχου θέσης: 1:5000
Επιτάχυνση:0-10000ms
Συχνότητα εισόδου: 1Mpps, Line driver, Open
collector / 200kpps
Φίλτρο θορύβου
∆υναµικό φρένο, ενσωµατωµένη λειτουργία
Λειτουργία τετραπλού ηλεκτροµειωτήρα
Ακρίβεια ταχύτητας 0.01%
RS422 & USB επικοινωνία για PC software
Θερµοκρασία: 0 – 50°C
Υγρασία: 90%RH

SERVODRIVE Xmotion L7NHF - NETWORK
All-in-One EtherCAT, Full-Closed System Control
Έλεγχο µε επικοινωνία EtherCAT σε πραγµατικό
χρόνο
Πλήρως κλειστός έλεγχος βρόχου
∆υνατότητα λειτουργίας υψηλής ταχύτητας σε
πραγµατικό χρόνο και µηχανισµός συγχρονισµού
Εναλλαγή µεταξύ ελέγχου ηµι-κλειστού βρόχου,
πλήρους κλειστού και διπλής ανατροφοδότησης
Υποστήριξη Encoder: Quadrature, BiSS-B, BiSS-C,
Tamagawa Serial, EnDat 2.2, Sinusoidal, Analog
Hall
Πρότυπο επικοινωνίας: CoE, EoE & FoE
6 ψηφιακές εισόδους µε περισσότερες από 15
λειτουργίες
3 ψηφιακές εξόδους 11 λειτουργιών
2 αναλογίκές εξόδους µε 25 λειτουργιών
Τροφοδοσία: 3 χ 230 Vac & 1 χ 230 Vac

Ταχύτητα επικοινωνίας: 100BASE-TX (IEEE802.3)
Ακρίβεια ταχύτητας ±1%
2 συνδέσεις RJ45
RS422 & USB επικοινωνία για PC software
Λειτουργία αυτόµατου συντονισµού
Το πλήκτρο “MODE” αλλάζει το περιεχόµενο σε 7
τµήµατα
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0 - 50 °C
Θερµοκρασία αποθήκευσης: -20 - 70 °C

SERVODRIVE Xmotion L7C - PULSE
Λύσεις ελέγχου θέσης µέχρι 1 kW, 1 x 230Vac
Έλεγχο θέσης µε παλµοσειρά
Εύκολη Χρήση
Λειτουργία αυτόµατου υπολογισµού αδράνειας
Εύκολη ρύθµιση από οθόνη LCD 7 ψηφίων και
ειδικό Software
Encoder type: Quadrature (Incremental), BiSS-B,
BiSS-C (Incremental, Absolute)
10 ψηφιακές εισόδους
2 αναλογικές είσοδοι για ταχύτητα και ροπή
3 ψηφιακές έξοδοι + 5 από τις εισόδους µε
µετατροπή
2 αναλογικές έξοδοι 12bit
Τροφοδοσία 1x230Vac
Ισχύς: 50W … 1kW
Ανταπόκριση: 1 kHz ή περισσότερο όταν
χρησιµοποιείται serial encoder

Ταχύτητα ελέγχου θέσης: 1:5000
Επιτάχυνση:0-10000ms
Συχνότητα εισόδου: 1Mpps, Line driver, Open
collector / 200kpps
Φίλτρο θορύβου
∆υναµικό φρένο, ενσωµατωµένη λειτουργία
Λειτουργία τετραπλού ηλεκτροµειωτήρα
Ακρίβεια ταχύτητας 0.01%
RS422 & USB επικοινωνία για PC software
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SERVODRIVE Xmotion PEGA
Integrated Servo System
Ολοκληρωµένο σύστηµα Servo, µε κινητήρα και
Drive ενσωµατωµένα
Κινητήρας, Drive και καλώδια σε ένα
Μέγιστη εξοικονόµηση χώρου σε σηµεία µε
περιορισµούς
Υψηλή αποτελεσµατικότητα για εφαρµογές
πολλών αξόνων
Υψηλή ταχύτητα και συγχρονισµός
Επικοινωνία EtherCAT
Υποστήριξη του CoE, του EoE και του FoE
Encoder Type: Μαγνητική 12bit
Ισχύς: 50W, 100W, 200W. 300W
Φλάντζα: 40 & 60 mm

Στροφές: 3000rpm
4 ψηφιακές εισόδους 12 λειτουργιών
2 ψηφιακές έξοδοι 11 λειτουργιών1 αναλογική
έξοδος
Τροφοδοσία 48Vdc ~ 60Vdc
Ταχύτητα επικοινωνίας: 100BASE-TX (IEEE802.3)
EtherCAT
Θερµοκρασία: 0 – 40°C
Υγρασία: 90% RH

SERVOMOTORs XML Series του οίκου LS
Encoder 2500 – 3000rpm
Τροφοδοσία 3x400Vac & 1x230Vac
Βαθµός προστασίας ΙΡ65~67
Κινητήρες µε έξοδο άξονα, οπής και απευθείας σύνδεσης
Κινητήρες µε ενσωµατωµένο µηχανικό φρένο
Ροµποτικά καλώδια τροφοδοσίας και encoder
Άξονες µε ή χωρίς σφηνότοπο

Flat type, Direct type, Solid type
Υψηλή ροπή εκκίνησης
Οµαλή εκκίνηση
Ισχύς από 50W – 37kw
∆ιαστάσεις φλάντζας Φ40 – Φ280
Στροφές από 1000rpm – 5000rpm
Ροπή από 0.100Nm – 235Nm
Σειριακή και παλµική παλµογεννήτρια

SOLID TYPE SERVOMOTORs
Σερβοκινητήρες µε άξονα ή οπή για ιδιαίτερες εφαρµογές, µε µεγάλη ακρίβεια, ταχύτητα και ροπή. Έχουν καλή δυναµική και υψήλη ροπή σε χαµηλές ταχύτητες µε έλεγχο ανάδρασης για
την θέση και την ταχύτητα και πολύ µικρότερο µέγεθος.
Ισχύς από 500w – 15kw
∆ιαστάσεις φλάντζας Φ40, 60, 80, 130, 180, 220, 250, Φ280
Στροφές από 1000rpm – 5000rpm
Ροπή από 0.050Nm – 95Nm
Encoder 3000 παλµών και σειριακός 19bit M-Turn Abs
Τροφοδοσία 200Vac & 400Vac
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Κινητήρες µε άξονα, οπή ή απευθείας σύνδεσης
Άξονας µε ή χωρίς σφηνότοπο
Κινητήρες µε ενσωµατωµένο φρένο ασφαλείας 24Vdc
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0 - 40°C
Υγρασία: 90%RH
Πιστοποιητικά CE

FLAT TYPE SERVOMOTORs
Η διάταξη αυτών των σερβοκινητήρων είναι τέτοια, που για την ίδια ιπποδύναµη, έχουµε µείωση της εξωτερική διαµέτρου του κινητήρα και ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού µήκους
του κινητήρα.
Έχουν καλή δυναµική και υψήλη ροπή σε χαµηλές ταχύτητες µε έλεγχο ανάδρασης για την θέση και την ταχύτητα και είναι πολύ µικρότεροι σε µέγεθος.
Ισχύς από 30w – 15kw
∆ιαστάσεις φλάντζας Φ40, 60, 80, 130, 180, 220, 250, Φ280
Στροφές από 1000rpm – 5000rpm
Ροπή από 0.100Nm – 95Nm
Encoder 19bit M-Turn Abs
Τροφοδοσία 200Vac & 400Vac
Βαθµός προστασίας ΙΡ65
Κινητήρες µε άξονα και απευθείας σύνδεσης
Άξονας µε και χωρίς σφηνότοπο
Κινητήρες µε ενσωµατωµένο φρένο
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0 - 40°C
Υγρασία: 90%RH

DIRECT TYPE SERVOMOTORs
Οι σερβοκινητήρες αυτοί είναι κατασκευασµένοι µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να φέρουν το κινούµενο µηχανολογικό µέρος επάνω στη δική τους δοµή χωρίς τη χρήση πρόσθετης
µηχανολογικής βάσης και µειωτήρα.
Σερβοκινητήρες µε πολύ µεγάλη ροπή εκκίνησης και λειτουργίας, χαµηλής ταχύτητας, κατάλληλοι για εφαρµογές τυπογραφείων, φλεξογραφίας, βαθυτυπίας, κοπτικών, τυλικτικών,
εκτυλικτικών στην βιοµηχανία πλαστικών και εκτυπώσεων.
Ισχύς από 23w – 25kw
Εξωτερικές διαστάσεις 135mm, 175mm, 230mm, 290mm, 360mm
Στροφές από 100rpm – 300rpm
Ροπή από 3Nm – 160Nm, στιγµιαία x 3
Encoder σειριακός 20bit S-Turn Abs
Τροφοδοσία 200Vac
Βαθµός προστασίας ΙΡ40
Κινητήρες κοιλότητα και απευθείας σύνδεσης
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0 - 40°C
Υγρασία: 90%RH
Πιστοποιητικά CE
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ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΙ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ - ΜΕ ΚΩΝΙΚΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ
Εύκολη εγκατάσταση
∆εν χρειάζεται συντήρηση και επαναλίπανση
Υψηλή απόδοση
Εξαιρετική οδόντωση και φινίρισµα γραναζιού
Μέγιστη ροπή 1.125 Νm
Μέγιστη ταχύτητα εισόδου 10.000 rpm
20.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας
Βαθµός απόδοσης ≥97% 1ου βαθµού, ≥94% 2ου βαθµού
Βαθµός προστασίας IP 65
Θερµοκρασία λειτουργίας (-10°C) - (+90°C)

SSS/SAS

SSO/SAO

New Name of

SSR/SAR

LG Industrial Systems

SSS TYPE
Ευθύγραµµοι πλανητικοί µειωτήρες τετράγωνης φλάντζας εξόδου µε κώνικα γρανάζια και ρουλεµάν στην
έξοδο.
Κατάλληλοι για όλη την σειρά Σερβοκινητήρων της LS και όχι µόνο, Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa κτλ.
Σχέση µετάδοσης 3:1 ως 100:1 µε 19 επιλογές
Μονοβάθµιος έως 10:1
∆ιβάθµιος 15:1 - 100:1
Backlash Μονοβάθµιου ≤ 8 arcmin
Backlash ∆ιβάθµιου ≤ 10 arcmin

SΑS TYPE

SSO TYPE

SΑO TYPE

Γωνιακοί πλανητικοί µειωτήρες τετράγωνης
φλάντζας εξόδου µε κώνικα γρανάζια και
βελτιστοποιηµένα ρουλεµάν στην έξοδο.
Κατάλληλοι για όλη την σειρά Σερβοκινητήρων
της LS, αλλά και Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa
κτλ.
Σχέση µετάδοσης 3:1 ως 200:1 µε 24 επιλογές
Μονοβάθµιος έως 20:1
∆ιβάθµιος 15:1 - 200:1
Backlash Μονοβάθµιου ≤ 10 arcmin
Backlash ∆ιβάθµιου ≤ 12 arcmin

Ευθύγραµµοι πλανητικοί µειωτήρες κυλινδρικής
φλάντζας εξόδου µε κώνικα γρανάζια και
βελτιστοποιηµένα ρουλεµάν στην έξοδο.
Κατάλληλοι για όλη την σειρά Σερβοκινητήρων
της LS, αλλά και Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa
κτλ.
Σχέση µετάδοσης 3:1 ως 100:1 µε 19 επιλογές
Μονοβάθµιος έως 10:1
∆ιβάθµιος 15:1 - 100:1
Backlash Μονοβάθµιου ≤ 8 arcmin
Backlash ∆ιβάθµιου ≤ 10 arcmin

Γωνιακοί πλανητικοί µειωτήρες κυλινδρικής
φλάντζας εξόδου µε κώνικα γρανάζια και
βελτιστοποιηµένα ρουλεµάν στην έξοδο.
Κατάλληλοι για όλη την σειρά Σερβοκινητήρων
της LS, αλλά και Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa
κτλ.
Σχέση µετάδοσης 3:1 ως 200:1 µε 24 επιλογές
Μονοβάθµιος έως 20:1
∆ιβάθµιος 15:1 - 200:1
Backlash Μονοβάθµιου ≤ 10 arcmin
Backlash ∆ιβάθµιου ≤ 12 arcmin
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ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΙ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ - ΜΕ ΕΛΙΚΟΕΙ∆Η ΓΡΑΝΑΖΙΑ
Εύκολη εγκατάσταση
∆εν χρειάζεται συντήρηση και επαναλίπανση
Υψηλή ροπή εξόδου
Ενεργή ώθηση άξονα
Γρήγορη αντίστροφη περιστροφή
Πολύ χαµηλό επίπεδο θορύβου & κραδασµών
Εξαιρετική οδόντωση και φινίρισµα γραναζιού
Μέγιστη ροπή 1.195 Νm
Μέγιστη ταχύτητα εισόδου 10.000 rpm
10.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας
Βαθµός απόδοσης ≥97% 1ου βαθµού, ≥94%
2ου βαθµού
Βαθµός προστασίας IP65
Θερµοκρασία λειτουργίας -10 ~ 90°C

New Name of
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MSS/MAS

HSS/HAS

MSR/MAR

HSR/HAR

MSO/MAO

HSW/HAW

HSD/HAD

LG Industrial Systems

MSO TYPE

MAO TYPE

HSW TYPE

Ευθύγραµµοι πλανητικοί µειωτήρες κυλινδρικής
φλάντζας εξόδου µε ελικοειδή γρανάζια και
βελτιστοποιηµένα ρουλεµάν στην έξοδο.
Κατάλληλοι για όλη την σειρά Σερβοκινητήρων
της LS, αλλά και Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa
κτλ.
Σχέση µετάδοσης 3:1 ως 100:1 µε 21 επιλογές
Μονοβάθµιος έως 10:1
∆ιβάθµιος 15:1 - 100:1
Backlash Μονοβάθµιου ≤ 7 arcmin
Backlash ∆ιβάθµιου ≤ 9 arcmin

Γωνιακοί πλανητικοί µειωτήρες κυλινδρικής
φλάντζας εξόδου µε ελικοειδή γρανάζια και
βελτιστοποιηµένα ρουλεµάν στην έξοδο.
Κατάλληλοι για όλη την σειρά Σερβοκινητήρων
της LS, αλλά και Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa
κτλ.
Σχέση µετάδοσης 3:1 ως 200:1 µε 27 επιλογές
Μονοβάθµιος έως 20:1
∆ιβάθµιος 15:1 - 200:1
Backlash Μονοβάθµιου ≤ 8 arcmin
Backlash ∆ιβάθµιου ≤ 11 arcmin

Ευθύγραµµοι πλανητικοί µειωτήρες τετράγωνης
φλάντζας εξόδου µε ελικοειδή γρανάζια και
βελτιστοποιηµένα ρουλεµάν στην έξοδο. Με 3
εκδόσεις Standard / Premium / Advanced.
Κατάλληλοι για όλη την σειρά Σερβοκινητήρων της
LS, αλλά και Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa κτλ.
Σχέση µετάδοσης 3:1 ως 100:1 µε 21 επιλογές
Μονοβάθµιος έως 10:1
∆ιβάθµιος 15:1 - 100:1
Backlash Μονοβάθµιου ≤7(S) ≤5(P) ≤3(A) arcmin
Backlash ∆ιβάθµιου ≤9(S) ≤7(P) ≤5(A) arcmin

HAW TYPE

HSD TYPE

HAD TYPE

Γωνιακοί
πλανητικοί
µειωτήρες
τετράγωνης
φλάντζας εξόδου µε ελικοειδή γρανάζια και
βελτιστοποιηµένα ρουλεµάν στην έξοδο. Με 3
εκδόσεις Standard / Premium / Advanced.
Κατάλληλοι για όλη την σειρά Σερβοκινητήρων της
LS, αλλά και Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa κτλ.
Σχέση µετάδοσης 3:1 ως 200:1 µε 27 επιλογές
Μονοβάθµιος έως 20:1
∆ιβάθµιος 15:1 - 200:1
Backlash Μονοβάθµιου ≤8(S) ≤6(P) ≤4(A) arcmin
Backlash ∆ιβάθµιου ≤11(S) ≤9(P) ≤7(A) arcmin

Ευθύγραµµοι πλανητικοί µειωτήρες επίπεδης
φλάντζας εξόδου µε ελικοειδή γρανάζια και
βελτιστοποιηµένα ρουλεµάν στην έξοδο, υψηλής
αδράνειας. Με 3 εκδόσεις Standard / Premium /
Advanced.
Κατάλληλοι για όλη την σειρά Σερβοκινητήρων της
LS, αλλά και Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa κτλ.
Σχέση µετάδοσης 3:1 ως 100:1 µε 11 επιλογές
Μονοβάθµιος έως 10:1
∆ιβάθµιος 15:1 - 100:1
Backlash Μονοβάθµιου ≤7(S) ≤5(P) ≤3(A) arcmin
Backlash ∆ιβάθµιου ≤9(S) ≤7(P) ≤5(A) arcmin

Γωνιακοί πλανητικοί µειωτήρες επίπεδης φλάντζας
εξόδου µε ελικοειδή γρανάζια και βελτιστοποιηµένα
ρουλεµάν στην έξοδο, υψηλής αδράνειας. Με 3
εκδόσεις Standard / Premium / Advanced.
Κατάλληλοι για όλη την σειρά Σερβοκινητήρων της
LS, αλλά και Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa κτλ.
Σχέση µετάδοσης 3:1 ως 200:1 µε 14 επιλογές
Μονοβάθµιος έως 20:1
∆ιβάθµιος 15:1 - 200:1
Backlash Μονοβάθµιου ≤8(S) ≤6(P) ≤4(A) arcmin
Backlash ∆ιβάθµιου ≤11(S) ≤9(P) ≤7(A) arcmin

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 8Α (ΜΕΝΕΜΕΝΗ) 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310 501145
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 14 (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ)144 51 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 210 2838000
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MOTION
CONTROL
ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ KS30 Series

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
∆ιάµετρος Φ30 µε άξονα Φ5
Μέγιστη εκκίνηση ροπής: 50gf - cm
Μέγιστη περιστροφή: 3000 rpm
Μέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο: 1.8kg (radial)
0.9kg (axial)
Μέγιστη θέση εκτροπής του επιτρεπόµενου άξονα:
0.05 mm (radial)
0.2 mm (axial)
Τροφοδοσία 5Vdc - 15Vdc
Μέγιστη κατανάλωση ρεύµατος: 70mA
Μέγιστο ρεύµα εξόδου: 20mA
Συχνότητα ανταπόκρισης: 150KHz (200 - 1024 P/R)
∆ιάρκεια λειτουργίας: 20.000 ώρες
Μέγιστος χρόνος επιτάχυνσης - επιβράδυνσης: 0.1 - 3 µs
Θερµοκρασία (-10) - (+70)°C
Υγρασία 35% - 85%
Βαθµός προστασίας IP50
Βάρος 120gr

ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ KS40 Series
∆ιάµετρος Φ40 µε άξονα Φ6
Μέγιστη εκκίνηση ροπής: 50gf - cm
Μέγιστη περιστροφή: 7000 rpm
Μέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο: 2.2kg (radial)
1.1kg (axial)
Μέγιστη θέση εκτροπής του επιτρεπόµενου άξονα:
0.05 mm (radial)
0.2 mm (axial)
Τροφοδοσία 5Vdc - 24Vdc
Μέγιστη κατανάλωση ρεύµατος: 70 - 150 mA
Μέγιστο ρεύµα εξόδου: 10 - 20mA
Συχνότητα ανταπόκρισης: 150 KHz (10 - 2048 P/R) / 300
KHz (2500 - 3600 P/R)
∆ιάρκεια λειτουργίας: 20.000 ώρες
Μέγιστος χρόνος επιτάχυνσης - επιβράδυνσης: 0.1 - 3 µs
Θερµοκρασία (-10) - (+70)°C
Υγρασία 35% - 85%
Βαθµός προστασίας IP50
Βάρος 150gr

ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ KS48 Series

Οι γραµµικές παλµογεννήτριες χρησιµοποιούνται για
τον εντοπισµό της θέσης κάποιου κινητού σηµείου σε
µια µηχανολογική κατασκευή κίνησης. Έχουν ακρίβεια
από 0,1 mm έως 0,005 mm και µπορούν να καλύψουν
διαδροµές από 50 mm µέχρι 750 mm. ∆ιαθέτουν
γραµµικά ρουλεµάν κίνησης και η ταχύτητα
µετατόπισης φτάνει τα 3 m/s.

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ
∆ιάµετρος Φ48 µε άξονα Φ8
Μέγιστη εκκίνηση ροπής: 80gf - cm
Μέγιστη περιστροφή: 6000 rpm
Μέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο: 2.5kg (radial)
1.3kg (axial)
Μέγιστη θέση εκτροπής του επιτρεπόµενου άξονα:
0.05 mm (radial)
0.2 mm (axial)
Τροφοδοσία 5Vdc - 24Vdc
Μέγιστη κατανάλωση ρεύµατος: 70 - 150 mA
Μέγιστο ρεύµα εξόδου: 10 - 20 mA
Συχνότητα ανταπόκρισης: 150 KHz (10 - 2048 P/R) / 300
KHz (2500 - 3600 P/R)
∆ιάρκεια λειτουργίας: 27.000 ώρες
Μέγιστος χρόνος επιτάχυνσης - επιβράδυνσης: 0.1 - 3 µs
Θερµοκρασία (-10) - (+70)°C
Υγρασία 35% - 85%
Βαθµός προστασίας IP50
Βάρος 206gr

ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ KΗ40 Series
∆ιάµετρος Φ40 µε άξονα Φ8
Μέγιστη εκκίνηση ροπής: 80gf - cm
Μέγιστη περιστροφή: 6000 rpm
Μέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο: 2.5kg (radial)
1.3kg (axial)
Μέγιστη θέση εκτροπής του επιτρεπόµενου άξονα:
0.05 mm (radial)
0.2 mm (axial)
Τροφοδοσία 5Vdc - 24Vdc
Μέγιστη κατανάλωση ρεύµατος: 70 - 150 mA
Μέγιστο ρεύµα εξόδου: 10 - 20 mA
Συχνότητα ανταπόκρισης: 150 KHz (10 - 2048 P/R) / 300
KHz (2500 - 3600 P/R)
∆ιάρκεια λειτουργίας: 27.000 ώρες
Μέγιστος χρόνος επιτάχυνσης - επιβράδυνσης: 0.1 - 3 µs
Θερµοκρασία (-10) - (+70)°C
Υγρασία 35% - 80%
Βαθµός προστασίας IP50
Βάρος 150gr

INDUSTRIAL SOLUTION

Τα γραµµικά ποτενσιόµετρα χρησιµοποιούνται για τον
εντοπισµό της θέσης κάποιου κινητού σηµείου σε µια
µηχανολογική κατασκευή κίνησης. Έχουν ακρίβεια
0,01 mm και το πλεονέκτηµα αναγνώρισης της
απόλυτης θέσης, ακόµα και µετά από διακοπή
ρεύµατος. Μπορούν να καλύψουν διαδροµές από 10
mm µέχρι 1000 mm. ή µεγαλύτερες µε κατασκευή
κατόπιν παραγγελίας, µέχρι 4500 mm. Η ταχύτητα
µετατόπισης φτάνει τα 5 m/s και η διάρκεια ζωής τις
100 εκατοµµύρια κινήσεις. Η κάθε µονάδα
βαθµονοµείται εργοστασιακά µε στόχο την απόλυτη
γραµµικότητα
στην
αναλογία
θέσης-ωµικής
αντίστασης.

59

λημα...
β
ό
ρ
π
ο
τ
έχετε υμε τη λύση
...έχο

DC DRIVE
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ DC ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Τα DC Drive της SPRINT ELECTRIC εξυπηρετούν εξειδικευµένες εφαρµογές, στις οποίες δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση συστήµατος Inverter – AC Motor
ή SERVO. Τέτοιες περιπτώσεις συναντάµε όταν υπάρχει ανάγκη µέγιστης ροπής κατά την εκκίνηση, αλλά και κατά τη λειτουργία σε πολύ χαµηλή ταχύτητα
στροφών. Η SPRINT ELECTRIC έχει καταφέρει να σχεδιάσει προϊόντα που µπορούν να αποδώσουν έως και το 150% της ονοµαστικής ροπής του κινητήρα
από µηδενική ταχύτητα. Ένα ακόµη πλεονέκτηµα που παρουσιάζουν τα συγκεκριµένα προϊόντα είναι η εξαιρετική ικανότητα διατήρησης σταθερής
ταχύτητας κατά τις µεταβολές του φορτίου στον κινητήρα.
Όλα τα προϊόντα της εταιρείας έχουν τη δυνατότητα δικτυακής επικοινωνίας και είναι απολύτως ενδεδειγµένα για εφαρµογές IIOT (Industrial Internet of
Things), σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Industry 4.0.
Κάποιες από τις εφαρµογές τους είναι:
Επεξεργασία µετάλλου: Μια πολύ απαιτητική βιοµηχανία, στην οποία είναι ζωτικής σηµασίας τα µηχανήµατα να παρέχουν σταθερή απόδοση σε ένα εξαιρετικά
δύσκολο περιβάλλον.
Επεξεργασία χάρτου: Οι εφαρµογές χαρτοµηχανών απαιτούν ιδιαίτερα µεγάλο έλεγχο ταχύτητας και ροπής από το σύστηµα Drive. Οι κύλινδροι χαρτιού
µεγάλης διαµέτρου παρουσιάζουν φορτία υψηλής αδράνειας στον κινητήρα DC που απαιτεί έλεγχο υψηλού εύρους ζώνης από τη µονάδα δίσκου DC - καθώς
και τη δυνατότητα αναγέννησης πίσω στο δίκτυο.
Παραγωγή & επεξεργασία πλαστικού: Η παραγωγή πλαστικού, γνωστή για τις χαµηλού κόστους απαιτήσεις της, απαιτεί σταθερή και συνεπή απόδοση από τα
συστήµατα Drive.
Εφαρµογές έλξης & ανύψωσης: Οι µονάδες DC έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά δηµοφιλείς στις εφαρµογές ανύψωσης λόγω των εγγενών ιδιοτήτων των
ηλεκτρονικών ισχύος.
Θαλάσσιες εφαρµογές: Οι µονάδες
DC χρησιµοποιούνται σε µια
ποικιλία θαλάσσιων εφαρµογών,
τόσο εντός όσο και εκτός πλοίου.
∆ιάφορες εφαρµογές ψυχαγωγίας
και αναψυχής (όπως θέατρα,
θεµατικά
πάρκα,
µεταφορείς
αποσκευών κ.α.)

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ PL / PLX
Οι σειρές PL και PLX αποτελούν πλήρως ψηφιακά DC Drive για κινητήρες ισχύος 5 - 980 kW µε
δυνατότητα διασύνδεσης Ethernet. ∆ιατίθενται σε παραλλαγές 2Q (µονής κατεύθυνσης) και 4Q
(διπλής κατεύθυνσης), σε 5 µεγέθη συµπαγών πλαισίων, τα οποία αποδίδουν 12 - 2250 A. Η
βασική έκδοση έχει µεγάλο εύρος τροφοδοσίας, 12 - 500 Vac και κατόπιν παραγγελίας 600 και
690 Vac. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης Ethernet.

275 - 440 kw
650 - 1050 Amps

520 - 980 kw
1250 - 2250 Amps

185 - 265 kw
430 - 630 Amps
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65 - 145 kw
155 - 330 Amps

Εξαιρετικά συµπαγή µεγέθη που προσφέρουν σηµαντική εξοικονόµηση χώρου
Εκδόσεις µε 6 ή 12 Thyristor και ρεύµα από 12 µέχρι 2250 Amp
Οθόνη 40 αλφαριθµητικών χαρακτήρων µε οπίσθιο φωτισµό
2 πακέτα διαµόρφωσης και παρακολούθησης µονάδας δίσκου: PL PILOT & PILOT+
Εύκολο και φιλικό προς το χρήστη µενού µε περιγραφικά ονόµατα παραµέτρων
Εργονοµικός σχεδιασµός για εξοικονόµηση χώρου στον ηλεκτρολογικό πίνακα
Προστασία και συνέχεια λειτουργίας του κινητήρα σε AVT mode, σε περίπτωση
απώλειας σήµατος του αισθητήρα ταχύτητας
Σε βάθος παρακολούθηση σφαλµάτων σε συνδιασµό µε ολοκληρωµένα συστήµατα
συναγερµών
Mνήµη ιστορικού
Τρεις πλήρως ανεξάρτητες, προγραµµατιζόµενες από τον χρήστη διαµορφώσεις
µονάδων δίσκου
5 τρόποι αναγνώρισης της ταχύτητας του κινητήρα (Speed feedback)
Ενσωµατωµένη λειτουργία παλµογεννήτριας
Ενσωµατωµένες λειτουργίες παλµογράφου για απεικόνιση όλων των µετρούµενων
µεγεθών
Σειριακές επικοινωνίες: RS232, Profibus, DeviceNet, CC-link, EtherNet, Modbus,
CANopen
Συµβατά µε το drive.web, για να παρέχουν ισχυρό προγραµµατιζόµενο έλεγχο
8 αναλογικές εισόδους & 4 αναλογικές εξόδους
17 ψηφιακές εισόδους & 7 ψηφιακές εξόδους
Θερµοκρασίες κατά τη λειτουργία: 0 - 40 ˚C
Θερµοκρασίες κατά την αποθήκευση: (-25) - (+55) ˚C
Ακρίβεια 0.01%

5 - 50 kw
12 - 123 Amps
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DC DRIVE
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ PLXD
H σειρά PLXD είναι ψηφιακή µονάδα ελέγχου, µε δυνατότητα διασύνδεσης Ethernet, για οδήγηση εξωτερικής
τριφασικής συστοιχίας 6 ή 12 Thyristor, αντίστοιχα. Είναι κατάλληλες για DC κινητήρες εξαιρετικά µεγάλων
ιπποδυνάµεων, η οδήγηση των οποίων γίνεται από εξωτερικές µονάδες Thyristor. ∆ιαθέτει όλες τις
λειτουργίες της σειράς PL / X και είναι στο ίδιο µέγεθος πλαισίου µε το µοντέλο PL / X 5 - 50 και ως εκ τούτου
είναι εξαιρετικά συµπαγές. Αποτελεί µια εξαιρετικά οικονοµική λύση για χρήστες πολύ µεγάλων κινητήρων DC
που επιθυµούν να διαχωρίσουν τις µονάδες ελέγχου και ισχύος.
Τροφοδοσία ισχύος: 12 έως 690 Vac +/- 10% | 3 φάσεις 50 - 60 Hz
Τροφοδοσία ελέγχου: 110 έως 240 Vac +/- 10% | 1 φάση 50 - 60 Hz
Οθόνη 40 αλφαριθµητικών χαρακτήρων µε οπίσθιο φωτισµό
Έλεγχος µονάδων Thyristor 3 φάσεων για έλεγχο DC κινητήρων
Εύκολο και φιλικό προς το χρήστη µενού µε περιγραφικά ονόµατα παραµέτρων
∆υνατότητα οδήγησης 6 Thyristor, γέφυρας 2*6 Thyristor παράλληλα ή γέφυρας 2*6
Thyristor αντιπαράλληλα
Σε βάθος παρακολούθηση σφαλµάτων σε συνδιασµό µε ολοκληρωµένα συστήµατα
συναγερµών
Mνήµη ιστορικού
∆υνατότητα οδήγησης µετασχηµατιστή µε τετραγωνικό παλµό µέχρι 1,5 Amp στο πρωτεύον
Αναγνώριση εξωτερικών σηµάτων ρεύµατος και τάσης οπλισµού του κινητήρα, πεδίου και
θερµοκρασίας
Ενσωµατωµένη λειτουργία παλµογεννήτριας
∆υνατότητα οδήγησης πεδίου µέχρι 500V, 32 Amp ή παραγωγής σήµατος για οδήγηση του
πεδίου από εξωτερική µονάδα
Προστασία και συνέχεια λειτουργίας του κινητήρα σε AVT mode, σε περίπτωση απώλειας
σήµατος του αισθητήρα ταχύτητας
Ενσωµατωµένες λειτουργίες παλµογράφου για απεικόνιση όλων των µετρούµενων µεγεθών
5 τρόποι αναγνώρισης της ταχύτητας του κινητήρα (Speed feedback)
Σειριακές επικοινωνίες: RS232, Profibus, DeviceNet, CC-link, EtherNet, Modbus, CANopen
Συµβατά µε το drive.web, για να παρέχουν ισχυρό προγραµµατιζόµενο έλεγχο
8 αναλογικές εισόδους & 4 αναλογικές εξόδους
17 ψηφιακές εισόδους & 7 ψηφιακές εξόδους
Θερµοκρασίες κατά τη λειτουργία: 0 - 40 ˚C
Θερµοκρασίες κατά την αποθήκευση: (-25) - (+55) ˚C
Ακρίβεια 0.01%
* ∆ιατίθεται επιπλέον µονάδα µετασχηµατιστή παλµών για τους χρήστες που δεν ενδιαφέρονται να προµηθευτούν τα δικά τους εξαρτήµατα. Περιέχει όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται
για να συνδυάσετε το PLXD µε τη στοίβα Thyristor και τους σχετικούς µετασχηµατιστές ρεύµατος. Περιλαµβάνει 12 δίκτυα µετασχηµατιστών παλµών για 2 ή 4 Quadrant γέφυρες, ένα
δίκτυο ανορθωτή φορτίου και 2 δίκτυα µετασχηµατιστών παλµών για µια εξωτερική γέφυρα πεδίου. Η µονάδα έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε ράγα DIN και όλες οι συνδέσεις
διασύνδεσης πραγµατοποιούνται µέσω βιδών.

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ JLX
Η σειρά JL / X είναι ένα πλήρως ψηφιακό σύστηµα κίνησης που παρέχει ισχύ εξόδου 45 - 975 kW για
τον έλεγχο AC κινητήρων “slip ring”. Έχει σχεδιαστεί για εφαρµογές επανασκευής σε γερανούς,
µηχανήµατα χειρισµού υλικών, ανυψωτικά, αντλίες, συµπιεστές και µεταφορείς. ∆ιατίθεται σε
παραλλαγές 2Q (µονής κατεύθυνσης) και 4Q (διπλής κατεύθυνσης), η γκάµα περιλαµβάνει 3 µεγέθη
συµαγή πλαισίων µε µοντέλα υπερφόρτωσης 150% (κανονική) ή 250% (υψηλής λειτουργίας).
∆ιαθέτει ένα εξαιρετικά ευέλικτο εύρος τάσης εισόδου 12 - 500 VAC. Οι επιλογές είναι διαθέσιµες
για είσοδο 600 και 690VAC. Όλα τα µοντέλα περιλαµβάνουν αλφαριθµητική οπίσθια οθόνη 40
χαρακτήρων που διευκολύνει την γρήγορη πλοήγηση σε ένα ευρύ φάσµα λειτουργιών.
Εξαιρετικά συµπαγή µεγέθη που προσφέρουν σηµαντική εξοικονόµηση χώρου
Οθόνη 40 αλφαριθµητικών χαρακτήρων µε οπίσθιο φωτισµό
Εύκολο και φιλικό προς το χρήστη µενού µε περιγραφικά ονόµατα
παραµέτρων
Μενού προγραµµατισµού, το οποίο έχει σχεδιαστεί για γρήγορη µετάβαση
στην επιθυµητή παράµετρο χρησιµοποιώντας εργονοµικά σχεδιασµένα
πλήκτρα
Ενσωµατωµένη λειτουργία παλµογεννήτριας
Σε βάθος παρακολούθηση σφαλµάτων σε συνδιασµό µε ολοκληρωµένα
συστήµατα συναγερµών
Σειριακές επικοινωνίες: RS232, Profibus, DeviceNet, CC-link, EtherNet,
Modbus, CANopen
Συµβατά µε το drive.web, για να παρέχουν ισχυρό προγραµµατιζόµενο έλεγχο
8 αναλογικές εισόδους & 4 αναλογικές εξόδους
17 ψηφιακές εισόδους & 7 ψηφιακές εξόδους
Θερµοκρασίες κατά τη λειτουργία: 0 - 40 ˚C
Θερµοκρασίες κατά την αποθήκευση: (-25) - (+55) ˚C
Ακρίβεια 0.01%

500 - 975 kw
860 - 1680 Amps

75 - 160 kw
130 - 270 Amps

215 - 450 kw
370 - 780 Amps
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DC DRIVE
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ 340 / 680 / 1220 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η σειρά 340/680/1220 περιλαµβάνει εξαιρετικά συµπαγείς ράγες DIN που
είναι τοποθετηµένοι σε µονάδες ελέγχου DC 1Q ή 4Q. Αυτή η
ολοκληρωµένη γκάµα προσφέρει µεµονωµένες αλλά και µη µονάδες
ρεύµατος εξόδου έως 12,2 Α, κατάλληλες για κινητήρες συνεχούς ρεύµατος
έως 1,8 kW (2,0 Hp) ισχύ εξόδου.
Η γκάµα προϊόντων διατίθεται µε ένα ευρύ φάσµα επιλογών τάσης εισόδου,
από τις τυπικές επιλογές 110 - 240 VAC έως 30 - 60 VAC που µπορούν να
παρέχουν τάση εξόδου έως και 24 VDC. Είναι µια ιδανική λύση χαµηλού
κόστους για τον έλεγχο κινητήρων DC µε ψήκτρες ή µαγνήτη.

340 / 680 / 1220

340 / 680 / 1220 i

Εξαιρετικά συµπαγής µονάδα ελέγχου κινητήρα DC
2Q (µονής κατεύθυνσης)
Μη αποµονωµένο
Ισχύς: 0.55 - 1.8 KW (0.75 - 2.0 HP)
Tάση: 90 - 180 V
Ένταση: 3.4 - 12.2 Amps
Εύκολη διαχείρηση των ρυθµίσεων του κινητήρα
Ρυθµιζόµενη αντιστάθµιση υπερύθρων για βελτιωµένη
ρύθµιση ταχύτητας AVF
Λειτουργιες: Ramp, Μέγιστη ταχύτητα κινητήρα,
Ελάχιστη ταχύτητα κινητήρα, IR comp, Μέγιστη ισχύς
κινητήρα
∆ιαστάσεις: 105 χ 35 χ 120 mm (για τη σειρά 340) &
105 χ 45 χ 120 mm (για τις σειρές 680/1220)
∆υνατότητα χρήσης και σε κινητήρες γενικής χρήσης

Πλήρως αποµονωµένη µονάδα ελέγχου κινητήρα
DC µε συµπαγή σχεδίαση.
2Q (µονής κατεύθυνσης)
Ισχύς: 0.55 - 1.8 KW (0.75 - 2.0 HP)
Tάση: 90 - 180 V
Ένταση: 3.4 - 12.2 Amps
Εύκολη διαχείρηση των ρυθµίσεων του κινητήρα
Ρυθµιζόµενη αντιστάθµιση υπερύθρων για βελτιωµένη
ρύθµιση ταχύτητας AVF
Λειτουργιες: Ramp (Up & Down), Μέγιστη ταχύτητα
κινητήρα, Ελάχιστη ταχύτητα κινητήρα, IR comp,
Μέγιστη ισχύς κινητήρα, Σταθερότητα, ∆ιακόπτης AVF
/ Tach, ∆ιακόπτης εύρους ταχύτητας, Επιλογέας τάσης
AC, Συγκριτικό επιπέδου σήµατος
∆ιαστάσεις: 105 χ 60 χ 120 mm (για τη σειρά 340) &
105 χ 70 χ 120 mm (για τις σειρές 680/1220)
∆υνατότητα χρήσης και σε κινητήρες γενικής χρήσης
Ενσωµατωµένη προστασία ορίου τάσης
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ελεγκτής ροπής

340 / 680 / 1220 XRi

4Q (διπλής κατεύθυνσης) µονάδα ελέγχου κινητήρα
DC µε συµπαγή σχεδίαση.
Πλήρως αποµονωµένα ηλεκτρονικά ελέγχου.
Ισχύς: 0.55 - 1.8 KW (0.75 - 2.0 HP)
Tάση: 90 - 180 V
Ένταση: 3.4 - 12.2 Amps
Εύκολη διαχείρηση των ρυθµίσεων του κινητήρα
Ρυθµιζόµενη αντιστάθµιση υπερύθρων για βελτιωµένη
ρύθµιση ταχύτητας AVF
Λειτουργιες: Ramp (Up & Down), Μέγιστη ταχύτητα
κινητήρα, Ελάχιστη ταχύτητα κινητήρα, IR comp,
Μέγιστη ισχύς κινητήρα, Σταθερότητα, ∆ιακόπτης AVF
/ Tach, ∆ιακόπτης εύρους ταχύτητας, Επιλογέας τάσης
AC, Συγκριτικό επιπέδου σήµατος
∆ιαστάσεις: 105 χ 60 χ 120 mm (για τη σειρά 340) &
105 χ 70 χ 120 mm (για τις σειρές 680/1220)
∆υνατότητα χρήσης και σε κινητήρες γενικής χρήσης
Ενσωµατωµένη προστασία ορίου τάσης
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ελεγκτής ροπής

Σειρά 400 / 800 / 1200 XLV
Η σειρά XLV είναι γραµµικοί ελεγκτές ταχύτητας κινητήρα συνεχούς απόκρισης, κυρίως για
µικρούς DC κινητήρες χαµηλής τάσης µε ισχύ εξόδου 4 - 12Α. Το XLV κινείται και φρενάρει και
στις δύο κατευθύνσεις περιστροφής. Ένα ρυθµιζόµενο όριο ρεύµατος και ένας βρόχος ελέγχου
ρεύµατος ταχείας δράσης προστατεύουν τον ελεγκτή και τον κινητήρα από συνεχείς
υπερφορτώσεις. Λειτουργεί από µία τροφόδοσία πολικότητας, είτε από µπαταρία είτε από µη
ρυθµιζόµενη πηγή DC. Η εξαιρετική απόδοση επιτρέπει στη σειρά XLV να ανταποκρίνεται στις
πιο απαιτητικές εφαρµογές. Οι εκτενείς προδιαγραφές περιλαµβάνουν πολλά τυπικά
χαρακτηριστικά που συνήθως δεν συναντόνται σε µια µονάδα δίσκου µε το µέγεθος και το
κόστος του XLV.
Έξοδοι 4 / 8 / 12 A, µε 200% υπερφόρτωση για ένα δευτερόλεπτο & σε αντίστροφη
λειτουργία µειώνεται σε 100% σε 5 δευτερόλεπτα
Παροχή µίας πολικότητας µε ευρεία τάση
Τροφοδοσία: 12 - 24 - 48 Vdc (µε ανοχή ± 5% & ± 10%)
Ενσωµατωµένη θερµική προστασία µε δυνατότητα επαναφοράς
Ρυθµιζόµενη αντιστάθµιση υπερύθρων για βελτιωµένη ρύθµιση ταχύτητας AVF
Υψηλό εύρος ζώνης µε γραµµική έξοδο
∆έχεται διπολικές ή µονοπολικές εντολές εισόδου
Εύκολη διαχείρηση για την λειτουργία αλλαγής του ορίου
∆ιαστάσεις: 105 x 60 x 120 mm (400 / 800 XLV) & 105 x 70 x 120 mm (1200 XLV)
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0 - 40 °C
Πιστοποιητικό CE
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DC DRIVE
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ SL / SLX Series
Μια οικονοµική, συµπαγής και αξιόπιστη λύση για τον έλεγχο DC κινητήρων, ιδανικό για “OEM”. Η σειρά SL /
SLX περιλαµβάνει µια σειρά αναλογικών µονάδων DC 2Q (µονής κατεύθυνσης) και 4Q (διπλής κατεύθυνσης)
που παρέχουν ρεύµα εξόδου έως 330Α για έλεγχο κινητήρων 5kW - 145kW. Για χρήστες που προτιµούν ή
χρειάζονται αναλογικές µονάδες ελέγχου, η σειρά SL παρέχει µια οικονοµική, συµπαγή και αξιόπιστη πλατφόρµα
ελέγχου.

Μοντέλο Α’

Εξαιρετικά συµπαγή µεγέθη που προσφέρουν σηµαντική εξοικονόµηση χώρου
Ευρύ φάσµα τροφοδοσίας AC, 380 - 480V ή 200 - 240V, επιλογή του χρήστη
∆ιαστάσεις: 250 χ 204 χ 143 mm (SL series) & 410 χ 204 χ 187 mm (SLX series)
Επιπλέον 50% της µέγιστης ροπής για γρήγορη επιτάχυνση ή φορτία κρούσης
∆υνατότητα διασύνδεσης µηδενικού σηµείου αναφοράς, κυρίως για εφαρµογές
“extruder”
Ενσωµατωµένο πεδίο εξασθένησης για εκτεταµένο εύρος ταχύτητας
Μεγάλος αριθµός ενσωµατωµένων συναγερµών για την προστασία τόσο του
κινητήρα όσο και της µονάδας ελέγχου
Λειτουργία ανατροφοδότησης τάσης οπλισµού υψηλής ακρίβειας έτσι ώστε να
εξαλείφεται η ανάγκη για πρόσθετο “tacho” στις περισσότερες εφαρµογές
Αυτόµατη λειτουργία πεδίου οικονοµίας για την προστασία των κινητήρων σε
κρύα περιβάλλοντα
Είσοδος ελέγχου ροπής για βασικό έλεγχο στρέψης ή τάσης, µε όριο στροφών
Πολλά επιπλέον σήµατα εισόδου και εξόδου, ιδανικά για εφαρµογές συστήµατος
Βάρος: 8 Kg (SL series) & 15 Kg (SLX series)
Μοντέλο Α’
Μοντέλο
SL & SLX 05
SL & SLX 10
SL & SLX 15
SL & SLX 20
SL & SLX 30
SL & SLX 40
SL & SLX 50

Μέγιστο Ρεύµα Εξόδου (A)
12
24
36
48
72
96
120

Μοντέλο
SL & SLX 65
SL & SLX 85
SL & SLX 115
SL & SLX 145

Μέγιστο Ρεύµα Εξόδου (A)
155
205
270
330

Ισχύς Κινητήρων (kW)
05
10
15
20
30
40
50

Μοντέλο B’
Ισχύς Κινητήρων (kW)
65
85
115
145

Μοντέλο B’

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ SLE Series
Μια οικονοµική, συµπαγής και αξιόπιστη λύση για τον έλεγχο DC κινητήρων, ιδανικό για “OEM”.
Η σειρά SLE περιλαµβάνει µια σειρά αναλογικών µονάδων DC 2Q (µονής κατεύθυνσης) που
παρέχουν ρεύµα εξόδου 34 - 106Α για έλεγχο κινητήρων 14kW - 44kW. Για χρήστες που
προτιµούν ή χρειάζονται αναλογικές µονάδες ελέγχου, η σειρά SL παρέχει µια οικονοµική,
συµπαγή και αξιόπιστη πλατφόρµα ελέγχου. Εξαιρετικά συµπαγή µεγέθη που προσφέρουν
σηµαντική εξοικονόµηση χώρου, καθώς και εύκολη ενσωµάτωση σε νέα σχέδια µε γρήγορη
εγκατάσταση.
Επιπλέον 50% της µέγιστης ροπής για γρήγορη επιτάχυνση ή φορτία κρούσης
Αποµονωµένα ηλεκτρονικά στοιχεία ελέγχου για εύκολη σύνδεση µε άλλους
δίσκους / εξοπλισµό
∆ιαστάσεις: 290 χ 215 χ 155 mm
∆ιαµορφώσιµη γέφυρα πεδίου για εύκολη αντιστοίχιση τάσης πεδίου κινητήρα
Ευρύ φάσµα τροφοδοσίας AC, 380 - 480V ή 200 - 240V, επιλογή του χρήστη
Είσοδος ελέγχου ροπής για βασικό έλεγχο στρέψης ή τάσης, µε όριο στροφών
∆ιακόπτης επιλογής αρχικής θέσης (calibration) χωρίς την χρήση επιπλέον
εξαρτηµάτων
Βάρος: 7 Kg
Μοντέλο SLE
Μοντέλο
SLE 14
SLE 24
SLE 34
SLE 44

Μέγιστο Ρεύµα Εξόδου (A)
34
58
82
106

Ισχύς Κινητήρων (kW)
14
24
34
44
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INVERTER
INVERTER (Ρυθµιστές Στροφών Κινητήρων)

Τα Inverters είναι συσκευές που έχουν σαν πρωταρχικό ρόλο τη ρύθµιση των στροφών τριφασικών κινητήρων. Ανάλογα µε την παροχή ρεύµατος προς
το Inverter, χωρίζονται σε µονοφασικά (αν τροφοδοτούνται από 1 φάση) και τριφασικά (αν τροφοδοτούνται από 3 φάσεις). Τα Inverters µετατρέπουν
αρχικά την εναλλασσόµενη παροχή του δικτύου σε συνεχές ρεύµα και κατόπιν µέσω µιας διαδικασίας που ονοµάζεται PWM (Pulse Width Modulation)
ξανά σε εναλλασσόµενο. Με τον τρόπο αυτό ελέγχουν τη συχνότητα, ρυθµίζοντας την ταχύτητα του κινητήρα, αλλά και την καµπύλη συχνότητας - τάσης
(V/f) εξασφαλίζοντας τη µέγιστη δυνατή ροπή µε ασφάλεια για τον κινητήρα. Ένα, επιπλέον, σηµαντικό πλεονέκτηµα της χρήσης Inverter είναι η απουσία
παραµορφώσεων και η αποφυγή απόκλισης του συνηµιτόνου από τη µονάδα, στο δίκτυο παροχής. Αποτέλεσµα αυτού είναι η απουσία άεργου ισχύος και
κατ’ επέκταση η µείωση του κόστους τιµολογίων ρεύµατος, που σε µεγάλες ιπποδύναµεις, ισοδυναµεί µε µεγάλη εξοικονόµηση χρηµατικών πόρων.

LS Starvert iE5
Inverter γενικής χρήσης, µικροσκοπικό, λεπτό, φιλικό προς τον χρήστη, µε ισχυρή απόδοση ροπής
και ακριβή έλεγχο ταχύτητας, µε εύρος ισχύος: 100w - 400kw.
Τροφοδοσία µονοφασική 200 - 230Vac
Επιλογή ελέγχου V/f
0.1 - 200Hz Συχνότητα εξόδου
Ανάλυση ταχύτητας 0.1Hz
Ακρίβεια συχνότητας 0.1%
-/+10% Ανοχή τάσης τροφοδοσίας
Υπερφόρτωση 150% για 1 λεπτό, 200% για 30sec
Ιστορικό σφαλµάτων: 3 τελευταία σφάλµατα
Ενσωµατωµένο ποτενσιόµετρο
5 ψηφιακές προγραµµατιζόµενες εισόδους / 1 εξόδος Relay
0 - 10Vdc, 0/4 - 20 mA Αναλογική είσοδος
IP20 προστασία
Επιλογή χειροκίνητης / αυτόµατης ενίσχυσης ροπής
Επιλογή PNP/NPN σηµάτων εισόδου
∆ιαδικασία ελέγχου PI
Οθόνη 3 ψηφίων LED
Εξαιρετικά µικρό βάρος και διαστάσεις
Πιστοποιητικό CE, UL, ISO9001 ISO14000

Εφαρµογές
Κατάλληλο για Βιοµηχανική & Οικιακή χρήση
Συστήµατα εξαερισµού
Πόρτες ανελκυστήρων
Κατασκευή µηχανηµάτων
Εφαρµογές µηχανών συσκευασία

LS Starvert M100
Το LS Starvert M100 είναι Inverter µε µικρό κόστος και µέγεθος για µεγάλη ποικιλία εφαρµογών.
Φιλικό περιβάλλον χρήσης µε εύρος ισχύος: 0,1 - 2,2 kw και 1 φάση 200 - 240 Vac.
Ενσωµατωµένο φίλτρο C2 EMC
Τροφοδοσία µονοφασική 200 - 230Vac
Επιλογή ελέγχου V/f
0 - 400Hz Συχνότητα εξόδου
-10% µε +10% Ανοχή τάσης τροφοδοσίας
Ιστορικό σφαλµάτων: 5 τελευταία σφάλµατα
Ενσωµατωµένο ποτενσιόµετρο
5 ψηφιακές προγραµµατιζόµενες εισόδους / 2 εξόδους (Relay, transistor)
0 - 10 Vdc ή 4 - 20 mA Αναλογική είσοδος
0-10 Vdc Αναλογική έξοδος
7 ταχύτητες
IP20 προστασία
Επιλογή χειροκίνητης / αυτόµατης ενίσχυσης ροπής
Επιλογή PNP/NPN σηµάτων εισόδου
∆ιαδικασία ελέγχου PID
Ηλεκτρονικό θερµικό για την προστασία του ηλεκτροκινητήρα
∆υνατότητα επικοινωνίας RS485 (LS Bus / Modbus RTU)
Οθόνη 5 ψηφίων LED
Πρόγραµµα τροποποίησης & παρακολούθησης από Η/Υ ή PLC
Εξαιρετικά µικρό βάρος και διαστάσεις
Πιστοποιητικό CE, UL

Εφαρµογές
Κατάλληλο για Βιοµηχανική & Οικιακή χρήση
Αντλίες, ανεµιστήρες και συστήµατα εξαερισµού
Ταινίες & κοχλίες µεταφοράς
Πόρτες ανελκυστήρων
Κατασκευή µηχανηµάτων
Εφαρµογές µηχανών συσκευασίας
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INVERTER
LS STARVERT IG5A
Το LS Starvert iG5A είναι Inverter µε πολύ ανταγωνιστική τιµή και
αναβαθµισµένο λειτουργικό. Φιλικό περιβάλλον χρήσης, εξαιρετική
λειτουργία ροπής και µικρό µέγεθος. Εύρος ισχύος: 0,4kw - 22 kw 3 φάσεων
380 - 480Vac.
Επιλογή ελέγχου V/f, διανυσµατικός έλεγχος πεδίου (SVC)
Αυτόµατη ανάγνωση παραµέτρων κινητήρα (Auto-tuning)
Υψηλή ροπή σε όλη την κλίµακα στροφών
0.1 - 400 Hz Συχνότητα εξόδου
Ανάλυση ταχύτητας 0.01 Hz
Ακρίβεια συχνότητας 0.01%
-15% ~ +10% Ανοχή τάσης τροφοδοσίας
Υπερφόρτωση 150% για 1 λεπτό
Ιστορικό σφαλµάτων: 5 τελευταία σφάλµατα
8 ψηφιακές προγραµµατιζόµενες εισόδους / 2 εξόδους (Relay,
transistor)
0~10Vdc, -10 ~ +10Vdc, 0/4 - 20 mA Αναλογική είσοδος
0 -10Vdc Αναλογική έξοδος (Συχνότητα, Αµπέρ, Τάση)
IP20 προστασία, UL Type 1 (Option)
Επιλογή χειροκίνητης / αυτόµατης ενίσχυσης ροπής
Επιλογή PNP/NPN σηµάτων εισόδου
2ος έλεγχος κινητήρα και τοποθέτηση παραµέτρων
Ενσωµατωµένη δυναµική πέδηση
∆ιαδικασία ελέγχου PID
Ενσωµατωµένη επικοινωνία RS485 (LS Bus / Modbus RTU)
∆υνατότητα επικοινωνίας DeviceNet, EtherNet, CANOpen,
Profibus-DP
Ανεµιστήρας ψύξης µε On/Off έλεγχο & εύκολη αντικατάσταση
Αποσπώµενη οθόνη λειτουργίας µε RJ45 καλώδιο (κατ’ επιλογή)
Οθόνη 4 ψηφίων LED
Αναβαθµισµένες λειτουργίες:
Sleep & Wake-up mode (εξοικονόµηση ενέργειας)
KEB (Kinetic Energy Buffering) προστασία
Χαµηλή διαρροή PWM
Πρόγραµµα τροποποίησης & παρακολούθησης από Η/Υ (Drive View)
Πιστοποιητικό CE, UL

Εφαρµογές
Κατάλληλο για Βιοµηχανική χρήση
Θέρµανση & ψύξη - Κλιµατισµό
Ύδρευση & Άρδευση
Αντλίες
Ανεµιστήρες και συστήµατα εξαερισµού
Ταινίες & κοχλίες µεταφοράς
Συστήµατα ανάδευσης & ανάµειξης
Αεροσυµπιεστές και Extruders
Μηχανήµατα πλεκτικής και εργαλειοµηχανές
Μηχανήµατα τύλιξης και εκτύλιξης
Εφαρµογές µηχανών συσκευασίας

LS STARVERT IS7
Το LS Starvert iS7 είναι Inverter µε υψηλή απόδοση ροπής και ακριβή έλεγχο. Φιλικό
περιβάλλον χρήσης µε µεγάλη LCD οθόνη χειρισµού πολλαπλών πλήκτρων. Εύρος ισχύος:
0,75kw - 375kw, 3 φάσεων 380 - 480Vac.
Επιλογή ελέγχου V/f, διανυσµατικός έλεγχος πεδίου (SVC)
Έλεγχος ταχύτητας / ροπής µε encoder κάρτα
Αυτόµατη ανάγνωση παραµέτρων κινητήρα (Auto-tuning)
Υψηλή ροπή σε όλη την κλίµακα στροφών
0.1 - 400 Hz Συχνότητα εξόδου
Ανάλυση ταχύτητας 0.01 Hz
Ακρίβεια συχνότητας 0.01%
-15% ~ +10% Ανοχή τάσης τροφοδοσίας
Υπερφόρτωση 250% για 1 λεπτό
Ιστορικό σφαλµάτων: 5 τελευταία σφάλµατα
8 ψηφιακές προγραµµατιζόµενες εισόδους / 2 εξόδους (Relay, transistor)
0~10Vdc, -10 ~ +10Vdc, 0/4 - 20mA Αναλογική είσοδος
0 -10Vdc Αναλογική έξοδος (Συχνότητα, Αµπέρ, Τάση)
IP20 προστασία, UL Type 1 (Option)
Επιλογή χειροκίνητης / αυτόµατης ενίσχυσης ροπής
Επιλογή PNP/NPN σηµάτων εισόδου
2ος έλεγχος κινητήρα και τοποθέτηση παραµέτρων
∆ιαδικασία ελέγχου PID
Ενσωµατωµένη επικοινωνία RS485 (LS Bus / Modbus RTU)
∆υνατότητα επικοινωνίας DeviceNet, EtherNet, LonWorks, CANOpen,
Profibus-DP & PLC card
Κάρτες επέκτασης ψηφιακών & αναλογικών σηµάτων
Ανεµιστήρας ψύξης µε On/Off έλεγχο & εύκολη αντικατάσταση
Αποσπώµενη οθόνη λειτουργίας µε RJ45 καλώδιο (κατ’ επιλογή)
Hλεκτρονική µονάδα πέδησης - DB IGBT
Aντιπαρασιτικό φίλτρο EMC
Πηνίο για αποφυγή αρµονικών DC Bus Choke
Οθόνη 4 γραµµών LCD µε πολλαπλά πλήκτρα
Προηγµένες λειτουργίες
Sleep & Wake-up mode (εξοικονόµηση ενέργειας)
KEB (Kinetic Energy Buffering) προστασία
Χαµηλή διαρροή PWM
Πρόγραµµα τροποποίησης & παρακολούθησης από Η/Υ (Drive View)
Πιστοποιητικό CE, UL

Εφαρµογές
Κατάλληλο για Βιοµηχανία & Ναυτιλία
Συστήµατα ανύψωσης, γερανοί, γερανογέφυρες & ανελκυστήρες
Συστήµατα συγχρονισµού κινήσεων
Αντλίες και ανεµιστήρες
Ταινίες & κοχλίες µεταφοράς
Συστήµατα ανάδευσης & ανάµειξης
Αεροσυµπιεστές και Extruders
Μηχανήµατα τύλιξης και εκτύλιξης
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ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
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ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
Οι υψηλές θερµοκρασίες κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες σε µηχανές ή γραµµές παραγωγής σε βιοτεχνίες, βιοµηχανίες µε συνεχή λειτουργία µπορεί να
προκαλέσει µεγάλη άνοδο της θερµοκρασίας στο εσωτερικό των ηλεκτρικών πινάκων ή πεδίων.
Η υπερβολικά υψηλή θερµοκρασία στο εσωτερικό ενός πίνακα είναι η σηµαντικότερη αιτία φθοράς του ηλεκτρικού / ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Παράλληλα είναι η ίδια που ευθύνεται για την απόδοση, την αξιοπιστία και το χρόνο ζωής ενός συστήµατος αυτοµατισµού.
Όλες οι ηλεκτρονικές (PLC, Inverters, DC drives, Servo drives, τροφοδοτικά, Solid state relay κ.τ.λ) και ηλεκτρολογικές µονάδες (Ρελέ, θερµικά, καλώδια,
µικροαυτόµατοι και αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κ.τ.λ) έχουν απώλεια της αρχικής ισχύος που µπορεί να φτάσει και το 50%, όταν ο χώρος που εργάζονται
υπερβαίνει τους 40-45°C. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την καταστροφή τους ή την κακή λειτουργίας τους και κατά συνέπεια, βλάβες και διακοπές στις
µηχανές ή γραµµές παραγωγής.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι βλάβες που προκαλούνται από υπερθέρµανση κοστίζουν πολύ περισσότερο από ένα καλό σύστηµα ελέγχου και
διαχείρισης θερµοκρασίας. Αντίθετα η εφαρµογή ενός συστήµατος ψύξης και η διατήρηση της θερµοκρασίας σε κανονικά επίπεδα, στο εσωτερικό των
πινάκων, αποτελεί το σηµαντικότερο παράγοντα καλής λειτουργίας και συντήρησης του εκάστοτε βιοµηχανικού εξοπλισµού και των γραµµών παραγωγής.
Για την αποφυγή κάθε είδους προβληµάτων υπερθέρµανσης, η λύση είναι η εγκατάσταση κλιµατιστικών µονάδων για ηλεκτρικούς πίνακες.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ SLIM

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η σειρά εξωτερικών κλιµατιστικών µονάδων πλευρικής
στήριξης περιλαµβάνει συσκευές κατάλληλες για
λειτουργία σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες. Τα
προϊόντα διαθέτουν πιστοποίηση CE και cURus. Οι
διάφορες εκδόσεις εµπεριέχουν µεγάλη ποικιλία
διαστάσεων και αποδόσεις που ξεκινούν από 240 W
(1535 BTU/h), µέχρι 3800 W (12966 BTU/h). Η
ανοξείδωτη κατασκευή ορισµένων από αυτές είναι
κατάλληλη για εγκατάσταση σε χώρους µε υψηλή
υγρασία και νέφη αλάτων.
Γρήγορη εγκατάσταση
Γρήγορη και εύκολη συντήρηση
Έλεγχος θερµοκρασίας
Θερµοκρασία λειτουργίας έως 55 °C ενός και
εκτός του ερµαρίου
Απουσία υγρασίας εντός του ηλεκτρικού πίνακα
Η σειρά SLIM, κλιµατιστικών µονάδων για ερµάρια και
πίνακες έχει σχεδιαστεί µε γνώµονα τη µέγιστη
απόδοση στη µικρότερη δυνατή διάσταση πάχους. Στα
προϊόντα περιλαµβάνονται µοντέλα για πλήρως
εντοιχιζόµενη εγκατάσταση, για εγκατάσταση όπου η
συσκευή βρίσκεται κατά το ήµισυ εντός του πίνακα, για
εξωτερική εγκατάσταση, αλλά και για πλήρως
εξωτερική εγκατάσταση, στην οποία η επικοινωνία µε
το ερµάριο επιτυγχάνεται µέσω τετράγωνων οπών.
Βασικός στόχος είναι η εξοικονόµηση χώρου και αυτό
επιτυγχάνεται µε την προσαρµοστικότητα που
χαρακτηρίζει τη σειρά αυτή. Οι εκδόσεις ανοξείδωτης
κατασκευής είναι κατάλληλες για χώρους µε υψηλή
υγρασία και νέφη αλάτων. Οι µονάδες µπορούν να
τοποθετηθούν στην πλάγια όψη, αλλά και στην πόρτα
ηλεκτρικών πεδίων.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΟΡΟΦΗΣ

Η σειρά εξωτερικών κλιµατιστικών µονάδων οροφής
καλύπτει την ανάγκη τοποθέτησης της συσκευής
εξωτερικά, πάνω από τον πίνακα. Τα προϊόντα
διαθέτουν πιστοποίηση CE και cURus. Οι διάφορες
εκδόσεις εµπεριέχουν µεγάλη ποικιλία διαστάσεων και
αποδόσεις που ξεκινούν από 500 W (1706 BTU/h),
µέχρι 3800 W (12966 BTU/h). Η ανοξείδωτη
κατασκευή ορισµένων από αυτές είναι κατάλληλη για
εγκατάσταση σε χώρους µε υψηλή υγρασία και νέφη
αλάτων.
Γρήγορη εγκατάσταση
Γρήγορη και εύκολη συντήρηση
Έλεγχος θερµοκρασίας
Θερµοκρασία λειτουργίας έως 55 °C ενός και
εκτός του ερµαρίου
Απουσία υγρασίας εντός του ηλεκτρικού πίνακα

Ηλεκτρονικός θερµοστάτης
Χρονικό καθυστέρησης έναρξης λειτουργίας για
προστασία του συµπιεστή
Ειδοποίηση σε περίπτωση υψηλής θερµοκρασίας
Λειτουργία προστασίας σε περίπτωση πτώσης
θερµοκρασίας κάτω από 0 °C
Έλεγχος ανοιχτής πόρτας
Απουσία υγρασίας εντός του ηλεκτρικού πίνακα
Γρήγορη και εύκολη συντήρηση
Θερµοκρασία λειτουργίας έως 55 °C ενός και
εκτός του ερµαρίου
Κατασκευή κυψελών Aluzink για αντισκωρική
προστασία σε περιβάλλοντα αλατούχου νέφους
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ΣΤΑΘΜΗ, ΡΟΗ, ΠΙΕΣΗ
& ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΡΟΗΣ
Ηλεκτροµαγνητικά παροχόµετρα.
Ηλεκτροµαγνητικά Ροόµετρά κατάλληλα για µέτρηση ροής σε δίκτυα νερού, τροφίµων & ποτών, φαρµάκων, δίκτυα ύδρευσης & άρδευσης, λυµάτων,
λάσπης, αποβλήτων, πολτού.
Τα κυριότερα πεδία που µπορούν να βρουν εφαρµογή είναι η χηµική βιοµηχανία, παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας, ορυχεία, επεξεργασία
νερού, χαρτοβιοµηχανία, φαρµακευτική βιοµηχανία, τρόφιµα και προστασία του περιβάλλοντος.
Η µέτρηση είναι ανεξάρτητη από την πυκνότητα, το ιξώδες, τη θερµοκρασία, την πίεση του µετρούµενου υγρού καθώς και χρειάζεται ελάχιστη ηλεκτρική
αγωγιµότητα. ∆εν υπάρχουν κινούµενα µέρη στο σωλήνα µέτρησης. ∆εν υπάρχει απώλεια πίεσης. Είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για µέτρηση πολτού.
Η εσωτερική επένδυση είναι από Rubber & PTFE καθώς και τα ηλεκτρόδια από ταντάλιο, hastalloy c, τιτάνιο και πλατίνα. Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας
είναι Modbus, Hart protocol και εφαρµογής για smartphone Android µέσω Bluetooth. Το RPMAG διαθέτει ενσωµατωµένο καταγραφικό δεδοµένων για
την καταγραφή των µετρήσεων κατά την πάροδο του χρόνου. Τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε αρχείο .txt µε τρόπο που αναγνωρίζονται από Excel ή άλλα
ισοδύναµα πακέτα λογιστικών αναλύσεων
∆ιαστάσεις: DN10…DN2000
Εύρος παροχής <0,1m3/h … 110.000m3/h
Αγωγιµότητα Υγρού: >5µS/cm
Ακρίβεια µέτρησης: ±0,5% / ±0,2%
Σήµα εξόδου: open-collector output 30V,
Αναλογική έξοδος: 4÷20 mA
Hart πρωτόκολλο, MODBUS RTU, Bluetooth,
smartphone Android
Βαθµός προστασίας αισθητηρίου: IP67, IP68

ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ RPMAG
Ηλεκτροµαγνητικό Ροόµετρο µε ενσωµατωµένο Data logger αποθήκευσης δεδοµένων και Bluetooth. Το ροόµετρο RPmag είναι κατάλληλο για όλες τις εφαρµογές στην Βιοµηχανία.
Είναι διαθέσιµα διάφορα υλικά για εσωτερική επένδυση, καθώς και ηλεκτρόδια από ταντάλιο, hastelloy c, τιτάνιο. Υποστηρίζονται τα πιο διαδεδοµένα συστήµατα επικοινωνίας, όπως
το Modbus, το Hart και µέσω εφαρµογής για smartphone Android µε χρήση Bluetooth. Το RPMAG διαθέτει ενσωµατωµένο καταγραφικό δεδοµένων για την καταγραφή των
µετρήσεων σε προεπιλεγµένη µονάδα χρόνου. Μια µονάδα USB τοποθετείται πίσω από την αποσπώµενη οθόνη. Τα καταγεγραµµένα δεδοµένα αποθηκεύονται σε ένα αρχείο TXT που
είναι αναγνωρίσιµο από Excel ή άλλα ισοδύναµα πακέτα λογιστικών αναλύσεων.
Εύρος ροής: Το RPmag είναι σε θέση να επεξεργάζεται σήµατα από υγρά µε ρυθµούς ροής µέχρι 10m/s και προς τις
δύο κατευθύνσεις (µετρητής αµφίδροµης ροής).
∆ιαστάσεις: DN10 - DN2000
Εύρος παροχής: 0,1 - 110000 m³/h
Υλικό αισθητήρα: SS321
Αγωγιµότητα Υγρού: > 5µS/cm
Εσωτερική επίστρωση: PTFE DN10 - DN500 & neoprene DN65 - DN2000
Ηλεκτρόδια Stainless Steel 316L, Hastelloy C, Τιτάνιο, Ταντάλιο, Πλατίνα
Θερµοκρασία λειτουργίας αποσπώµενης έκδοσης: RUBBER (-40) - (+80) °C, PTFE (-40) - (+150) °C
Θερµοκρασία λειτουργίας βασικής έκδοσης: RUBBER (-40) - (+80) °C, PTFE (-40) - (+100) °C
Ακρίβεια µέτρησης: ±0,5% βασική έκδοση & ±0,2% επιλογή
Επαναληψιµότητα : ±0,10%
Αναλογική έξοδος: 4-20 mA, max.load 750 Ohm
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: HART / MODBUS / BLUETOOTH App Android (κατ’ επιλογή)
Έξοδος συχνότητας: 0,1 -10000Hz
Παλµική έξοδος: 24Vdc γαλβανικά αποµονωµένο open-collector ή κατ’ επιλογή 24V 20mA
Τροφοδοσία: 85 - 265 Vac, 12 Vdc, 24 Vdc, 24Vac
Κατανάλωση: 6W (µέγιστο 8W)
Βαθµός προστασίας αισθητηρίου: IP67/ IP68 (κατόπιν παραγγελίας)
Βαθµός προστασίας µετατροπέα: IP67
Οθόνη προγραµµατισµού και ένδειξης LCD 20 στοιχείων
Εγγύηση 1 έτους
Προέλευση: Ιταλία

Σταθµός ανύψωσης νερού

Κοίλωµα παρακολούθησης σωλήνων νερού
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ΣΤΑΘΜΗ, ΡΟΗ, ΠΙΕΣΗ
& ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ RPMAGM
Το RPmagM µε πιστοποίηση MID είναι ηλεκτροµαγνητικό Ροόµετρο κατάλληλο για όλες τις βιοµηχανικές
διεργασίες. Είναι σύµφωνο µε την οδηγία 2014/32 / ΕΕ και τα πρότυπα OIML R 49-1 / 2/3, EN 14154-1
/ 2/3, ISO 4064-1 / 2/5. ∆ιατίθενται διάφορα υλικά για επένδυση, καθώς και ηλεκτρόδια από Hastelloy
C, ταντάλιο και τιτάνιο. Μπορεί να επεξεργάζεται σήµατα από υγρά µε ρυθµούς ροής έως και 10 m / s και
στις δύο κατευθύνσεις (αµφίδροµος µετρητής). Ο µετατροπέας µπορεί να φέρει τα πιο κοινά συστήµατα
επικοινωνίας όπως το MODBUS RTU. Τα καταγεγραµµένα δεδοµένα αποθηκεύονται σε ένα αρχείο TXT
που είναι αναγνωρίσιµο από Excel ή άλλα ισοδύναµα πακέτα λογιστικών αναλύσεων.
Εύρος ροής: Το RPmagM είναι σε θέση να επεξεργάζεται σήµατα από υγρά µε
ρυθµούς ροής µέχρι 10m/s και προς τις δύο κατευθύνσεις (µετρητής αµφίδροµης
ροής).
∆ιαστάσεις: PTFE DN10 - DN250 & RUBBER DN10 - DN2500
Εύρος παροχής: 0,1 - 630 m³/h
Υλικό αισθητήρα: SS321
Αγωγιµότητα Υγρού: > 5µS/cm
Εσωτερική επίστρωση: PTFE DN10 - DN250 & neoprene DN65 - DN250
Ηλεκτρόδια Stainless Steel 316L, Hastelloy C, Τιτάνιο, Ταντάλιο, Πλατίνα
Θερµοκρασία λειτουργίας αποσπώµενης έκδοσης: RUBBER (-40) - (+80) °C, PTFE
(-40) - (+150) °C
Θερµοκρασία λειτουργίας βασικής έκδοσης: RUBBER (-40) - (+80) °C, PTFE (-40)
- (+100) °C
Ακρίβεια µέτρησης: ±0,5% βασική έκδοση & ±0,2% επιλογή
Αναλογική έξοδος: 4-20 mA, max.load 750 Ohm
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: MODBUS
Έξοδος συχνότητας: 0,1 -10000Hz
Παλµική έξοδος: 24Vdc γαλβανικά αποµονωµένο open-collector ή κατ’ επιλογή
24V 20mA
Τροφοδοσία: 85 - 265 Vac, 12 Vdc, 24 Vdc, 24Vac
Κατανάλωση: 6W (µέγιστο 8W)
Βαθµός προστασίας αισθητηρίου: IP67/ IP68 (κατόπιν παραγγελίας)
Βαθµός προστασίας µετατροπέα: IP67
Οθόνη προγραµµατισµού και ένδειξης LCD 20 στοιχείων
Εγγύηση 1 έτους
Προέλευση: Ιταλία

ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ RSMAG
Ηλεκτροµαγνητικό Ροόµετρο µε ενσωµατωµένο Data logger αποθήκευσης δεδοµένων και Bluetooth. Το
RSMAG είναι υγιεινού τύπου κατάλληλο για βιοµηχανία τροφίµων & φαρµάκων. Ο τρόπος σύνδεσης
κατά DIN ή Clamp ISO2852 είναι κατάλληλος για εφαρµογές µε γάλα, µπύρα και άλλα ποτά.
Κατασκευασµένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι µε επένδυση PFA είναι κατάλληλο και για
φαρµακευτικές εφαρµογές.
Το ροόµετρο RSMAG είναι κατάλληλο για όλες τις εφαρµογές στην Βιοµηχανία. ∆ιάφορα υλικά για
επένδυση είναι διαθέσιµα, καθώς και ηλεκτρόδια από ταντάλιο, hastelloy c, τιτάνιο. ∆ιαθέτει τα πιο
διαδεδοµένα συστήµατα επικοινωνίας, όπως το Modbus, το Hart και µέσω εφαρµογής για smartphone
Android µέσω Bluetooth. Το RSMAG διαθέτει ενσωµατωµένο καταγραφικό δεδοµένων για την
καταγραφή των µετρήσεων στην µονάδα του χρόνου. Μια µονάδα USB που τοποθετείται πίσω από την
αποσπώµενη οθόνη. Τα καταγεγραµµένα δεδοµένα αποθηκεύονται σε ένα αρχείο TXT που είναι
αναγνωρίσιµο από Excel ή άλλα ισοδύναµα πακέτα λογιστικών αναλύσεων.
Εύρος ροής: Το RSmag είναι σε θέση να επεξεργάζεται σήµατα από υγρά µε
ρυθµούς ροής µέχρι 10m/s και προς τις δύο κατευθύνσεις (µετρητής αµφίδροµης
ροής).
∆ιαστάσεις: DN25 - DN250
Εύρος παροχής: 0,1 - 600 m³/h
Υλικό αισθητήρα: SS304
Αγωγιµότητα Υγρού: > 5µS/cm
Εσωτερική επίστρωση: PFA
Ηλεκτρόδια Stainless Steel 316L, Hastelloy C, Τιτάνιο, Ταντάλιο
Θερµοκρασία λειτουργίας αποσπώµενης έκδοσης: PFA (-40) - (+180) °C
Θερµοκρασία λειτουργίας βασικής έκδοσης: RUBBER (-40) - (+100) °C
Ακρίβεια µέτρησης: ±0,5% / ±0,2%
Αναλογική έξοδος: 4-20 mA, max.load 750 Ohm
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: MODBUS / BLUETOOTH
Έξοδος συχνότητας: 0,1 -10000 Hz
Παλµική έξοδος: 24Vdc γαλβανικά αποµονωµένο open-collector ή κατ’ επιλογή
24V 20mA
Τροφοδοσία: 85 - 265 Vac, 12 Vdc, 24 Vdc, 24Vac
Κατανάλωση: 6W (µέγιστο 8W)
Βαθµός προστασίας αισθητηρίου αποσπώµενης έκδοσης: IP67/ IP68
Βαθµός προστασίας αισθητηρίου βασικής έκδοσης: IP67
Βαθµός προστασίας µετατροπέα: IP67
Οθόνη προγραµµατισµού και ένδειξης LCD 20 στοιχείων
Εγγύηση 1 έτους
Προέλευση: Ιταλία
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ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ RBMAG
“Stand alone” εφαρµογές
Ηλεκτροµαγνητικό Ροόµετρο µε µπαταρία ιδανικό για εφαρµογές αποµακρυσµένης παρακολούθησης όπου δεν διατίθεται παροχή ρεύµατος.
∆ιάρκεια µπαταρίας: 6 έτη
Εύρος ροής: Το RBmag είναι σε θέση να επεξεργάζεται σήµατα από υγρά µε ρυθµούς ροής µέχρι 10m/s
και προς τις δύο κατευθύνσεις (µετρητής αµφίδροµης ροής).
∆ιαστάσεις: PTFE DN10 - DN250 & RUBBER DN65 - DN800
Εύρος παροχής: 0,1 - 18000 m³/h
Υλικό αισθητήρα: SS321
Αγωγιµότητα Υγρού: > 5µS/cm
Εσωτερική επίστρωση: PTFE DN10 - DN250 & neoprene DN65 - DN250
Ηλεκτρόδια Stainless Steel 316L, Hastelloy C, Τιτάνιο, Ταντάλιο, Πλατίνα
Θερµοκρασία λειτουργίας αποσπώµενης έκδοσης: RUBBER (-40) - (+80) °C, PTFE (-40) - (+150) °C
Θερµοκρασία λειτουργίας βασικής έκδοσης: RUBBER (-40) - (+80) °C, PTFE (-40) - (+100) °C
Ακρίβεια µέτρησης: Class II ( MID certificate )
Αναλογική έξοδος: 4-20 mA, max.load 750 Ohm
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: MODBUS
Έξοδος συχνότητας: 0,1 -10000Hz
Παλµική έξοδος: 24Vdc γαλβανικά αποµονωµένο open-collector ή κατ’ επιλογή 24V 20mA
Τροφοδοσία: 85 - 265 Vac, 12 Vdc, 24 Vdc, 24Vac
Κατανάλωση: 6W (µέγιστο 8W)
Βαθµός προστασίας αισθητηρίου: IP67/ IP68 (κατόπιν παραγγελίας)
Βαθµός προστασίας µετατροπέα: IP68
Εγγύηση 1 έτους
Προέλευση: Ιταλία

ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ RKMAG
Το RKmag αποτελεί ένα νέο τύπο ηλεκτροµαγνητικού ροόµετρου µε πλαστικούς αισθητήρες. Λόγω του ιδιαίτερου εσωτερικού του σχήµατος, η τοποθέτηση της µονάδας δεν απαιτεί
την ύπαρξη σωλήνα ευθείας διάταξης πριν και µετά το µετρητή. Ο µετατροπέας είναι εξοπλισµένος µε µια µεγάλη, φωτεινή, αφαιρούµενη οθόνη O-LED και µπορεί να δεχθεί pen-drive
USB data logger. Οι διαµορφώσιµες έξοδοι µπορούν να είναι αναλογικές, παλµού και MODBUS RTU και η διαχείριση µηνυµάτων συναγερµού γίνεται από 2 ρυθµιζόµενα ρελέ. Το
RKmag είναι κατάλληλο για χρήση σε ένα ευρύ φάσµα αγώγιµων υγρών, ακόµη και επικύνδυνα χηµικά: το υλικό ηλεκτροδίων µπορεί να επιλεγεί σύµφωνα µε τις χηµικές ιδιότητες του
υγρού.
Εύρος ροής: Το RKmag είναι σε θέση να επεξεργάζεται σήµατα από υγρά µε ρυθµούς ροής µέχρι
10m/s και προς τις δύο κατευθύνσεις (µετρητής αµφίδροµης ροής).
∆ιαστάσεις: DN50 - DN300
Εύρος παροχής: 3 - 2400 m³/h
Υλικό αισθητήρα: SS321
Αγωγιµότητα Υγρού: > 5µS/cm
Εσωτερική επίστρωση: neoprene
Ηλεκτρόδια Stainless Steel 316L, Hastelloy C
Θερµοκρασία λειτουργίας αποσπώµενης έκδοσης: (-20) - (+120) °C
Θερµοκρασία λειτουργίας βασικής έκδοσης: (-20) - (+75) °C
Ακρίβεια µέτρησης: ±0,5% / ±0,2%
Αναλογική έξοδος: 4-20 mA, max.load 750 Ohm
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: HART / MODBUS / BLUETOOTH
Έξοδος συχνότητας: 0,1 -10000Hz
Παλµική έξοδος: 24Vdc γαλβανικά αποµονωµένο open-collector ή κατ’ επιλογή 24V 20mA
Τροφοδοσία: 85 - 265 Vac, 12 Vdc, 24 Vdc, 24Vac
Κατανάλωση: 6W (µέγιστο 8W)
Βαθµός προστασίας αισθητηρίου: IP67/ IP68 (κατόπιν παραγγελίας)
Βαθµός προστασίας µετατροπέα: IP67
Οθόνη προγραµµατισµού και ένδειξης LCD 20 στοιχείων
Εγγύηση 1 έτους
Προέλευση: Ιταλία

ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ RLMAG
Συσκευή µέτρησης κατάλληλη για τη µέτρηση τιµών από τουλάχιστον 0,04 l / m (DN5) έως το µέγιστο των 100 l / m (DN15). Το κυρίως µέρος του κατασκευάσµένο πλήρως στο AISI
316L, κατάλληλο για χηµικές εφαρµογές & εφαρµογές τροφίµων. Η συµπαγής κατασκευή και η ποικιλία των σπειροειδών συνδέσεων επιτρέπουν µια εύκολη και γρήγορη µηχανική
εγκατάσταση. Η περιστροφή της οθόνης TFT επιτρέπει οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισµό.
Εύρος ροής: Το RLmag είναι σε θέση να επεξεργάζεται σήµατα από υγρά µε ρυθµούς ροής µέχρι
10m/s και προς τις δύο κατευθύνσεις (µετρητής αµφίδροµης ροής).
∆ιαστάσεις: DN5 - DN10, DN15
Εύρος παροχής: 0.04l / m µέχρι 100l / m
Υλικό αισθητήρα: AISI 316L
Εσωτερική επίστρωση: PEEK
Ηλεκτρόδια Stainless Steel 316L
Θερµοκρασία λειτουργίας βασικής έκδοσης: (-20) - (+70) °C
Ακρίβεια µέτρησης: ±0,8%
Επαναληψιμότητα: ± 0.2%
Αναλογική έξοδος: 4-20 mA, 0-20 mA
Μέγιστη εξοδος συχνότητας: 1000Hz (συναγερµός υπερχείλισης στα 2000 Hz)
Παλµική έξοδος: 24Vdc γαλβανικά αποµονωµένο open-collector ή κατ’ επιλογή 24V 20mA
Τροφοδοσία: 19-30 Vdc
Μέγιστη κατανάλωση: 200mA
Βαθµός προστασίας: IP67
Εγγύηση 1 έτους
Προέλευση: Ιταλία

INDUSTRIAL SOLUTION
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΙΛΟ ΜΕ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ - ΤΗΛΕΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ
Κατάλληλο για βιοµηχανίες τροφίµων που παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν και εµπορεύονται δηµητριακά όπως
καλαµπόκι, σιτάρι, κριθάρι, αλεύρι, σόγια, βρώµη, ρύζι, σίκαλη κ.τ.λ
Βρίσκουν µεγάλη εφαρµογή σε συστήµατα µε σιλό αποθήκευσης για ορυζόµυλους, αλευρόµυλους και µύλους ζωοτροφών.
Το σύστηµα επιτρέπει να ελέγχεται η θερµοκρασία του υλικού µέσα στο σιλό το ελάχιστο ανά 10cm στάθµης και ανά πάσα
στιγµή. Ανάλογα µε την έκδοση και τον προγραµµατισµό επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται τις παρακάτω
λειτουργίες:
Σφάλµα για υψηλή ή χαµηλή θερµοκρασία για κάθε ψηφιακό αισθητήρα.
Γενικό σφάλµα και βλάβη του συστήµατος.
Σφάλµα για σπάσιµο καλωδίων
∆υνατότητα ανάγνωσης ανά ψηφιακό αισθητήρα,
∆υνατότητα απεικόνισης και ελέγχου από απόσταση,
∆υνατότητα προγραµµατισµού της λειτουργίας σάρωσης.
Μπορεί να απεικονίζει σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και σε πραγµατικό χρόνο την θερµοκρασία ανά σιλό, ανά αισθητήρα
σιλό και ανά ύψος, όλες οι ενδείξεις µπορούν να αποθηκεύονται και να απεικονίζονται σε γραφική παράσταση ανά ηµέρα, µήνα και χρόνο στην οθόνη
του υπολογιστή αλλά και σε αρχείο excel.
Το σύστηµα µέτρησης και ελέγχου θερµοκρασίας για αποθηκευµένα δηµητριακά σε σιλό ή υπόστεγα αποτελείται από µονάδα ελέγχου συνδεδεµένη µέσω
πολυπλέκτη µε ψηφιακούς αισθητήρες τοποθετηµένους στο προϊόν.

ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΗΣ
Ο πολυπλέκτης συγκεντρώνει τα σήµατα
που προέρχονται από τους αισθητήρες
θερµοκρασίας. Σε κάθε πολυπλέκτη
µπορούν να συνδεθούν µέχρι και 32
ανιχνευτές, ο καθένας από τους οποίους
έχει 50 σηµεία µέτρησης για συνολικά 1600
σηµεία ελέγχου.

αισθητήρας
ραντάρ

mux
υγρασία

θερµοκρασία
µονάδα οθόνης
αφής για
παρακολούθηση
της υγρασίας της
θερµοκρασίας και
της στάθµης

Πιστοποιητικό: ATEX II 2 (1) D IP66
T125°C

τηλεχειριστήριο
σε υπολογιστή,
smartphone ή /
και tablet

PLC / SCADA

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
Αισθητήρας
πολλαπλών
σηµείων
ανοξείδωτος SS304 αποτελούµενος από
ψηφιακούς αισθητήρες για την ανίχνευση της
θερµοκρασίας µέσα σε σιλό ή υπόστεγα
αποθήκευσης πρώτων υλών (δηµητριακά και
παράγωγα).
Οι ανιχνευτές έχουν υψηλή ταχύτητα
απόκρισης λόγω
του βέλτιστου συνδυασµού χαµηλού
θερµικού συντελεστή και υψηλής θερµικής
αγωγιµότητας και είναι σε θέση να δίνουν
έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση
πυρκαγιάς ή υψηλής θερµοκρασίας κατά
µήκους του σιλό.
Οι ανιχνευτές έχουν λείο περίβληµα από
ανοξείδωτο χάλυβα µε εξωτερική διάµετρο 8
mm, µπορούν να χωρέσουν έως και 250
ψηφιακούς αισθητήρες και έχουν βάρος,
περίπου 10 kg ανά µέτρο µήκους.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΑΝΤΑΡ RPL58
Το RPL58 είναι ένας αισθητήρας ραντάρ για
συνεχή µέτρηση στερεών. Κατάλληλο για
εφαρµογή σε σιλό και αποθήκευση σε
µεγάλα υπόστεγα, επίσης σε σκληρές
συνθήκες εργασίας. Κατάλληλο για µέτρηση
στάθµης σε δεξαµενές µε σύνδεση
σπειρώµατος ή φλάντζας 1 ½ "G.
Τα διαφορετικά µοντέλα κεραιών και το
µεγάλο εύρος θερµοκρασίας και πίεσης
καθιστούν τον αισθητήρα ραντάρ RPL58 τη
βέλτιστη λύση για σχεδόν όλα τα είδη
εφαρµογών.
Εύρος µέτρηση θερµοκρασίας: (-40) (+130) °C / (-60) - (+250) °C
Ακρίβεια: ± 15 mm
Βαθµός προστασίας: IP67 / 68 (αισθητήρας)
Πίεση: -1 έως 40 bar
Τροφοδοσία: 24 Vdc, 230 Vac
Πιστοποιητικό: ATEX

Εύρος µέτρηση θερµοκρασίας: -30°C …
+125°C
Ακρίβεια: ± 0,5°C
Βαθµός προστασίας: IP66 / 67
Πιστοποιητικό: ATEX II 1 D IP66
T125°C, ATEX II 1D Ex ta IIIC T92°C Da
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ΣΤΑΘΜΗ, ΡΟΗ, ΠΙΕΣΗ
& ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ
Τα αισθητήρια στάθµης αυτά βασίζονται στην αρχή ενός συνεχώς περιστρεφόµενου πτερυγίου, το οποίο σταµατάει να περιστρέφεται λόγω µηχανικής
αντίστασης, µόλις έρθει σε επαφή µε κάποιο υλικό. Αυτή είναι και η µέθοδος που εντοπίζει την ύπαρξη υλικού στη στάθµη που τοποθετήθηκε το
αισθητήριο. Τα όργανα µπορούν να τοποθετηθούν είτε οριζόντια, είτε κάθετα σε δεξαµενές και σιλό που
γεµίζουν, αδειάζουν και αποθηκεύουν στέρεα υλικά σε µορφή σκόνης ή κόκκων, µε τον περιορισµό η
ροή του υλικού που εισρέει στον αποθηκευτικό χώρο να µην έρχεται σε άµεση επαφή µε το αισθητήριο.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ PFG05

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ PFG05F

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ PFG05X

Ανήκει στη σειρά µε πτερύγια, για στερεά υλικά. Αυτή η
µονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και
είναι ειδικά σχεδιασµένη να χρησιµοποιείται σε
δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους.
Έκδοση µε αρσενικό σπείρωµα 2"1/2 Gas.

Ανήκει στη σειρά µε πτερύγια, για στερεά υλικά. Αυτή η
µονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και
είναι ειδικά σχεδιασµένη για δύσκολες συνθήκες
εργασίας και συνεχείς κύκλους. Έκδοση µε φλάντζα.

Ανήκει στη σειρά µε πτερύγια, για στερεά και διαβρωτικά
υλικά. Αυτή η µονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ
ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασµένη για δύσκολες
συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Τα εξαρτήµατα
που έρχονται σε επαφή µε το προϊόν είναι
κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση µε
αρσενικό σπείρωµα 2"1/2 Gas.

Πιστοποίηση ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 ‐ TÜV 03
ATEX 2374 X
Θήκη από χυτό αλουµίνιο, προστασία IP65
Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά
ρουλεµάν
Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC
Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar
Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος: ‐20 έως +70°C
Μέγ. θερµοκρασία υλικού: +80° C
∆ιαθέσιµη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος:
V.110/220 a.c. 50/60 Hz
V.24/48 a.c. 50/60 Hz
V. 24 d.c

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ PFG05XF

Πιστοποίηση ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 ‐ TÜV 03
ATEX 2374 X
Θήκη από χυτό αλουµίνιο, προστασία IP65
Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά
ρουλεµάν
Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC
Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar
Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος: ‐20 έως +70°C
Μέγ. θερµοκρασία υλικού: +80° C.
∆ιαθέσιµη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος:
V.110/220 a.c. 50/60 Hz
V.24/48 a.c. 50/60 Hz
V. 24 d.c

Πιστοποίηση ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 ‐ TÜV 03
ATEX 2374 X
Θήκη από χυτό αλουµίνιο, προστασία IP65
Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά
ρουλεµάν
Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC
Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar
Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος: ‐20 έως +70°C
Μέγ. θερµοκρασία υλικού: +80° C
∆ιαθέσιµη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος:
V.110/220 a.c. 50/60 Hz
V.24/48 a.c. 50/60 Hz
V. 24 d.c

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ PFG05AT ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ PFG05ATF

Ανήκει στη σειρά µε πτερύγια, για στερεά και διαβρωτικά
υλικά. Αυτή η µονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ
ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασµένη για δύσκολες
συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Τα εξαρτήµατα
που έρχονται σε επαφή µε το προϊόν είναι
κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση µε
φλάντζα.

Ανήκει στη σειρά µε πτερύγια, για στερεά υλικά και
υψηλές θερµοκρασίες. Ενδείκτης στάθµης κατάλληλος
για λειτουργία σε χώρους µε υψηλές θερµοκρασίες. Τα
εξαρτήµατα που έρχονται σε επαφή µε το προϊόν είναι
κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση µε
αρσενικό σπείρωµα 2"1/2 Gas.

Ανήκει στη σειρά µε πτερύγια, για στερεά υλικά και
υψηλές θερµοκρασίες. Ενδείκτης στάθµης κατάλληλος
για λειτουργία σε χώρους µε υψηλές θερµοκρασίες. Τα
εξαρτήµατα που έρχονται σε επαφή µε το προϊόν είναι
κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση µε
φλάντζα.

Πιστοποίηση ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 ‐ TÜV 03
ATEX 2374 X
Θήκη από χυτό αλουµίνιο, προστασία IP65
Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά
ρουλεµάν
Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC
Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar
Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος: ‐20 έως +70°C
Μέγ. θερµοκρασία υλικού: +80° C
∆ιαθέσιµη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος:
V.110/220 a.c. 50/60 Hz
V.24/48 a.c. 50/60 Hz
V. 24 d.c

Πιστοποίηση ATEX: Ex II 1/2D T200°C IP65 ‐ TÜV
03 ATEX 2374 X
Θήκη από χυτό αλουµίνιο, προστασία IP65
Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά
ρουλεµάν
Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar
Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος: ‐20 έως +70°C
Μέγ. θερµοκρασία υλικού: +200° C.
∆ιαθέσιµη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος:
V.110/220 a.c. 50/60 Hz
V.24/48 a.c. 50/60 Hz
V. 24 d.c

Πιστοποίηση ATEX: Ex II 1/2D T200°C IP65 ‐ TÜV
03 ATEX 2374 X
Θήκη από χυτό αλουµίνιο, προστασία IP65
Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά
ρουλεµάν
Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar
Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος: ‐20 έως +70°C
Μέγ. θερµοκρασία υλικού: +200° C
∆ιαθέσιµη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος:
V.110/220 a.c. 50/60 Hz
V.24/48 a.c. 50/60 Hz
V. 24 d.c
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ΣΤΑΘΜΗ, ΡΟΗ, ΠΙΕΣΗ
& ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ PFG57

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ PFG57F

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ PFG57X

Ανήκει στη σειρά µε πτερύγια, για στερεά υλικά. Αυτή η
µονάδα διαθέτει επίπεδη λεπίδα µικρού µεγέθους
κατάλληλο ιδιαίτερα για χρήση σε µικρές δεξαµενές ή
κυψέλες. Έκδοση µε αρσενικό σπείρωµα 1 "1/2 Gas.

Ανήκει στη σειρά µε πτερύγια, για στερεά υλικά.
Ενδείκτης στάθµης µε πτερύγια µικρού µεγέθους ειδικά
κατάλληλος για χρήση σε µικρές δεξαµενές ή δεξαµενές
δοσοµέτρησης. Μικρή έκδοση µε φλάντζα.

Πιστοποίηση ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 ‐ TÜV IT
13 ATEX 070
Θήκη από χυτό αλουµίνιο, προστασία IP65
Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά
ρουλεµάν
Χρήση επαφής: 5 A στα 250 V AC
Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar
Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος: ‐20 έως +70°C
Μέγ. θερµοκρασία υλικού: +80° C
∆ιαθέσιµη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος:
V.110/220 a.c. 50/60 Hz
V.24/48 a.c. 50/60 Hz
V. 24 d.c

Πιστοποίηση ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 ‐ TÜV IT
13 ATEX 070
Θήκη από χυτό αλουµίνιο, προστασία IP65
Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά
ρουλεµάν
Χρήση επαφής: 5 A στα 250 V AC
Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar
Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος: ‐20 έως +70°C
∆ιαθέσιµη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος:
V.110/220 a.c. 50/60 Hz
V.24/48 a.c. 50/60 Hz
V. 24 d.c

Ανήκει στη σειρά µε πτερύγια, για στερεά και διαβρωτικά
υλικά. Ενδείκτης στάθµης µε πτερύγια µικρού µεγέθους
ειδικά κατάλληλος για χρήση σε µικρές δεξαµενές ή
δεξαµενές δοσοµέτρησης. Τα εξαρτήµατα που έρχονται
σε επαφή µε το προϊόν είναι κατασκευασµένα από
ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση µε αρσενικό σπείρωµα
1"1/2 Gas.
Πιστοποίηση ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 ‐ TÜV 03
ATEX 2374 X
Θήκη από χυτό αλουµίνιο, προστασία IP65
Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά
ρουλεµάν
Χρήση επαφής: 5 A στα 250 V AC
Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar
Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος: ‐20 έως +70°C
Μέγ. θερµοκρασία υλικού: +80° C
∆ιαθέσιµη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος:
V.110/220 a.c. 50/60 Hz
V.24/48 a.c. 50/60 Hz
V. 24 d.c

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ PFG57XF

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ PFG57AT

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ PFG57ATF

Ανήκει στη σειρά µε πτερύγια, για στερεά και διαβρωτικά
υλικά. Ενδείκτης στάθµης µε πτερύγια µικρού µεγέθους
ειδικά κατάλληλος για χρήση σε µικρές δεξαµενές ή
δεξαµενές δοσοµέτρησης. Τα εξαρτήµατα που έρχονται
σε επαφή µε το προϊόν είναι κατασκευασµένα από
ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση µε φλάντζα.

Ανήκει στη σειρά µε πτερύγια, για στερεά υλικά και
υψηλές θερµοκρασίες. Ενδείκτης στάθµης µε πτερύγια
µικρού µεγέθους ειδικά κατάλληλος για χρήση σε µικρές
δεξαµενές ή δεξαµενές δοσοµέτρησης και για λειτουργία
σε χώρους µε υψηλές θερµοκρασίες. Τα εξαρτήµατα που
έρχονται σε επαφή µε τα προϊόντα είναι κατασκευασµένα
από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση µε αρσενικό σπείρωµα
1"1/2 Gas.
Πιστοποίηση ATEX: Ex II 1/2D T200°C IP65 ‐ TÜV
03 ATEX 2374 X
Θήκη από χυτό αλουµίνιο, προστασία IP65
Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά
ρουλεµάν
Χρήση επαφής: 5 A στα 250 V AC
Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar
Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος: ‐20 έως +70°C
Μέγ. θερµοκρασία υλικού: +200° C
∆ιαθέσιµη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος:
V.110/220 a.c. 50/60 Hz
V.24/48 a.c. 50/60 Hz
V. 24 d.c

Ανήκει στη σειρά µε πτερύγια, για στερεά υλικά και
υψηλές θερµοκρασίες. Ενδείκτης στάθµης µε πτερύγια
µικρού µεγέθους ειδικά κατάλληλος για χρήση σε µικρές
δεξαµενές ή δεξαµενές δοσοµέτρησης και για λειτουργία
σε χώρους µε υψηλές θερµοκρασίες. Τα εξαρτήµατα που
έρχονται σε επαφή µε το προϊόν είναι κατασκευασµένα
από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση µε φλάντζα.

Πιστοποίηση ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 ‐ TÜV 03
ATEX 2374 X
Θήκη από χυτό αλουµίνιο, προστασία IP65
Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά
ρουλεµάν
Χρήση επαφής: 5 A στα 250 V AC
Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar
Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος: ‐20 έως +70°C
Μέγ. θερµοκρασία υλικού: +80° C
∆ιαθέσιµη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος:
V.110/220 a.c. 50/60 Hz
V.24/48 a.c. 50/60 Hz
V. 24 d.c
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Πιστοποίηση ATEX: Ex II 1/2D T200°C IP65 ‐ TÜV
03 ATEX 2374 X
Θήκη από χυτό αλουµίνιο, προστασία IP65
Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά
ρουλεµάν
Χρήση επαφής: 5 A στα 250 V AC
Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar
Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος: ‐20 έως +70°C
Μέγ. θερµοκρασία υλικού: +200° C
∆ιαθέσιµη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος:
V.110/220 a.c. 50/60 Hz
V.24/48 a.c. 50/60 Hz
V. 24 d.c

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 8Α (ΜΕΝΕΜΕΝΗ) 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310 501145
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 14 (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ)144 51 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 210 2838000
info@i-s.gr
www.i-s.gr
2310 501146

ΣΤΑΘΜΗ, ΡΟΗ, ΠΙΕΣΗ
& ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ PFG06 & PFG06F

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ MN03

Ανήκει στη σειρά xωρητικότητας, για στερεά υλικά. Ενδείκτης στάθµης χωρητικότητας χωρίς
κινούµενα µηχανικά µέρη. Έκδοση µε αρσενικό σπείρωµα 1"1/2 Gas (PFG06) & Έκδοση µε φλάντζα
(PFG06F)
Κατασκευάζεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισµούς.
Περίβληµα από Latiohm 62‐03 PD01 G/20, προστασία IP65.
Αισθητήρας από Latishield 66‐13A G/30
Χρήση επαφής: 5 A στα 250 V AC
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar
Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος: ‐20 έως +70°C
Μέγ. θερµοκρασία υλικού: +80° C
∆ιαθέσιµη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος:
V.110/220 a.c. 50/60 Hz
V.24/48 a.c. 50/60 Hz
V. 24 d.c

Ανήκει στη σειρά µε πτερύγια, για στερεά υλικά. Ενδείκτης µε µεµβράνη για
την ανίχνευση της στάθµης των υλικών χάρη στην πίεσή τους στο όργανο.
Κατασκευάζεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισµούς.
Θήκη από χυτό αλουµίνιο, προστασία IP65
Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC
Καλωδίωση µε αντικραδασµικούς συνδετήρες Faston
Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος για λαστιχένια µεµβράνη: ‐10 έως
+70°C
Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος για µεµβράνη Viton: ‐10 έως
+100°C

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
Οι αισθητήρες στάθµης που βασίζονται σε υπέρηχους εκπέµπουν παλµούς
υπερήχων, οι οποίοι, αφού ανακλαστούν στην επιφάνεια του υλικού που βρίσκεται
στο δοχείο, επιστρέφουν στο αισθητήριο. Κατόπιν το ηλεκτρονικό τµήµα του
αισθητηρίου υπολογίζει την απόσταση, ανάλογα µε το χρόνο που µεσολάβησε
µεταξύ της εκποµπής και της λήψης του παλµού. Η µέθοδος αυτή καθιστά τη
µέτρηση ανεξάρτητη της αγωγιµότητας ή της διηλεκτρικής σταθεράς σε αντίθεση µε
τους επαγωγικούς ή χωρητικούς αισθητήρες. Σε περιπτώσεις που υπάρχει νέφος
σκόνης, ατµοί εξάτµισης, ριπές αέρα, στροβιλισµοί ή άλλου είδους διαταραχές,
χρειάζεται ακριβής βαθµονόµηση για σωστή µέτρηση. Σε περίπτωση που υπάρχει
κενό αέρος (vacuum) εντός της δεξαµενής αυτή η µέθοδος δεν µπορεί να
εφαρµοστεί, εξαιτίας της έλλειψης µέσου µεταφοράς των κυµάτων υπερήχων.

Εκποµπή υπερήχων προς
την επιφάνεια του υλικού

Λήψη υπερήχων από ανάκλαση
στην επιφάνεια του υλικού

Εκποµπή

Ηχώ-Λήψη
Χρόνος που µεσολαβεί

ULM-53

Κατάλληλο για µέτρηση υγρών, προϊόντα πάστας και πολτού
Μέτρηση σε ανοικτά & κλειστά δοχεία, σκάφες, κανάλια, χοάνες, φρεάτια κ.τ.λ.
Συνεχή µέτρηση στάθµης χωρίς επαφή µε το προϊόν
Προγραµµατισµός – ρύθµιση για το min & max στάθµης µε 2 πλήκτρα ή µαγνητική
πένα
Ένδειξη κατάστασης µε Led
Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση και σύνδεση
Μετρήσεις ως 20m
Xi έκδοση για χρήση σε επικίνδυνο εκρηκτικό περιβάλλον
Χρόνος ανταπόκρισης µικροκυµάτων 5ns
Σήµα εξόδου 4 - 20 mA, 0 - 10 Vdc ή RS-485 Modbus
Ακρίβεια 1mm
Τροφοδοσία 18 - 36Vdc
Προστασία IP67

time

ULM-70

Κατάλληλο για µέτρηση υγρών και χύµα αλεσµένων & επικολληµένων στερεών
υλικών
Μέτρηση σε ανοικτά & κλειστά πλοία, δεξαµενές, σιλό, κανάλια, αποχετεύσεις κ.τ.λ.
Συνεχής µέτρηση στάθµης χωρίς επαφή µε το προϊόν
Ρύθµιση και ένδειξη στάθµης από οθόνη χειρισµού
Γρήγορη µέτρηση στάθµης και προβολή στην οθόνη
Εύκολη ρύθµιση χωρίς µετρούµενο υλικό
Μετρήσεις ως 20m
Εξάλειψη ψευδούς ηχώ
Αντιστάθµιση θερµοκρασίας
Xi έκδοση για χρήση σε επικίνδυνο εκρηκτικό περιβάλλον
Σήµα εξόδου 4- 20mA µε HART protocol ή RS-485 Modbus
Ακρίβεια 1mm
Τροφοδοσία 18 - 36Vdc
Προστασία IP67
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ΧΩΡΗΤΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
Οι χωρητικοί αισθητήρες βασίζονται στην αρχή λειτουργίας των πυκνωτών. Η
αύξηση της στάθµης του υλικού που βρίσκεται στο δοχείο καλύπτει αναλογικά τη
ράβδο του αισθητήρα. Καθώς µεγαλώνει η κάλυψη, αλλάζει η διηλεκτρική σταθερά
και εποµένως, η χωρητικότητα του µεγάλου αυτού εικονικού πυκνωτή. Μετρώντας
τη χωρητικότητα αυτή µπορούµε να υπολογίσουµε τη στάθµη του υλικού.
Σε περίπτωση µη αγώγιµου υλικού, ο εικονικός πυκνωτής δηµιουργείται µεταξύ της
ράβδου και του τοιχώµατος του δοχείου. Η διηλεκτρική σταθερά αλλάζει ανάλογα
µε την παρουσία αέρα ή υλικού ενδιάµεσα.
Μέτρηση µη αγώγιµου υλικού

Μέτρηση αγώγιµου υλικού

Σε περίπτωση αγώγιµου υλικού, ο εικονικός πυκνωτής δηµιουργείται µεταξύ της
ράβδου και του υλικού που περιέχει το δοχείο. Το διηλεκτρικό σε αυτή την περίπτωση είναι το µονωτικό υλικό της ράβδου του αισθητηρίου και είναι
σταθερό. Η µεταβολή της χωρητικότητας προέρχεται από την µεταβολή της επιφάνειας επαφής µε το υλικό και εποµένως της επιφάνειας αποθήκευσης των
ηλεκτρικών φορτίων.
Η µέθοδος αυτή καθιστά τη µέτρηση ανεξάρτητη από αλλαγές στο χώρο πάνω από την επιφάνεια του υλικού, όπως είναι το κενό αέρος, η ρύπανση, οι
αλλαγές πίεσης, οι ριπές αέρα, οι ατµοί από εξάτµιση και το νέφος. Λειτουργεί ακόµα και κατά τη δηµιουργία αφρού εξαιτίας του υλικού. ∆ε µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µέτρηση σε περίπτωση αλλαγών της διηλεκτρικής σταθεράς του υλικού (πχ. εναλλαγή των υλικών που αποθηκεύονται στο δοχείο). Η
µεταβολή της αγωγιµότητα του υλικού, στην περίπτωση που χρησιµοποιείται αισθητήρας µε εξωτερική µόνωση, δεν αλλοιώνει τη µέτρηση.

CLM-36

Κατάλληλο για συνεχή µέτρηση υγρών και χύµα στερεών υλικών
Άµεση τοποθέτηση για δοχεία, σιλό, δεξαµενές, λεκάνες, κ.τ.λ
Ένδειξη λειτουργίας και κατάστασης στάθµης µε 2 Led
Περίβληµα και ράβδος ηλεκτροδίων από ανοξείδωτο χάλυβα
Γραµµική µέτρηση σε µη αγώγιµα και σε διαφορετικά διαµορφωµένα δοχεία
Παραλλαγές ηλεκτρόδιου συρµατόσχοινου
Εκδόσεις για χρήση σε επικίνδυνο περιβάλλον και υψηλές θερµοκρασίες
Αφαιρούµενη ηλεκτρονική µονάδα
Μετρήσεις ως 20m
Σήµα εξόδου 4 - 20 mA ή 0 - 10 Vdc
Τροφοδοσία 9 - 36Vdc
Προστασία IP67

DLM-35

Κατάλληλο για συνεχή µέτρηση υγρών και χύµα στερεών υλικών
Άµεση τοποθέτηση για δοχεία, δεξαµενές, λεκάνες, πρατήρια καυσίµων κ.τ.λ
Γραµµική µέτρηση σε µη αγώγιµα και σε διαφορετικά διαµορφωµένα δοχεία
Απλή ρύθµιση µέσω µαγνητικού στυλό χωρίς υλικό
Ένδειξη λειτουργίας και κατάστασης στάθµης µε 2 Led
Περίβληµα και ράβδος ηλεκτροδίων από ανοξείδωτο χάλυβα
Εκδόσεις Xi, XiT για χρήση σε επικίνδυνο περιβάλλον & XiM, XiMT για βεβαρηµένες
περιοχές εξόρυξης σκόνης µεθανίου και άνθρακα
Μετρήσεις ως 6m
Σήµα εξόδου 4 - 20 mA ή 0 - 10 Vdc
Τροφοδοσία 9 - 36 Vdc
Προστασία IP67

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ RADAR
Η αρχή λειτουργίας των αισθητήρων
αυτών
χρησιµοποιεί
παλµούς
µικροκυµάτων. Ένας πολύ µικρός παλµός
εκπέµπεται από την κεφαλή του αισθητήρα
και ταξιδεύει στην επιφάνεια του
ηλεκτροδίου του αισθητήρα µέχρι να
συναντήσει την επιφάνεια του υλικού,
όπου µέρος του παλµού ανακλάται και
ταξιδεύει προς τα πίσω. Το ηλεκτρονικό
τµήµα του αισθητήρα µετράει το χρόνο
µεταξύ της εκποµπής και της λήψης και
υπολογίζει την απόσταση που ταξίδεψε και
εποµένως τη στάθµη του υλικού. Το
ηλεκτρόδιο του αισθητήρα µπορεί να είναι
είτε ράβδος, είτε σύρµα. Η µέτρηση είναι
ανεξάρτητη της αγωγιµότητας ή της
διηλεκτρικής σταθεράς του υλικού και δεν
επηρεάζεται από µεταβολές στο χώρο
πάνω από την επιφάνεια του υλικού, όπως
είναι το κενό αέρος, η ρύπανση, οι αλλαγές
πίεσης, οι ριπές αέρα, οι ατµοί από
εξάτµιση και το νέφος.
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CLM-70
Κατάλληλο για συνεχή µέτρηση διαφόρων υγρών, πολτού και στερεών υλικών
Αισθητήρας ραντάρ µε καθοδηγούµενο κύµα
Γενικής χρήση, άµεση σύνδεση σε δοχεία, σιλό, σκάφες, δεξαµενές κ.τ.λ
Γρήγορη µέτρηση στάθµης και προβολή στην οθόνη
Μέτρηση στάθµης µε µικροκύµατα επικίνδυνων υγρών και στερεών υλικών
Γραµµική µέτρηση σε µη αγώγιµα και σε διαφορετικά διαµορφωµένα δοχεία
Μετρήσεις ως 40m
Εκδόσεις Xi, XiT για χρήση σε επικίνδυνο περιβάλλον & Xd, XdT για βεβαρηµένες περιοχές
Ένδειξη και ρύθµιση από οθόνη χειρισµού
Ανοξείδωτο ηλεκτρόδιο µέτρησης σε ράβδο ή συρµατόσχοινο.
Χρόνος ανταπόκρισης µικροκυµάτων 5 ms
Σήµα εξόδου 4 - 20 mA
Ακρίβεια 1mm
Τροφοδοσία 18 - 36Vdc
Προστασία IP67

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ Υ∆ΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Η αρχή µέτρησης της στάθµης σε αυτή την κατηγορία αισθητήρων βασίζεται στην
υδροστατική πίεση, η οποία είναι ανάλογη της πυκνότητας του υγρού και του ύψους που
βρίσκεται η στάθµη από το σηµείο µέτρησης. Όσο µεγαλύτερο είναι το ύψος, τόσο
µεγαλύτερη είναι και η υδροστατική πίεση που δηµιουργείται. Η µέτρηση είναι ανεξάρτητη
από τη δηµιουργία αφρού στην επιφάνεια των υγρών. Επειδή η αρχή λειτουργίας εξαρτάται
από την πυκνότητα (ειδικό βάρος) του υγρού, τυχών αλλαγές αυτού του µεγέθους απαιτούν
διόρθωση και επαναβαθµονόµηση του συστήµατος.

p 1 < p2 < p 3

ULM-53 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
Υ∆ΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Κατάλληλο για συνεχή µέτρηση υγρών
Μέτρηση σε δεξαµενές, σκάφες και
σωλήνες µη συµπιεσµένου αέρα
Προορίζεται για διάφορα υλικά
(Νερό, λάδι, ψυκτικά µέσα, διαλύµατα
νερού κ.τ.λ)
Υψηλή µακροπρόθεσµη σταθερότητα
µέτρησης

Εύρος µετρήσεις µέχρι 100m (Η2Ο)
Σήµα εξόδου 4 - 20 mA ή 0 - 10 Vdc
Απλή εγκατάσταση χωρίς ρύθµιση
Ανοξείδωτο σώµα
Ακρίβεια 0,5%
Ακρίβεια 1mm
Τροφοδοσία 12 - 34 Vdc
Προστασία IP67 & IP68

HLM-25S ΕΜΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΣ Υ∆ΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

Κατάλληλο για συνεχή µέτρηση µη
επικίνδυνων υγρών
Μέτρηση σε δεξαµενές χωρίς πίεση,
λίµνες, ποτάµια, πηγάδια, γεωτρήσεις,
σκάφες κ.τ.λ
∆ιάφραγµα σιλικόνης
∆ιάµετρος ø25mm
Εύρος µετρήσεις µέχρι 100m (Η2Ο)

Εσωτερική προστασία υπέρτασης
Σήµα εξόδου 4 - 20 mA ή 0 - 10 Vdc
Απλή εγκατάσταση χωρίς ρύθµιση
Ανοξείδωτο περίβληµα
Ακρίβεια 0,5%
Ακρίβεια 1mm
Τροφοδοσία 12 - 36Vdc
Προστασία IP68

HLM-16N ΕΜΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΣ Υ∆ΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

Κατάλληλο για συνεχή µέτρηση µη
επικίνδυνων υγρών
Μέτρηση σε δεξαµενές χωρίς πίεση,
λίµνες, ποτάµια, πηγάδια, γεωτρήσεις,
σκάφες κ.τ.λ
∆ιάφραγµα σιλικόνης
∆ιάµετρος ø16mm
Εύρος µετρήσεις µέχρι 100m (Η2Ο)

Εσωτερική προστασία υπέρτασης
Σήµα εξόδου 4 - 20mA ή 0 - 10Vdc
Απλή εγκατάσταση χωρίς ρύθµιση
Ανοξείδωτο περίβληµα
Ακρίβεια 0,5%
Ακρίβεια 1mm
Τροφοδοσία 12 - 36Vdc
Προστασία IP68

HLM-25C ΕΜΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΣ Υ∆ΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

Κατάλληλο για συνεχή µέτρηση µη
επικίνδυνων υγρών
Κατάλληλο για µέτρηση τόσο σε
καθαρό νερό, όσο και σε ελαφρώς
βρώµικο και λασπόνερο
Μέτρηση σε δεξαµενές χωρίς πίεση,
λίµνες, ποτάµια, πηγάδια, γεωτρήσεις,
σκάφες κ.τ.λ
∆ιάφραγµα κεραµικό
∆ιάµετρος ø25mm

INDUSTRIAL SOLUTION

Εύρος µετρήσεις µέχρι 100m (Η2Ο)
Εσωτερική προστασία υπέρτασης
Σήµα εξόδου 4 - 20 mA ή 0 - 10 Vdc
Απλή εγκατάσταση χωρίς ρύθµιση
Υγειονοµικού τύπου
Ανοξείδωτο περίβληµα
Ακρίβεια 0,5%
Ακρίβεια 1mm
Τροφοδοσία 12 - 36Vdc
Προστασία IP68
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ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ
Οι αισθητήρες στάθµης σηµείου χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση παρουσίας υλικού µέσα σε µια δεξαµενή στη συγκεκριµένη στάθµη που έχει
τοποθετηθεί το αισθητήριο. Βασίζονται σε διάφορες αρχές λειτουργίας όπως είναι οι χωρητικοί, οι αισθητήρες αγωγιµότητας και οι αισθητήρες παλµών
µικροκυµάτων.

RFLS 35

GPLS 35

CLS 23

Αισθητήρας παλµών µικροκυµµάτων
Σχεδιασµένα για αξιόπιστο εντοπισµό µεγάλης
ποικιλίας ρευστών υλικών, αγώγιµων και µη
αγώγιµων, ακόµη και σε µορφή πολτού ή πάστας
Αντικολλητική επιφάνεια για εύκολη αποµάκρυνση
παχύρευστων και κολλώδων υλικών
Ειδικές εκδόσεις αντιεκρηκτικού τύπου για επικίνδυνα
περιβάλλοντα
∆υνατότητα διαχωρισµού ανίχνευσης συγκεκριµένου
υλικού και διαχωρισµό αυτού από άλλα (πχ.
πετρέλαιο από νερό ή υγρό από αφρό)
Ρύθµιση µε χρήση µαγνητικής πένας
Αντικαθιστά τους αισθητήρες δονήσεων
Απευθείας στήριξη σε δεξαµενές, σκάφες, σωλήνες,
κάρτερ, χωνιά και δοχεία
Πολύ υψηλή αξιοπιστία σε συνδυασµό µε πολύ
µεγάλη ευαισθησία
Τροφοδοσία 12 - 34 Vdc
Έξοδος PNP, Namur
Θερµοκρασία λειτουργίας (-40) - (+105) °C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 MPa
Προστασία IP67 & IP68

Υψίσυχνος αισθητήρας στάθµης σηµείου,
εξωτερικής εγκατάστασης

Μίνι χωρητικός αισθητήρας στάθµης, σηµείου

Αξιόπιστος εντοπισµός µεγάλης ποικιλίας αγώγιµων
και µη αγώγιµων υγρών υλικών, µέσα σε µη
µεταλλικές (µη αγώγιµες) σωλήνες, δεξαµενές και
σωλήνες µε πίεση
Μικρό µέγεθος για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
Εξωτερική εγκατάσταση χωρίς τρύπηµα ή άλλη
µηχανολογική τροποποίηση
Ρύθµιση µε χρήση µαγνητικής πένας
Πολύ υψηλή αξιοπιστία σε συνδυασµό µε πολύ
µεγάλη ευαισθησία
Τροφοδοσία 6 - 30 Vdc
Έξοδος PNP, relay
Θερµοκρασία λειτουργίας (-20) - (+80) °C
Προστασία IP67

Σχεδιασµένα για αξιόπιστο εντοπισµό µεγάλης
ποικιλίας υγρών υλικών, αγώγιµων και µη αγώγιµων
Ειδικές εκδόσεις αντιεκρηκτικού τύπου για επικίνδυνα
περιβάλλοντα
Ειδικές εκδόσεις για υψηλή θερµοκρασία.
Ρύθµιση µε χρήση µαγνητικής πένας
Απευθείας στήριξη σε δεξαµενές, σκάφες, σωλήνες,
κάρτερ, χωνιά και δοχεία
Τροφοδοσία 6 - 30 Vdc
Έξοδος PNP, Namur, relay
Θερµοκρασία λειτουργίας (-30) - (+150) °C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 MPa, ανάλογα µε τη
θερµοκρασία
Προστασία IP67 & IP68

CNP 18
Αισθητήρας αγωγιµότητας στάθµης, σηµείου
Αξιόπιστος εντοπισµό µεγάλης ποικιλίας αγώγιµων
υγρών
Συνεργάζεται µε controller ψηφιακής εξόδου
Ανοξείδωτη κατασκευή
Μέγιστη θερµοκρασία 130°C.
Οριζόντια ή κατακόρυφη στήριξη σε δεξαµενές,
σκάφες, σωλήνες, χωνιά και δοχεία
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 MPa, ανάλογα µε τη
θερµοκρασία
Προστασία IP67 & IP68

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ
Οι αισθητήρες πίεσης είναι αισθητήρια που χρησιµοποιούνται ευρέως στην βιοµηχανία για να µετρούν την
πίεση υγρών και αέριων υλικών. Υπάρχουν πολλές εκδόσεις ανάλογα µε την εφαρµογή, το υλικό και την
επιθυµητή περιοχή µέτρησης που µπορεί να ξεκινάει από µερικά mbar και φτάνει µέχρι τα 600 bar. Τα
όργανα απόλυτης τιµής µετρούν την ακριβή τιµή της πίεσης, ενώ τα διαφορικά την σχετική διαφορά πίεσης
µεταξύ δύο κυκλωµάτων. Ειδικά για τον χώρο της βιοµηχανίας τροφίµων και φαρµάκων υπάρχουν
ανοξείδωτα αισθητήρια µεµβράνης, κατασκευασµένα από κατάλληλα υλικά για τρόφιµα χωρίς να
επιτρέπουν την κατακράτηση υπολειµµάτων.

Εφαρµογές
Πνευµατικά συστήµατα
Υδραυλικά συστήµατα
Εξοπλισµοί µηχανηµάτων
Ψύξη αέρα - Συστήµατα θέρµανσης
Τεχνολογίες νερού
Εφαρµογές αυτοµατισµού
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ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ
ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΠΛΩΤΗΡΑ

Τα όργανα αυτά µετατρέπουν αναλογικά τη µηχανική
ταχύτητα περιστροφής της φτερωτής σε δεδοµένα που
αντικατοπτρίζουν την ταχύτητα ροής υγρών. Η
εγκατάστασή τους γίνεται στο κύκλωµα σωληνώσεων
των υγρών, σε σειρά.

Η µέθοδος που χρησιµοποιούν αυτά τα όργανα
βασίζεται στην αγωγιµότητα των υγρών που έρχονται σε
επαφή µε τις βέργες ανοξείδωτου χάλυβα του
αισθητηρίου. Η τοποθέτηση τους γίνεται είτε οριζόντια,
είτε κάθετα, µε τον περιορισµό, κατά την παροχή υγρού
να µην υπάρχει άµεση επαφή του υλικού που εισέρχεται
µε τις βέργες του οργάνου, προκαλώντας εσφαλµένη
ανίχνευση.

Τα αισθητήρια αυτά ανιχνεύουν τη στάθµη υγρών σε
δοχεία και δεξαµενές. Η λειτουργία τους βασίζεται στην
ύπαρξη ενός πλωτήρα, ο οποίος εκτοπίζεται µόλις η
επιφάνεια του υγρού φτάσει στο σηµείο που έχει
τοποθετηθεί το όργανο. Η τοποθέτησή µπορεί να γίνει
οριζόντια, παράλληλα µε την επιφάνεια του υγρού ή και
σε κάποιο επικλινές τοίχωµα του δοχείου
χρησιµοποιώντας τις εκδόσεις µε κεκλιµένο πλωτήρα.

Κατασκευή από χρωµιοµένο ορείχαλκο
Φτερωτή από πολυαιθυλένιο
Πίεση λειτουργίας: 16 bar
Θερµοκρασία λειτουργίας 90 °C
Εύρος µέτρησης 0,5-30 l/min
NPN/PNP

Ανοξείδωτη κατασκευή των µερών που έρχονται σε
επαφή µε το περιεχόµενο
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Θερµοκρασία λειτουργίας (-10) - (+120) °C
Προστασία IP65
Πιστοποιητικό αντιεκρηκτικού τύπου ATEX και
IECEX

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (MELT PRESSURE)
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ
ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ
Η ακριβής µέτρηση της θερµοκρασίας κατά τη διαδικασία επεξεργασίας τηγµένων
πολυµερών και άλλων υλικών είναι αυτή που µπορεί να διαφοροποιήσει προς το
καλύτερο το τελικό αποτέλεσµα. Αυτά τα αισθητήρια θερµοκρασίας απαντούν σε
αυτές τις αυξηµένες απαιτήσεις και βρίσκουν εφαρµογές σε µηχανήµατα εξώθησης
(extruders) στη βιοµηχανία πλαστικών, τροφίµων και φαρµάκων.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (MELT PRESSURE)
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑ 2000 & ΣΕΙΡΑ 5000
Η ανάγκη αναγνώρισης της σωστής πίεσης σε συγκεκριµένη θερµοκρασία
ικανοποιείται µε τη χρήση των αισθητήρων αυτών. Κατασκευασµένοι από υλικά
κατάλληλα ώστε να αποφεύγεται η προσκόλληση υλικού και έχοντας τη
µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, καθώς µπορούν να µετρήσουν στο ίδιο σηµείο
ταυτόχρονα πίεση και θερµοκρασία δίνουν τη λύση σε εφαρµογές µηχανηµάτων
εξώθησης (extruders) στη βιοµηχανία πλαστικών, τροφίµων και φαρµάκων. Η
σειρά 2000 µπορεί να µετρήσει πίεση 0-1000 bar και έχει θερµοκρασία
λειτουργίας έως 450 °C, ενώ η σειρά 5000 µετράει πίεση 0-2000 bar και
θερµοκρασία έως 450 °C.

INDUSTRIAL SOLUTION
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ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
Οι αισθητήρες αυτού του τύπου έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέµπεται από κάποια επιφάνεια και να υπολογίζουν την τιµή της
θερµοκρασίας της επιφάνειας αυτής. Παράγοντες που επηρεάζουν τη µέτρηση:
ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
Τα περισσότερα υλικά χαµηλής αντανάκλασης είναι εύκολο να µετρηθούν µε έναν απλό αισθητήρα, αλλά κάποια υλικά µε υψηλή ανακλαστική δυνατότητα, όπως τα µέταλλα,
χρειάζονται ειδικούς αισθητήρες για ακριβή µέτρηση θερµοκρασίας.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Ο αισθητήρας µετράει το µέσο όρο της θερµοκρασίας µιας περιοχής. Το µέγεθος αυτής της περιοχής εξαρτάται από το είδος του οπτικού φακού που χρησιµοποιείται.
Υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία φακών για να καλύπτει διάφορα µεγέθη περιοχών σε διαφορετικές αποστάσεις.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Σε θερµοκρασία περιβάλλοντος η µέτρηση είναι δυνατή µε έναν απλό αισθητήρα, αλλά σε συνθήκες πολύ υψηλών θερµοκρασιών, όπως είναι τα σηµεία τήξης µετάλλων
χρειάζονται ειδικές εκδόσεις που µπορεί να έχουν αερόψυκτο ή υδρόψυκτο περίβληµα. Επίσης παράγοντες όπως σκόνη, καπνός ή ατµός επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τη
µέτρηση. Για το λόγο αυτό υπάρχουν επίσης ειδικοί αισθητήρες που ανταποκρίνονται µε ακρίβεια στις απαιτήσεις.

PyroNFC
Αυτός ο αισθητήρας θερµοκρασίας υπερύθρων διαθέτει τεχνολογία επικοινωνίας NFC, µε δυνατότητα να
χρησιµοποιηθεί για ασύρµατο δειγµατοληπτικό έλεγχο µετρήσεων µέσω κινητού που, επίσης, διαθέτει NFC.
∆υνατότητα µέτρησης µη µεταλλικών επιφανειών χαµηλής ανακλαστικής ικανότητας και χαµηλής οπτικής
διαπερατότητας
Μέτρηση θερµοκρασίας (-20) - (1200) °C
Έξοδος τάσης ή θερµοστοιχείου
Έξοδος ειδοποίησης
Ρυθµιζόµενη εκποµπή υπερύθρων
∆ιασύνδεση NFC
Οπτική µέτρησης (µέγιστη απόσταση): 15:1 (max 1000mm)
Χρόνος απόκρισης 125 ms
Περίβληµα: αλουµίνιο - ABS, IP65

PyroCouple
∆υνατότητα µέτρησης µη µεταλλικών επιφανειών χαµηλής ανακλαστικής ικανότητας και χαµηλής οπτικής
διαπερατότητας
Μέτρηση θερµοκρασίας (-20) - (500) °C
Έξοδος 4 - 20 mA, 0-50 mV ή θερµοστοιχείου K,J,T
Σταθερή εκποµπή υπερύθρων
Οπτική µέτρησης (µέγιστη απόσταση): 2:1 (max 200mm), 15:1 (max 1000mm), 30:1 (max 1000mm) ή
συγκεντρωµένης εστίασης ø5mm & 100mm (max 200mm)
Χρόνος απόκρισης 240 ms
Περίβληµα: ανοξείδωτο 316, IP65
Παρελκόµενα: περίβληµα αερόψυκτο/υδρόψυκτο, κολάρο αέρα για καθαρισµό του φακού, Laser στόχευσης

PyroEpsilon

PyroBus

∆υνατότητα µέτρησης µη µεταλλικών επιφανειών
χαµηλής ανακλαστικής ικανότητας και χαµηλής
οπτικής διαπερατότητας
Μέτρηση θερµοκρασίας (-20) - (+500) °C
Έξοδος 4 - 20 mA
Ρυθµιζόµενη εκποµπή υπερύθρων (είσοδος 4-20
mA)
Οπτική µέτρησης (µέγιστη απόσταση): 2:1 (max
200mm), 15:1 (max 1000mm), 30:1 (max
1000mm) ή συγκεντρωµένης εστίασης ø5mm &
100mm (max 200mm)
Χρόνος απόκρισης 240 ms
Περίβληµα: ανοξείδωτο, IP65
Παρελκόµενα: περίβληµα αερόψυκτο/υδρόψυκτο,
κολάρο αέρα για καθαρισµό του φακού, Laser
στόχευσης, πλαστικό παράθυρο προστασίας φακού
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∆υνατότητα µέτρησης µη µεταλλικών επιφανειών
χαµηλής ανακλαστικής ικανότητας και χαµηλής
οπτικής διαπερατότητας
Μέτρηση θερµοκρασίας (-20) - (500) °C
∆ιασύνδεση RS485, πρωτόκολλο ModBUS RTU
(max 9600 bps)
Ρυθµιζόµενη εκποµπή υπερύθρων (ρύθµιση µέσω
ModBUS)
Οπτική µέτρησης (µέγιστη απόσταση): 2:1 (max
200mm), 15:1 (max 1000mm), 30:1 (max
1000mm) ή συγκεντρωµένης εστίασης ø5mm &
100mm (max 200mm)
Χρόνος απόκρισης 240 ms
Περίβληµα: ανοξείδωτο µε βαθµό προστασίας IP65
Παρελκόµενα: περίβληµα αερόψυκτο/υδρόψυκτο,
κολάρο αέρα για καθαρισµό του φακού, Laser
στόχευσης, πλαστικό παράθυρο προστασίας φακού

PyroCan

∆υνατότητα µέτρησης µη µεταλλικών επιφανειών
χαµηλής ανακλαστικής ικανότητας και χαµηλής
οπτικής διαπερατότητας
Μέτρηση θερµοκρασίας (-20) - (+1000) °C
∆ιασύνδεση CAN Bus (max 250 Kbps)
Ρυθµιζόµενη εκποµπή υπερύθρων (ρύθµιση µέσω
CAN Bus)
Οπτική µέτρησης (µέγιστη απόσταση): 2:1 (max
200mm), 20:1 (max 1000mm)
Χρόνος απόκρισης 200 ms
Περίβληµα: ανοξείδωτο, IP65
Παρελκόµενα: περίβληµα αερόψυκτο/υδρόψυκτο,
κολάρο αέρα για καθαρισµό του φακού, Laser
στόχευσης, πλαστικό παράθυρο προστασίας φακού

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 8Α (ΜΕΝΕΜΕΝΗ) 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310 501145
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 14 (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ)144 51 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 210 2838000
info@i-s.gr
www.i-s.gr
2310 501146

ΣΤΑΘΜΗ, ΡΟΗ, ΠΙΕΣΗ
& ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
PyroUSB

PyroMini

∆υνατότητα µέτρησης επιφάνειας γυαλιού,
διάφορων µεταλλικών και µη µεταλλικών
επιφανειών υψηλής ανακλαστικής ικανότητας και
χαµηλής οπτικής διαπερατότητας
∆υνατότητα µέτρησης από µεγάλη απόσταση (3000
mm) και µέσα από γυαλί
Μέτρηση θερµοκρασίας (-40) - (+2000) °C
Έξοδος 4 - 20 mA
∆ιασύνδεση
USB,
πρωτόκολλο
ModBUS,
καταγραφή δεδοµένων σε υπολογιστή
Ρυθµιζόµενη εκποµπή υπερύθρων
Οπτική µέτρησης (µέγιστη απόσταση): 15:1 (max
3000mm), 25:1 (max 3000mm), 30:1 (max
1000mm), 75:1 (max 3000mm), συγκεντρωµένης
εστίασης ø7,5mm & 500mm (max 1000mm) ή
συγκεντρωµένης εστίασης ø5mm & 100mm (max
200mm)
Χρόνος απόκρισης 200 ms
Περίβληµα από ανοξείδωτο, IP65
Παρελκόµενα: περίβληµα αερόψυκτο/υδρόψυκτο,
κολάρο αέρα για καθαρισµό του φακού, Laser
στόχευσης

∆υνατότητα µέτρησης µη µεταλλικών επιφανειών
χαµηλής ανακλαστικής ικανότητας και χαµηλής οπτικής
διαπερατότητας
Μέτρηση θερµοκρασίας (-20) - (+1000) °C
Έξοδος 4 - 20 mA
∆ιασύνδεση RS485, πρωτόκολλο ModBUS RTU (max
9600 bps)
Ρυθµιζόµενη εκποµπή υπερύθρων
Οπτική µέτρησης (µέγιστη απόσταση): 2:1 (max
200mm), 15:1 (max 1000mm), 20:1 (max 1000mm),
30:1 (max 1000mm) ή συγκεντρωµένης εστίασης
ø5mm & 100mm (max 200mm)
Χρόνος απόκρισης 240 ms
Μικρό µέγεθος κεφαλής και περίβληµα από ανοξείδωτο
316, IP65
Παρελκόµενα:
περίβληµα
αερόψυκτο/υδρόψυκτο,
κολάρο αέρα για καθαρισµό του φακού, Laser
στόχευσης, πλαστικό παράθυρο προστασίας φακού

PyroMini 2.2
∆υνατότητα µέτρησης διάφορων µεταλλικών και µη
µεταλλικών επιφανειών υψηλής ανακλαστικής ικανότητας και
χαµηλής οπτικής διαπερατότητας
∆υνατότητα µέτρησης από µεγάλη απόσταση (3000 mm) και
µέσα από γυαλί
Μέτρηση θερµοκρασίας 100 - 2000° C
Έξοδος 4 - 20 mA
∆ιασύνδεση RS485, πρωτόκολλο ModBUS RTU (max 9600
bps)
Ρυθµιζόµενη εκποµπή υπερύθρων
Οπτική µέτρησης (µέγιστη απόσταση): 15:1 (max 3000mm),
25:1 (max 3000mm), 75:1 (max 3000mm) ή συγκεντρωµένης
εστίασης ø7,5mm & 500mm (max 1000mm)
Χρόνος απόκρισης 240 ms
Μικρό µέγεθος κεφαλής και περίβληµα από ανοξείδωτο 316,
IP65
Παρελκόµενα: περίβληµα αερόψυκτο/υδρόψυκτο, κολάρο
αέρα για καθαρισµό του φακού, Laser στόχευσης, πλαστικό
παράθυρο προστασίας φακού

PyroUSB 2.2

FibreMini
∆υνατότητα µέτρησης διάφορων µεταλλικών και µη
µεταλλικών επιφανειών υψηλής ανακλαστικής ικανότητας
και χαµηλής οπτικής διαπερατότητας
∆υνατότητα µέτρησης από µεγάλη απόσταση (3000 mm)
και µέσα από γυαλί
Μέτρηση θερµοκρασίας (-40) - (+2000) °C
Έξοδος 4 - 20 mA ή 0 - 20 mA
∆ιασύνδεση USB, πρωτόκολλο ModBUS, καταγραφή
δεδοµένων σε υπολογιστή
Ρυθµιζόµενη εκποµπή υπερύθρων
Οπτική µέτρησης (µέγιστη απόσταση): 15:1 (max
3000mm), 25:1 (max 3000mm), 75:1 (max 3000mm) ή
συγκεντρωµένης εστίασης ø7,5mm & 500mm (max
1000mm)
Χρόνος απόκρισης 240 ms
Περίβληµα από ανοξείδωτο, IP65
Παρελκόµενα:
περίβληµα
αερόψυκτο/υδρόψυκτο,
κολάρο αέρα για καθαρισµό του φακού, Laser στόχευσης

PyroMiniUSB
∆υνατότητα µέτρησης µη µεταλλικών επιφανειών χαµηλής
ανακλαστικής ικανότητας και χαµηλής οπτικής
διαπερατότητας, επιφάνειας υγρών
Μέτρηση θερµοκρασίας (-20) - (+1000) °C
∆ιασύνδεση USB, πρωτόκολλο ModBUS, καταγραφή
δεδοµένων σε υπολογιστή
Ρυθµιζόµενη εκποµπή υπερύθρων
Οπτική µέτρησης (µέγιστη απόσταση): 2:1 (max 200mm),
20:1 (max 1000mm)
Χρόνος απόκρισης 125 ms
Περίβληµα: ανοξείδωτο, IP65
Παρελκόµενα: κολάρο αέρα για καθαρισµό του φακού,
Laser στόχευσης

INDUSTRIAL SOLUTION

∆υνατότητα µέτρησης διάφορων µεταλλικών και µη
µεταλλικών επιφανειών υψηλής ανακλαστικής
ικανότητας και χαµηλής οπτικής διαπερατότητας
∆υνατότητα µέτρησης από µεγάλη απόσταση (3000
mm) και µέσα από γυαλί
Κεφαλή οπτικής ίνας, χωρίς ηλεκτρονικά µέρη για
τοποθέτηση κοντά σε µεγάλα ηλεκτροµαγνητικά
πεδία ή σε υψίσυχνα, επαγωγικά θερµαντικά
συστήµατα
Μέτρηση θερµοκρασίας 250 - 2000 °C
Έξοδος 4 - 20 mA
∆ιασύνδεση RS485, πρωτόκολλο ModBUS (max
9600 bps)
Ρυθµιζόµενη εκποµπή υπερύθρων
Οπτική µέτρησης (µέγιστη απόσταση): 30:1 (max
3000mm) ή 75:1 (max 3000mm
Χρόνος απόκρισης 125 ms
Μικρό µέγεθος κεφαλής και περίβληµα από
ανοξείδωτο 316, IP65
Ενσωµατωµένο laser στόχευσης
Παρελκόµενα: κολάρο αέρα για καθαρισµό του
φακού
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ
ΕΛΕΓΚΤEΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Οι ελεγκτές θερµοκρασίας χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση της µετρηθείσας θερµοκρασίας και την εξαγωγή αποτελεσµάτων για τη διατήρηση των επιθυµητών
θερµοκρασιών. Οι ελεγκτές θερµοκρασίας PID προσφέρουν εξαιρετικές λειτουργίες και οικονοµική απόδοση. Προσφέρουν ρυθµό δειγµατοληψίας υψηλής ταχύτητας και
ακρίβεια οθόνης. Αποτελούν µοντέλα για όλες τις χρήσεις και διατίθενται σε διάφορα µεγέθη και επιλογές εισόδου / εξόδου, για σταθερό και ακριβή έλεγχο θερµοκρασίας
οποιασδήποτε απαιτούµενης εφαρµογής.

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ TCN4S-24R-P
Οθόνη LED 4 ψηφίων
∆ιαστάσεις οθόνης: 48x48 cm
Κύκλος δειγµατοληψείας: 100 ms
Μέθοδος ελέγχου: ON/OFF | έλεγχος P, PI, PD, PID
Είσοδος: Θερµοστοιχεία: K, J, T, R, S, L - RTD: PT100
Έξοδος: Ρελέ (250VAC - 3A) ή µονάδα SSR (12Vdc) [ON/OFF]
Τροφοδοσία: 100 - 240 VAC & 50/60 Hz
Πιστοποίηση: UR, CE
Υστέρηση (ρυθµιζόµενη ευαισθησία): 1 έως 100 °C (0.1 έως 50 °C)
Περίοδος ελέγχου: 0.5 -120 sec
Θερµοκρασία περιβάλλοντος: (-10) - 50 °C | αποθήκευσης: (-20) - 60 °C
Υγρασία: 35 - 85% RH
Τύπος µόνωσης: ∆ιπλή µόνωση ή ενισχυµένη µόνωση (διηλεκτρική αντοχή µεταξύ του µέρους εισόδου µέτρησης και του
τµήµατος ισχύος: AC 2kV, AC / DC 1kV)
Βάρος: περίπου 147g

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ TCN4H-24R
Οθόνη LED 4 ψηφίων
∆ιαστάσεις οθόνης: 48x96 cm
Κύκλος δειγµατοληψείας: 100 ms
Μέθοδος ελέγχου: ON/OFF | έλεγχος P, PI, PD, PID
Είσοδος: Θερµοστοιχεία: K, J, T, R, S, L - RTD: PT100
Έξοδος: Ρελέ (250VAC - 3A) ή µονάδα SSR (12Vdc) [ON/OFF]
Τροφοδοσία: 100 - 240 VAC & 50/60 Hz
Πιστοποίηση: UR, CE
Υστέρηση (ρυθµιζόµενη ευαισθησία): 1 έως 100 °C (0.1 έως 50 °C)
Περίοδος ελέγχου: 0.5 -120 sec
Θερµοκρασία περιβάλλοντος: (-10) - 50 °C | αποθήκευσης: (-20) - 60 °C
Υγρασία: 35 - 85% RH
Τύπος µόνωσης: ∆ιπλή µόνωση ή ενισχυµένη µόνωση (διηλεκτρική αντοχή µεταξύ του µέρους εισόδου µέτρησης και του
τµήµατος ισχύος: AC 2kV, AC / DC 1kV)
Βάρος: περίπου 194g

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ TCN4M-24R
Οθόνη LED 4 ψηφίων
∆ιαστάσεις οθόνης: 72x72 cm
Κύκλος δειγµατοληψείας: 100 ms
Μέθοδος ελέγχου: ON/OFF | έλεγχος P, PI, PD, PID
Είσοδος: Θερµοστοιχεία: K, J, T, R, S, L - RTD: PT100
Έξοδος: Ρελέ (250VAC - 3A) ή µονάδα SSR (12Vdc) [ON/OFF]
Τροφοδοσία: 100 - 240 VAC & 50/60 Hz
Πιστοποίηση: UR, CE
Υστέρηση (ρυθµιζόµενη ευαισθησία): 1 έως 100 °C (0.1 έως 50 °C)
Περίοδος ελέγχου: 0.5 -120 sec
Θερµοκρασία περιβάλλοντος: (-10) - 50 °C | αποθήκευσης: (-20) - 60 °C
Υγρασία: 35 - 85% RH
Τύπος µόνωσης: ∆ιπλή µόνωση ή ενισχυµένη µόνωση (διηλεκτρική αντοχή µεταξύ του µέρους εισόδου µέτρησης και του
τµήµατος ισχύος: AC 2kV, AC / DC 1kV)
Βάρος: περίπου 203g

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ TCN4L-24R
Οθόνη LED 4 ψηφίων
∆ιαστάσεις οθόνης: 96x96 cm
Κύκλος δειγµατοληψείας: 100 ms
Μέθοδος ελέγχου: ON/OFF | έλεγχος P, PI, PD, PID
Είσοδος: Θερµοστοιχεία: K, J, T, R, S, L - RTD: PT100
Έξοδος: Ρελέ (250VAC - 3A) ή µονάδα SSR (12Vdc) [ON/OFF]
Τροφοδοσία: 100 - 240 VAC & 50/60 Hz
Πιστοποίηση: UR, CE
Υστέρηση (ρυθµιζόµενη ευαισθησία): 1 έως 100 °C (0.1 έως 50 °C)
Περίοδος ελέγχου: 0.5 -120 sec
Θερµοκρασία περιβάλλοντος: (-10) - 50 °C | αποθήκευσης: (-20) - 60 °C
Υγρασία: 35 - 85% RH
Τύπος µόνωσης: ∆ιπλή µόνωση ή ενισχυµένη µόνωση (διηλεκτρική αντοχή µεταξύ του µέρους εισόδου µέτρησης και του
τµήµατος ισχύος: AC 2kV, AC / DC 1kV)
Βάρος: περίπου 275g
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
TK4S-24RN

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ TK4H-24CR

Οθόνη LED 4 ψηφίων
∆ιαστάσεις οθόνης: 48x48 cm
Κύκλος δειγµατοληψείας: 50 ms
Μέθοδος ελέγχου: ON/OFF | έλεγχος P, PI, PD, PID
Είσοδος: Θερµοστοιχεία: K, J, E, T, B, R, S, N, C, G,
L, U, Platinel II - RTD: PT100 - Αναλογική: Τάση:
0-5V, 1-5V, 0-10V & Ρεύµα: 0-20mA, 4-20mA
Έξοδος: Ρελέ (250VAC - 3A) - Ρεύµα (4-20mA ή
0-20mA DC)
Τροφοδοσία: 100 - 240 VAC & 50/60 Hz
Πιστοποίηση: UR, CE | IP65
Υστέρηση (ρυθµιζόµενη ευαισθησία): 1 - 100 °C (0.1
- 100 °C)
Περίοδος ελέγχου: 0.5 -120 sec
Θερµοκρασία περιβάλλοντος: (-10) - 50 °C
Υγρασία: 35 - 85% RH
Τύπος µόνωσης: ∆ιπλή µόνωση ή ενισχυµένη µόνωση
(διηλεκτρική αντοχή µεταξύ του µέρους εισόδου
µέτρησης και του τµήµατος ισχύος: AC 2kV, AC / DC
1kV)
Βάρος: περίπου 150 g

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ TK4L-24RN

Οθόνη LED 4 ψηφίων
∆ιαστάσεις οθόνης: 48x96 cm
Κύκλος δειγµατοληψείας: 50 ms
Μέθοδος ελέγχου: ON/OFF | έλεγχος P, PI, PD, PID
Είσοδος: Θερµοστοιχεία: K, J, E, T, B, R, S, N, C, G, L, U, Platinel II - RTD: PT100
- Αναλογική: Τάση: 0-5V, 1-5V, 0-10V & Ρεύµα: 0-20mA, 4-20mA
Έξοδος: Ρελέ (250VAC - 3A) - Ρεύµα (4-20mA ή 0-20mA DC)
Τροφοδοσία: 100 - 240 VAC & 50/60 Hz
Πιστοποίηση: UR, CE | IP65
Υστέρηση (ρυθµιζόµενη ευαισθησία): 1 - 100 °C (0.1 - 100 °C)
Περίοδος ελέγχου: 0.5 -120 sec
Θερµοκρασία περιβάλλοντος: (-10) - 50 °C
Υγρασία: 35 - 85% RH
Τύπος µόνωσης: ∆ιπλή µόνωση ή ενισχυµένη µόνωση (διηλεκτρική αντοχή µεταξύ
του µέρους εισόδου µέτρησης και του τµήµατος ισχύος: AC 2kV, AC / DC 1kV)
Βάρος: περίπου 211 g

Οθόνη LED 4 ψηφίων
∆ιαστάσεις οθόνης: 96x96 cm
Κύκλος δειγµατοληψείας: 50 ms
Μέθοδος ελέγχου: ON/OFF | έλεγχος P, PI, PD, PID
Είσοδος: Θερµοστοιχεία: K, J, E, T, B, R, S, N, C, G, L, U, Platinel II
- RTD: PT100 - Αναλογική: Τάση: 0-5V, 1-5V, 0-10V & Ρεύµα:
0-20mA, 4-20mA
Έξοδος: Ρελέ (250VAC - 3A) - Ρεύµα (4-20mA ή 0-20mA DC)
Τροφοδοσία: 100 - 240 VAC & 50/60 Hz
Πιστοποίηση: UR, CE | IP65
Υστέρηση (ρυθµιζόµενη ευαισθησία): 1 - 100 °C (0.1 - 100 °C)
Περίοδος ελέγχου: 0.5 -120 sec
Θερµοκρασία περιβάλλοντος: (-10) - 50 °C
Υγρασία: 35 - 85% RH
Τύπος µόνωσης: ∆ιπλή µόνωση ή ενισχυµένη µόνωση (διηλεκτρική
αντοχή µεταξύ του µέρους εισόδου µέτρησης και του τµήµατος
ισχύος: AC 2kV, AC / DC 1kV)
Βάρος: περίπου 294 g

ΜΕΤΡΗΤΗΣ / ΧΡΟΝΙΚΟ
CT6S-2P4

METΡΗΤΕΣ / ΧΡΟΝΙΚΑ
Οι
ψηφιακοί
µετρητές
/
χρονοδιακόπτες της σειράς CT είναι
ενσωµατωµένες
µονάδες
µε
λειτουργίες
µετρητών
και
χρονιστών. Οι µονάδες διαθέτουν
διάφορους τρόπους λειτουργίας
εισόδου / εξόδου και χωρητικότητα
φορτίου έως 5A για ευέλικτη
εφαρµογή σε διάφορες βιοµηχανίες.
Τα µοντέλα RS485 επιτρέπουν τη
διαµόρφωση και παρακολούθηση
αποµακρυσµένων
παραµέτρων
µέσω υπολογιστών. Η σειρά CT
διατίθεται σε µοντέλα 4 και 6
ψηφίων.

ΜΕΤΡΗΤΗΣ / ΧΡΟΝΙΚΟ CT6M-2P4
Οθόνη LED 6 ψηφίων
∆ιαστάσεις οθόνης: 72x72 cm
Είσοδος: 12 Vdc PNP ή NPN - Encoder, Proximity
Μέγιστη ταχύτητα µέτρησης: 1, 30, 1k, 5k, 10k (cps)
Τροφοδοσία: 100 - 240 VAC & 50/60 Hz
Μέγιστη εξωτερική τροφοδοσία 12Vdc ±10%
Ελάχιστο πλάτος σήµατος 1ms / 20ms
Εύρος µέτρησης -99999 έως 999999
Πιστοποίηση: UR, CE | IP65
Προστασία µνήµης: (περίπου) 10 χρόνια
Θερµοκρασία περιβάλλοντος: (-10) - 55 °C
Υγρασία: 35 - 85% RH
Βάρος: περίπου 322 g

INDUSTRIAL SOLUTION

Οθόνη LED 6 ψηφίων
∆ιαστάσεις οθόνης: 48x48 cm
Είσοδος: 12 Vdc PNP ή NPN - Encoder, Proximity
Μέγιστη ταχύτητα µέτρησης: 1, 30, 1k, 5k, 10k (cps)
Τροφοδοσία: 100 - 240 VAC & 50/60 Hz
Μέγιστη εξωτερική τροφοδοσία 12Vdc ±10%
Ελάχιστο πλάτος σήµατος 1ms / 20ms
Εύρος µέτρησης -99999 έως 999999
Πιστοποίηση: UR, CE | IP65
Προστασία µνήµης: (περίπου) 10 χρόνια
Θερµοκρασία περιβάλλοντος: (-10) - 55 °C
Υγρασία: 35 - 85% RH
Βάρος: περίπου 212 g
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ
ExTemp

PyroCube
∆υνατότητα µέτρησης µη µεταλλικών επιφανειών
χαµηλής ανακλαστικής ικανότητας και χαµηλής
οπτικής διαπερατότητας
Αντιεκρηκτικός µε πιστοποίηση ATEX, IECEX και
TIIS
Μέτρηση θερµοκρασίας (-20) - (+1000) °C
Έξοδος 4 - 20 mA
∆ιασύνδεση USB
Ρυθµιζόµενη εκποµπή υπερύθρων
Οπτική µέτρησης (µέγιστη απόσταση): 2:1 (max
200mm), 15:1 (max 1000mm), 30:1 (max
1000mm) ή συγκεντρωµένης εστίασης ø5mm @
100mm (max 200mm)
Χρόνος απόκρισης 240 ms
Περίβληµα από ανοξείδωτο 316, IP65
Παρελκόµενα: κολάρο αέρα για καθαρισµό του
φακού

ΕΝ∆ΕΙΚΤΗΣ DRR245
Το όργανο ράγας αυτό διαθέτει µια αναλογική είσοδο
που µπορεί να διαχειριστεί 18 διαφορετικά είδη
σηµάτων, 2 εξόδους relay και 1 έξοδο που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σαν αναλογική ή solid state relay. Έχει
ενσωµατωµένο PID control, διασύνδεση επικοινωνίας
RS485 και τροφοδοτείται
από τάση 24 - 230 Vac/dc.

Η οικογένεια αυτών των αισθητήρων έχει δηµιουργηθεί για
να καλύψει τις πιο απαιτητικές ανάγκες της βιοµηχανίας.
∆ιαθέτει εκδόσεις µε πολύ γρήγορη απόκριση που φτάνει το
1 ms, εκδόσεις για µέτρηση µικρών αντικειµένων µε εστίαση
µέχρι 1 mm διάµετρο. Τα όργανα αυτά µπορούν να
µετρήσουν θερµοκρασίες σε επιφάνειες µεταλλικές, µη
µεταλλικές, γυαλιού και λεπτού διάφανου πλαστικού.
∆υνατότητα µέτρησης επιφανειών υψηλής ανακλαστικής
ικανότητας και υψηλής οπτικής διαπερατότητας
Μέτρηση θερµοκρασίας από 0 - 2400 °C
Έξοδος 4 - 20 mA
∆ιασύνδεση RS232, ModBUS
Ρυθµιζόµενη εκποµπή υπερύθρων
Ενσωµατωµένη, συνεχής στόχευση laser και ένδειξη
διαµέτρου περιοχής µέτρησης
Πολλές οπτικές δυνατότητες µέτρησης
Χρόνος απόκρισης 1 – 50 ms
Περίβληµα IP67
Παρελκόµενα:
περίβληµα
αερόψυκτο/υδρόψυκτο,
κολάρο αέρα για καθαρισµό του φακού, κολάρο για
προστασία του φακού από τη βρωµιά Laser στόχευσης
πλαστικό παράθυρο προστασίας φακού, καθρέφτης για
αλλαγή της διεύθυνσης της περιοχής στόχευσης

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΕΣ (DIGITAL INDICATORS)
Η σειρά ψηφιακών ενδεικτικών LED αποτελείται από συµπαγή όργανα υψηλής απόδοσης µε
δυνατότητες επέκτασης, µέσω καρτών. Οι διάφορες εκδόσεις περιλαµβάνουν όργανα 4, 6, 8 και 11
ψηφίων απεικόνισης πραγµατικών τιµών, ολοκληρωµάτων µε βάση το χρόνο και αθροίσµατος.
∆ιαθέτουν εισόδους αναλογικές, ψηφιακές, ποτενσιοµέτρου και αισθητήρων θερµοκρασίας, καθώς
και εξόδους relay και αναλογικού σήµατος. Υπάρχουν δυνατότητες τροφοδοσίας 10 - 40 Vdc, 19 28 Vac, 80 - 265 Vac και παθητικής τροφοδοσίας. Η οικογένεια αυτών των συσκευών
χαρακτηρίζεται από υψηλή ακρίβεια 0,1% και ανάλυση αναλογικού σήµατος 10.000 σηµείων. Tέλος,
µπορούν να υποστηρίξουν επικοινωνία µέσω πρωτοκόλλου ModBUS RTU.

ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

mA
V
RTD
TC
Ohm

Ένδειξη αναλογικού σήµατος, αντίστασης, θερµοστοιχείου, PT100,
ψηφιακών παλµών
Αναλογική και ψηφιακές έξοδοι
Ένδειξη πραγµατικής τιµής, ολοκληρώµατος, παλµών, συχνότητας και
αθροίσµατος
Ειδοποιήσεις σε προγραµµατισµένες, από τα πλήκτρα πρόσοψης, στάθµες
Παραγωγή και έξοδος αναλογικού σήµατος
∆υνατότητα επικοινωνίας πρωτοκόλλου ModBUS RTU

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ

mA / V
PLC

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΣΗ

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΛΜΩΝ
S315

S311D

Vmax= 30V

S312A
S315

mA / V / RTD / TC / Ohm
S315

S311A

S315
S315

4 - 20 mA
Active loop

Παλµοί από
proximity sensor

mA / V

PLC
PLC
mA / V
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ
Οι συσκευές αυτές είναι µια σειρά καινοτόµων αναλυτών δικτύου αµφίδροµης µέτρησης και καταγραφής όλων των µεγεθών
ενέργειας και ισχύος (Vrms, Irms, Watt, VAR, VA, Hz, Cosφ και ενεργός ισχύ), 3 φάσεων και ουδετέρου, καθώς και όλων των
άλλων βασικών παραµέτρων. Το γεγονός αυτό την καθιστά καλύτερη επιλογή για αποτελεσµατική ανάλυση κατανάλωσης. Οι
διάφορες εκδόσεις της συγκεκριµένης σειράς περιλαµβάνουν τις ιδανικές λειτουργίες για οποιαδήποτε εφαρµογή διαχείρισης
ενέργειας, είτε µε τη χρήση µετασχηµατιστή εντάσεως (CT), είτε µε απευθείας σύνδεση σε σειρά για ρεύµατα εντάσεως έως 80 A,
είτε σε συνεργασία µε πηνία Rogowski. Ανάλογα µε το µοντέλο, η επικοινωνία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω RS485 και
πρωτοκόλλου ModBUS RTU / ASCII ή διασύνδεσης Ethernet και πρωτοκόλλου ModBUS TCP-IP. Οι τιµές µπορούν να
διαβαστούν σε κανονική µορφή ή σε µορφή κινητής υποδιαστολής. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα απεικόνισης των τιµών Vrms,
Irms, Watt ή Cosφ, µέσω αναλογικής εξόδου. Οι µονάδες µε ενσωµατωµένη θύρα Ethernet µπορούν να χρησιµοποιηθούν και
σαν Webserver για τον προγραµµατισµό, τη διαχείριση και την ανάκτηση δεδοµένων και αναφορών σχετικά µε τις ενεργειακές
καταγραφές, µέσω ενός απλού προγράµµατος περιήγησης για το διαδίκτυο, από µακριά. Στις κορυφαίες δυνατότητες των
προηγµένων µοντέλων συµπεριλαµβάνεται η µνήµη 8 Mb για καταγραφή δεδοµένων. Είναι δυνατή η καταγραφή όλων των
µεγεθών, αρµονικών παραµορφώσεων µέχρι και 15ης, όπως και µέγιστης, ελάχιστης και µέσης τιµής άεργου και ενεργούς ισχύος.
Κάποια µοντέλα αναλυτών ενέργειας, µε διαστάσεις 96*96 mm και
βάθος 39 mm µπορούν να τοποθετηθούν στην πρόσοψη, γεγονός
το οποίο επιτρέπει την εύκολη παρακολούθηση και επέµβαση.
Είσοδος τάσης µέχρι 600 Vac
Μέτρηση ενέργειας για ρεύµατα µέχρι 20.000 A
∆ιασύνδεση επικοινωνίας RS485, Ethernet
Πρωτόκολλο ModBUS RTU, ModBUS TCP
Ψηφιακή έξοδος ειδοποίησης ή παλµοσειράς για µέτρηση
ενέργειας
Ψηφιακές έξοδοι και είσοδος
Αναλογική έξοδος
Υπολογισµός συνολικής αρµονικής παραµόρφωσης και
ανάλυση µέχρι 15η αρµονική

1 2 3
4 5 6

Pulse

4...20

output

7 8 9
10 11 12

U

US RT

ModB
SENECA

S203RC‐D

S203RC‐D

ESC

OK
MENÙ

A
B
C

LAN – MODBUS TCP-IP / HTTP

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΡΑΜΜΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

RS485
MODBUS
RTU / ASCII

Max 32
devices

S604-ROG-MOD-XXX

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι µετατροπείς µετρήσεων ενέργειας χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση των τιµών τάσης και έντασης, εναλλασσόµενου και
συνεχούς ρεύµατος και τη µετατροπή των τιµών αυτών σε βιοµηχανικά σήµατα αναλογικά (4...20 mA ή 0...10 Vdc).
Παράλληλα, κάποιες εκδόσεις διαθέτουν δυνατότητα σειριακής επικοινωνίας. Η ρύθµιση των συσκευών γίνεται µέσα από
λογισµικό υπολογιστή και συστοιχία διακοπτών (dip switch). Οι µονάδες αυτές χαρακτηρίζονται τόσο από υψηλή ακρίβεια,
όσο και από υψηλή γαλβανική αποµόνωση.
Μετατροπή της τιµής τάσης AC/DC σε βιοµηχανικό σήµα
Μετατροπή σε αναλογικό σήµα των τιµών: Vrms, Irms, Watt, Var, συχνότητα, συνηµίτονο
Σειριακή διασύνδεση RS232 και RS485 ModBUS RTU
Παραµετροποίηση από λογισµικό και συστοιχία διακοπτών (dip-switch)
Υψηλή ακρίβεια
Υψηλή γαλβανική αποµόνωση

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ DC
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

ΣΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
ΜΕ ΠΗΝΙΑ ROGOWSKI

ΣΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
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ΣΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
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9..40 Vdc
19.28 Vac

4..20mA
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GSM/GPRS/GPS ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ. MyALARM2
Το MyALARM2 είναι ένα σύστηµα αποµακρυσµένου ελέγχου και ειδοποίησης για χρήση τόσο σε αυτοµατισµούς
κτιρίων, όσο και σε αυτοµατισµούς µικρών και µεσαίων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και µηχανών. Η συσκευή
υποστηρίζει λειτουργείες καταγραφής συµβάντων, εντοπισµού θέσης µέσω GPS και πραγµατοποίησης τηλεφωνικών
κλήσεων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο πρόσβασης ατόµων, όπως επίσης και για εντοπισµό
ανεπιθύµητης εισόδου. Παραδείγµατα εφαρµογών είναι ο χειρισµός κάποιου καυστήρα, η ενεργοποίηση κάποιας
συσκευής ή η εντολή ψηφιακής εισόδου σε κάποιο σύστηµα αυτοµατισµού, από αποµακρυσµένο σηµείο, µέσω ενός
µηνύµατος SMS, email, εφαρµογής κινητού τηλεφώνου ή τον αριθµό κουδουνισµάτων µιας τηλεφωνικής κλήσης.
Επικοινωνία µεσω δορύφορου GSM/GPRS
∆υνατότητα καταγραφής δεδοµένων σε κάρτα SD µέχρι 32 Gb
Ενσωµατωµένη µπαταρία Li-ion
4 Ψηφιακές είσοδοι, 2 αναλογικές είσοδοι, 2 ψηφιακές έξοδοι
Ειδοποιήσεις µέσω τηλεφώνου/SMS/email
Εντολές µέσω τηλεφώνου/SMS/email
Εντοπισµός θέσης µέσω δορυφόρου GPS
Android/iOS app

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Ή
∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΠΩΛΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΜΕΣΩ GPS

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΤΩΝ (RADIOMODEM)
Ο συνδυασµός της τεχνολογίας διασύνδεσης συσκευών, µε µονάδες
ασύρµατης επικοινωνίας µέσω ραδιοκυµάτων και των ασύρµατων
modem ραδιοκυµάτων, οδήγησε στη δηµιουργία αυτοµατισµών και
συστηµάτων επικοινωνίας µε µεταφορά σηµάτων χωρίς καλώδιο. Η
χρήση βιοµηχανικών modem, και εξοπλισµού που λειτουργούν σε
συχνότητες UHF µπορούν να διευρύνουν πολύ τις αποστάσεις µε τη
µέγιστη αξιοπιστία.
Η χρήση εξοπλισµού και βιοµηχανικών modem VHF καλύπτουν τις
αυξηµένες απαιτήσεις βαριών εφαρµογών, σε δυσπρόσιτες και
δύσβατες περιοχές, όπου η δυνατότητα καλωδίωσης είναι σχεδόν
ανύπαρκτη και υπάρχει ανάγκη χρησιµοποίησης µονάδων
ραδιοκυµάτων για την κάλυψη αποστάσεων αρκετών δεκάδων
χιλιοµέτρων.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Frequency
869 MHz
t, °C

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΟ∆ΩΝ/ΕΞΟ∆ΩΝ

Με τη χρήση των συσκευών ραδιοκυµάτων µπορεί να
πραγµατοποιηθεί αποµακρυσµένος, χειριστικός και διαγνωστικός
έλεγχος συσκευών που λειτουργούν µέσα σε συγκεκριµένη ακτίνα,
µέσω λειτουργιών όπως είναι η διασύνδεση σηµείων ένα προς ένα και
ένα προς πολλά, η αναµετάδοση των ραδιοκυµάτων µε ενδιάµεσους
σταθµούς, η απευθείας αναµετάδοση των καταστάσεων µιας µονάδας
εισόδων σε µια µονάδα εξόδων και η δηµιουργία δικτύων mesh,
όπου κάθε µονάδα λειτουργεί ως ποµπός, δέκτης και αναµεταδότης
ταυτόχρονα, µε σκοπό τη µείωση κατανάλωσης ενέργειας και την
αύξηση της εµβέλειας.
Ασύρµατη αποστολή σηµάτων και δεδοµένων
Εκποµπή σε συχνότητα UHF 869 MHz, για µέγιστη αξιοπιστία,
χωρίς απαίτηση ειδικής άδειας και σε συχνότητα VHF 169 MHz
Iσχύς εκποµπής: 20 - 500 mWerp
Σειριακή διασύνδεση
Ενσωµατωµένη κεραία σε κάποιες εκδόσεις
Εγκατάσταση σε πίνακα (IP20) και εξωτερική εγκατάσταση (IP65)
∆ιευθυνσιοδότηση µονάδων
Ενσωµατωµένες είσοδοι/έξοδοι
Χρήση για βαριές εφαρµογές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
Λειτουργίες: Point-to-Point, Point-to-Multipoint, Broadcasting,
Digital repeater, I/O repeater

Transmission Power
20 mW

Frequency 169 MHz
Αµφίδροµη
µεταφορά σηµάτων
4DI
2DO
2AI
2AO

4DI
2AI
2DO
2AO

ΑYΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ POINT-TO-MULTIPOINT
STATION A

ModBUS RTU
Master Unit

Speed
4,8 - 9,6 kbps
Frequency
868 - 870 MHz
Transmission Power
25 - 500 mW

Remote I/O

Remote I/O
STATION C

Remote I/O
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2310 501146

STATION B

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΤ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ (DATALOGGERS)
Οι καταγραφείς δεδοµένων (Datalogger) ανήκουν σε µια κατηγορία προϊόντων υψηλής απόδοσης, που
έχει ως στόχο τη συλλογή σηµάτων και δεδοµένων, την καταγραφή συµβάντων, τη µέτρηση διαφόρων
µεγεθών, την αποµακρυσµένη Μ2Μ επικοινωνία (επικοινωνία µεταξύ µηχανών) κλπ. Οι συσκευές αυτές
µπορούν να δουλέψουν καθεµιά αυτόνοµα ή και σε δίκτυο υποστηρίζοντας διάφορα πρωτόκολλα
επικοινωνίας. Υποστηρίζουν το πρωτόκολλο ModBUSRTU σε θέση MASTER ή το πρωτόκολλο ModBUSTCP/IP σε θέση CLIENT-SERVER. Έχουν, επίσης ενσωµατωµένες εισόδους και εξόδους, διασύνδεση
Ethernet, διασύνδεση MasterModbus µε RS485 σειριακή υποδοχή και υποστηρίζουν 2G/3G+ επικοινωνία
µέσω GSM/GPRS. Μέσω δωρεάν λογισµικού προγραµµατισµού, µπορούν να πραγµατοποιηθούν λογικοί
έλεγχοι και υπολογισµοί, ρουτίνες αυτοµατισµού, ειδοποιήσεις, έλεγχοι επιπέδων και προγραµµατισµός
ενεργειών σε συγκεκριµένο κατώφλι, λειτουργίες χρονικών και διαχείριση εκθέσεων – αναφορών µε
δυνατότητα ρύθµισης και αναβάθµισης της συσκευής από αποµακρυσµένη περιοχή.
Καταγραφή δεδοµένων σε εσωτερική µνήµη flash ή σε κάρτα SD µέχρι 32 Gb
Υποστήριξη διασύνδεσης Ethernet, RS485, RS232 (ModBUS RTU, ModBUS TCP/IP)
Επικοινωνία µέσω τηλεφώνου/SMS/email
Λειτουργία ως webserver για ανάκτηση αρχείων δεδοµένων και παραµετροποίηση
Επικοινωνία µεσω δορύφορου GSM/GPRS
∆ιασύνδεση µε FTP server
Android/iOS app

ΣΥΛΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΣΩ ∆ΙΚΤΥΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
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∆ΙΚΤΥΩΣΗ IT (INFORMATION TECHNOLOGY NETWORKING)
Η οικογένεια Gateway/Routers περιλαµβάνει βιοµηχανικές συσκευές σχεδιασµένες να επεκτείνουν τα δίκτυα
επικοινωνίας, επιτρέποντας τη µεταφορά δεδοµένων µεταξύ διαφόρων επιπέδων τεχνολογίας ΙΤ (Information
Technology) και διαφόρων αρχιτεκτονικών δοµών βιοµηχανικής επικοινωνίας. Το Z-KEY (bridge, gateway, serial
device server) εξασφαλίζει τη µεταφορά σηµάτων µεταξύ των πρωτοκόλλων ModBUS RTU και TCP-IP µε
διάφορους τρόπους, αυξάνοντας τον αριθµό των συσκευών που µπορούν να συνδεθούν σε ένα δίκτυο και τις
αποστάσεις κάλυψης του δικτύου. Η ίδια συσκευή µπορεί να επεκτείνει ένα δίκτυο σειριακής επικοινωνίας
δηµιουργώντας αποµακρυσµένες εικονικές σειριακές θύρες διάφανου πρωτοκόλλου. Τα µοντέλα Z-PASS1 και
Z-PASS2 είναι πολυλειτουργικές συσκευές (bridge, gateway, router, serial device server) και µπορούν να
συµµετέχουν στο ίδιο δίκτυο µέχρι τον αριθµό των 32 για single LAN - remote control. Μπορούν επίσης να
δηµιουργήσουν σύνδεση Point-to Point χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη στατικής IP σε όλα τα σηµεία µέσω
VPN. To Z-PASS2 µπορεί να υποστηρίξει µόνιµη επικοινωνία για συστήµατα αυτοµατισµού πολύ µεγάλων
αποστάσεων µέχρι πολλών εκατοντάδων χιλιοµέτρων µέσω 3G+ και VPN.
ModBUS TCP-IP - ModBUS RTU Bridge
∆ηµιουργία αποµακρυσµένης σειριακής σύνδεσης
∆ικτύωση σε αποµακρυσµένα σηµεία µέσω δικτύου 3G
Συντήρηση - ενηµέρωση προγραµµάτων αυτοµατισµού
Λειτουργία webserver
Καταχωρήσεις σε http server
∆έκτης GPS
∆ικτύωση VPN

Router
xDLS

PLC

ModBUS
TCP-IP
STANDARD
LIBRARIES

Router
xDLS

ModBUS
TCP-IP

ModBUS RTU
Slave

Z-KEY
Router
xDLS

RS485
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Slave
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RS485

ModBUS RTU
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ROUTER
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Router
xDLS

3G
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RS232

Αποµακρυσµένη σειριακή σύνδεση
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Remote
com

Scada

Internet

RS232

driver

Z-KEY
WEB-SERVER

Router
xDLS

Router
xDLS

Internet

VPN

Z-KEY

DATA
RECORDER

ModBUS
TCP-IP

Υπολογιστής Συντήρησης

Bridge Modbus TCP-IP –
Modbus RTU µέσω διαδικτύου

Gateway Modbus TCP-IP - Modbus RTU,
2 διασυνδέσεις Master
ModBUS
TCP-IP

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΜΕ SINGLE-LAN

Z-PASS2

Z-PASS2

192.168.10.154

Z-PASS1

192.168.20.154

192.168.30.154

Ethernet to Serial Connection
Internet

Z-KEY

Ethernet

Ethernet
TCP-IP

PLC
RS232

Router
xDLS

Router
xDLS

HMI

PLC

INDUSTRIAL SOLUTION

Ethernet
PLC

192.168.10.101

192.168.10.102

Ethernet
PLC

HMI
192.168.20.101

192.168.20.102

HMI
192.168.30.101

192.168.30.102
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Οι µετατροπείς αναλογικών σηµάτων είναι προϊόντα υψηλής
γαλβανικής αποµόνωσης µε δυνατότητα εισόδου
αναλογικών
σηµάτων
τιµών
ωµικής
αντίστασης,
θερµοκρασίας, mA, Vdc, mV (SHUNT, ∆υναµοκυψέλες),
ποτενσιοµέτρου και ροοστάτη και δυνατότητα αναλογικών
και ψηφιακών εξόδων (mA, Vdc, relays, transistor
PNP/NPN). Οι συσκευές αυτές γίνονται εγκατάσταση σε ράγα
και µπορούν να τροφοδοτηθούν από τάσεις 10...40 Vdc /
19...28 Vac, 85-265 Vac και παθητικά από κύκλωµα 4-20
mA. Όλα τα προϊόντα έχουν πολύ µικρή κατανάλωση και
είναι πιστοποιηµένα.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΡΟΟΣΤΑΤΗ
Inverter 1 Inverter 2
0-100

Ω

Ποτενσιόµετρο
ac
0..10V

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ
Οι συγκεκριµένες µονάδες αποµόνωσης έχουν σχεδιαστεί
για να προσαρµόζουν συγκεκριµένους αισθητήρες on/off σε
µια τυπική σύνδεση NPN ή/και PNP. Είναι µια χρήσιµη λύση
για τη σύνδεση ενός αισθητήρα εγγύτητας µε ένα plc. Οι δύο
έξοδοι (PNP και NPN) µπορούν να χρησιµοποιηθούν
ταυτόχρονα. Μια αµφίδροµη γαλβανική αποµόνωση µεταξύ
κυκλωµάτων εισόδου / εξόδου διασφαλίζει την ακεραιότητα
των δεδοµένων σας.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑTA
19,2..30 Vdc
Power
Supply

PNP

Output

Input

NPN

19,2..30 Vdc
Power
Supply

PNP

Output

Input

PNP

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΜΩΝ
Οι µετατροπείς συχνότητας παλµών χρησιµοποιούνται για
την αναγωγή συχνότητας παλµών σε αναλογικό σήµα, τάσης
0-10 Vdc και ρεύµατος 0-20 mA, και το αντίστροφο. Επίσης,
δέχονται είσοδο παλµοσειράς και υποστηρίζουν λειτουργίες
διαιρέτη παλµών, ειδοποίησης υπέρβασης ορίου,
αναµετάδοσης παλµών και µετατροπής σε NPN και PNP
ταυτόχρονα. Τα προϊόντα αυτά είναι υψηλής γαλβανικής
αποµόνωσης και γίνονται εγκατάσταση σε ράγα. Οι
συσκευές τροφοδοτούνται από τάσεις 19...40 Vdc / 19...28
Vac. Όλα τα προϊόντα έχουν πολύ µικρή κατανάλωση και
είναι πιστοποιηµένα.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΡΥΘΜΟΥ
ΠΑΛΜΩΝ ΑΠΟ PLC

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Οι
µετατροπείς
αισθητήρων
θερµοκρασίας
χρησιµοποιούνται για τη θερµοµέτρηση µε χρήση
θερµοστοιχείου (TC) ή θερµοαντίστασης RTD,
µετατρέποντας την τιµή σε αναλογικό σήµα τάσης
0-10 Vdc ή ρεύµατος 0-20 mA. Τα προϊόντα αυτά
είναι υψηλής γαλβανικής αποµόνωσης και γίνονται
εγκατάσταση σε ράγα ή τοποθετούνται στην κεφαλή
συνδέσεων του αισθητήρα θερµοκρασίας. Οι
συσκευές τροφοδοτούνται από τάσεις 19...40 Vdc /
19...28 Vac. Όλα τα προϊόντα έχουν πολύ µικρή
κατανάλωση και είναι πιστοποιηµένα.
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T120

Pt100
Ni100
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А
4...20 м

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
Οι µετατροπείς ζύγισης χρησιµοποιούνται, µε σύνδεση
δυναµοκυψελών, για αναγωγή του βάρους ζύγισης σε
αναλογικό σήµα τάσης 0-10 Vdc ή ρεύµατος 0-20 mA. Οι
µονάδες αυτές είναι υψηλής γαλβανικής αποµόνωσης και
γίνονται εγκατάσταση σε ράγα. Οι συσκευές τροφοδοτούνται
από τάσεις 19...40 Vdc / 19...28 Vac. Όλα τα προϊόντα έχουν
πολύ µικρή κατανάλωση και είναι πιστοποιηµένα.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Power Supply

1

mA
Έξοδος

V

4..20 mA

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ A/D (Analog to Digital)
Οι µετατροπείς A/D χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση αναλογικών
σηµάτων (τάση 0-10 Vdc, ρεύµα 0-20 mA, θερµοστοιχεία TC) από µονάδες
(πχ PLC) που διαθέτουν µόνο ψηφιακές εισόδους. Τα προϊόντα αυτά είναι
υψηλής γαλβανικής αποµόνωσης και γίνονται εγκατάσταση σε ράγα. Οι
συσκευές τροφοδοτούνται από τάσεις 19...40 Vdc / 19...28 Vac, έχουν πολύ
µικρή κατανάλωση και είναι πιστοποιηµένες.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Power Supply

Data

mA, V

Strobe

mA, V
mA, V

Clock

mA, V

Power Supply

Data
Strobe
Clock

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ
Οι µετασχηµατιστές που χρησιµοποιούν µαγνητική επαγωγή για τη µέτρηση
της έντασης του ρεύµατος είναι µεγάλης διάρκειας ζωής συσκευές, που
αποφεύγουν διακυµάνσεις θερµικών παρεµβολών. Ουσιαστικά
εκµεταλλεύονται τη µεταβολή του µαγνητικού πεδίου και το επαγωγικό
ρεύµα που δηµιουργείται εξαιτίας αυτής της µεταβολής και δηµιουργούν ένα
βιοµηχανικό σήµα εξόδου. Είναι δυνατή η χρήση τέτοιων µετασχηµατιστών
απευθείας, χωρίς τη µεσολάβηση shunt, ακόµα και για παλµικά ρεύµατα.

Η σειρά µετασχηµατιστών έντασης µπορεί να µετρήσει ρεύµατα
έντασης µέχρι 300 A και να τα µετατρέψει σε βιοµηχανικό σήµα
4...20 mA και 0...10 Vdc. Οι µετασχηµατιστές είναι
πιστοποιηµένοι και έχουν πολύ µικρή κατανάλωση. Έχουν
επίσης διακριτές κλίµακες µέτρησης µε επιλογή που γίνεται από
συστοιχία διακοπτών (dip switches). Χαρακτηρίζονται από
µεγάλη ακρίβεια, ανεξάρτητη από τις θερµοκρασιακές
µεταβολές. Η πλήρης γκάµα περιλαµβάνει διάφορες µεθόδους
µέτρησης: µέση διορθωµένη, φαινόµενο hall, µαγνητικού
ισοζυγίου (µαγνητική επαγωγή), true-RMS µε δυνατότητα
µέτρησης
αρνητικών
ρευµάτων.
Κάποιες
εκδόσεις
υποστηρίζουν την αποστολή µετρήσεων µέσω δικτύου RS485,
πρωτοκόλλου ModBUS RTU.
Μέτρηση µε µαγνητική επαγωγή ή µε βάση το
φαινόµενο HALL
Ένταση ρεύµατος µέχρι 300 Α
∆υνατότητα µέτρησης αρνητικών ρευµάτων
∆υνατότητα µέτρησης παλµικών ρευµάτων
∆υνατότητα µέτρησης TrueRMS
Προγραµµατισµός από συστοιχία διακοπτών (dip
switches)
∆υνατότητα επικοινωνίας µε διασύνδεση RS485,
πρωτοκόλλου ModBUS RTU

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ HALL
Κατά την εφαρµογή ενός µαγνητικού πεδίου κάθετα στη διεύθυνση ενός
αγωγού που διαπερνάται από ρεύµα, δηµιουργείται µια διαφορά δυναµικού
εγκάρσια του αγωγού αυτού. Αυτή την αρχή εκµεταλλεύονται οι
µετασχηµατιστές ρεύµατος φαινοµένου hall και µπορούν να τοποθετηθούν
σε θέσεις shunt για εφαρµογές υψηλής τάσης που χρειάζεται µεγάλη
γαλβανική αποµόνωση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ
4...20 мА

-25..100

2457

À1
À2

OK
MENU

A
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οι µετατροπείς σειριακής επικοινωνίας χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση
επικοινωνίας µεταξύ δύο διαφορετικών τύπων διασύνδεσης και βοηθούν στον
προγραµµατισµό συσκευών µέσω υπολογιστή που διαθέτει θύρα USB. Τα
προϊόντα αυτά είναι υψηλής γαλβανικής αποµόνωσης, γίνονται εγκατάσταση σε
ράγα, τροφοδοτούνται από τάση 19 - 40 Vdc / 19 - 28 Vac ή µέσω USB, έχουν
πολύ µικρή κατανάλωση και είναι πιστοποιηµένα.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕΙΡΙΑΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
RS485

K107A
RS485 2/4 wires, max 32 nodes, 1.200 m
K107A
RS485
RS485
K107A

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ RS232 - RS485

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ USB - RS485

8

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η αξιόπιστη τροφοδοσία και οι ασφαλείς συνδέσεις για µεταφορά σηµάτων και δεδοµένων είναι στοιχεία εξαιρετικά
σηµαντικά για τη λειτουργική σταθερότητα κάθε ηλεκτρολογικού συστήµατος, κάθε εγκατάστασης και κάθε συσκευής.
Αυτή η σειρά, αντικεραυνικής προστασίας, καλύπτει τις ανάγκες που απαιτούν τα διάφορα πεδία εφαρµογών. Κάποιες
συσκευές εξασφαλίζουν την οµαλή τροφοδοσία, ενώ άλλες µονάδες, την προστατευµένη µετάδοση αναλογικών και
ψηφιακών σηµάτων. Τέλος για την ασφάλεια των εξαρτηµάτων που συµµετέχουν σε δίκτυα επικοινωνίας και µετάδοσης
δεδοµένων η λύση βρίσκεται στα απολύτως εξειδικευµένα προϊόντα της οικογένειας αυτής. Η χρήση αυτών των
προστατευτικών διατάξεων εξοικονοµεί πόρους, επειδή αποφεύγονται κατεστραµµένα στοιχεία, για την αντικατάσταση
των οποίων δαπανώνται µεγάλα χρηµατικά ποσά.
Προστασία για τους αγωγούς τροφοδοσίας
Προστασία για τους αγωγούς αναλογικών και ψηφιακών σηµάτων
Προστασία για τους αγωγούς κάθε είδους δικτύου µεταφοράς δεδοµένων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΙΤ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(REED, NAMUR, PNP, NPN, ECC. HALL EFFECT)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
S400CL1

Remote I/O’s

S400CL1

4.20 mA

S400ETH-DSK

Pt100
Ni100

switch

PLC

S400ETH-DSK

T120

K400CL

4.20 mA
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SOLID STATE RELAY
SOLID STATE RELAY ΚΑΙ MINI RELAY
Τα solid state relays χρησιµοποιούνται σε πληθώρα απαιτητικών εφαρµογών, ανάλογα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Η απουσία κινητών µερών και µηχανικών
επαφών έχει πλεονεκτήµατα όπως είναι η µηδενική φθορά κατά τη διαδικασία συχνής ή συνεχούς ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης ηλεκτρικών διατάξεων, η σχεδόν ακαριαία απόκριση που τα καθιστά ιδανικά για εφαρµογές άµεσης αντίδρασης
και µεγάλης συχνότητας, η αθόρυβη λειτουργία για εγκατάσταση σε µέρη όπου απαιτείται µείωση ή εξάλειψη θορύβου και η
µεγάλη περιοχή θερµοκρασιών, στις οποίες µπορούν να ανταποκριθούν χωρίς προβλήµατα.

SOLID STATE RELAYS 861 Series

Κατάλληλο για ωµικά, επαγωγικά ή χωρητικά φορτία
Ρεύµα φορτίου 25, 40 A
Τάση φορτίου: 20 - 480 Vac
Τάση ελέγχου: 3 - 32 Vdc & 90 - 240 AC/DC
Ρεύµα ελέγχου: max 6 mA
Φίλτρο προστασίας αντίστασης-πυκνωτή
Χρήση σε εφαρµογές όπως είναι ο έλεγχος
αντιστάσεων θέρµανσης, η τροφοδοσία πηνίων,
µετασχηµατιστών, κινητήρων και ηλεκτροβαλβίδων
(υδραυλικών, πνευµατικών)
Πιστοποιητικό: VDE, CE

SOLID STATE RELAYS ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ MOSFET SSR08D Series

Ρεύµα φορτίου έως 40 Adc
Τάση φορτίου: 3 - 200 Vdc
Τάση ελέγχου: 3,5 - 32 Vdc
Ρεύµα ελέγχου: 2,5 - 30 mA
Χρήση σε εφαρµογές όπως είναι ο έλεγχος
αντιστάσεων θέρµανσης, η τροφοδοσία DC κινητήρων
και DC ηλεκτροβαλβίδων (υδραυλικών, πνευµατικών)

SOLID STATE RELAYS
SSR08 ΚΑΙ SSR082 Series

SOLID STATE RELAYS ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ SSR08…Ι Series

Κατάλληλο για ωµικά φορτία
Ρεύµα φορτίου: SSR082: 50 Α x 2 φάσεις
SSR08: 10, 25, 40, 50, 70, 90, 125 A
Τάση φορτίου: έως 660 Vac (SSR08) & 48 - 600 Vac
(SSR082)
Τάση ελέγχου: 4 - 32 Vdc, 90 - 280 Vac
Ρεύµα ελέγχου: max 28 (SSR08) & 19 mA (SSR082)
Ενδεικτικό led
Φίλτρο προστασίας αντίστασης-πυκνωτή
Χρήση σε εφαρµογές όπως είναι ο έλεγχος
αντιστάσεων θέρµανσης
Πιστοποιητικό: UL, CE (SSR08) & CE (SSR082)

SOLID STATE RELAYS ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ IGBT SSR08D Series

Ρεύµα φορτίου: 25 Adc
Τάση φορτίου: 5 - 1200 Vac
Τάση ελέγχου: 12 - 32 Vdc
Ρεύµα ελέγχου: 2,5 - 30 mA
Χρήση σε εφαρµογές όπως είναι ο έλεγχος
αντιστάσεων θέρµανσης, η τροφοδοσία DC κινητήρων
και DC ηλεκτροβαλβίδων (υδραυλικών, πνευµατικών)

SOLID STATE RELAYS ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SDP/SAP

Κατάλληλο για ωµικά φορτία
Ρεύµα φορτίου: 25, 40, 50 A
Τάση φορτίου: έως 240 Vac
Έλεγχος: 4-20 mA
Ενδεικτικό led
Χρήση σε εφαρµογές όπως είναι ο έλεγχος
αντιστάσεων θέρµανσης, ο έλεγχος στροφών
κινητήρων, ο έλεγχος πηνίων, µετασχηµατιστών και
αναλογικών βαλβίδων
Πιστοποιητικό: CE

SOLID STATE RELAYS ΜΙΚΡΩΝ
ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ SD/SA

Κατάλληλο για PLC και έλεγχο ηλεκτροβαλβίδων
Είσοδος ανεξάρτητης πολικότητας
Ρεύµα φορτίου: 8 Adc, 6 Aac
Τάση φορτίου: 12 - 275 Vac, 0 - 35 Vdc
Τάση ελέγχου: 5 - 10 Vdc, 10 - 32 Vdc, 10 - 30 Vac/dc
Ρεύµα ελέγχου: max 26 mA
Ενδεικτικό led
Φίλτρο προστασίας αντίστασης-πυκνωτή

SOLID STATE RELAYS ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΟ SDT/SAT

Κατάλληλο για PLC και έλεγχο
ηλεκτροβαλβίδων
Είσοδος ανεξάρτητης πολικότητας
Ρεύµα φορτίου: 3, 6, 10 Adc, 4 Aac
Τάση φορτίου: 12 - 275 Vac, 5 - 36 Vdc
Τάση ελέγχου: 5 - 32 Vdc, 8 - 30 Vac/dc
Ρεύµα ελέγχου: max 52 mA
Ενδεικτικό led
Ενδεικτικό ηλεκτρονικής προστασίας
Φίλτρο προστασίας αντίστασης-πυκνωτή
για τα µοντέλα AC
Ηλεκτρονική
προστασία
από
βραχυκύκλωµα,
υπέρβαση
ορίου
ρεύµατος, υπερθέρµανσης για τα µοντέλα
DC και επανεκκίνηση
Ηλεκτρονική προστασία από υπέρβαση
ορίου ρεύµατος, υπερθέρµανσης για τα
µοντέλα AC και επανεκκίνηση

INDUSTRIAL SOLUTION

Κατάλληλο για PLC και έλεγχο
ηλεκτροβαλβίδων
Είσοδος ανεξάρτητης πολικότητας
Ρεύµα φορτίου: 4 Adc, 3 Aac
Τάση φορτίου: 12 - 275 Vac, 0 - 35 Vdc
Τάση ελέγχου: 10 - 30 Vdc, 10 - 24 Vac
Ρεύµα ελέγχου: max 52 mA
Ενδεικτικό led
Φίλτρο προστασίας αντίστασης-πυκνωτή
για τα µοντέλα AC
4 λειτουργίες χρονικού
4 κλίµακες που καλύπτουν από 0,1 sec
µέχρι 6 hrs
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SOLID STATE RELAY &
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ
SOLID STATE RELAYS SSR15 Series

Κατάλληλο για ωµικά φορτία
Ρεύµα φορτίου µέχρι 25 A
Τάση φορτίου 25 - 280 Vac
Τάση ελέγχου: 4 - 32 Vdc
Ρεύµα ελέγχου: max 20 mA
Ενδεικτικό led
Φίλτρο προστασίας αντίστασης-πυκνωτή
Χρήση σε εφαρµογές όπως είναι
αντιστάσεων θέρµανσης

ο

έλεγχος

SOLID STATE RELAYS ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ
SC1-22D Series

Κατάλληλο για ωµικά, επαγωγικά ή χωρητικά φορτία
Ρεύµα φορτίου: 10, 20, 25 A
Τάση φορτίου: 24 - 280 Vac, 48 - 600 Vac
Τάση ελέγχου: 3 - 32 Vdc, 90 - 280 Vac
Ρεύµα ελέγχου: max 32 mA
Ενδεικτικό led
Φίλτρο προστασίας αντίστασης-πυκνωτή
Πλάτος 22,5 mm
Χρήση σε εφαρµογές όπως είναι ο έλεγχος
αντιστάσεων θέρµανσης, η τροφοδοσία πηνίων,
µετασχηµατιστών, κινητήρων και ηλεκτροβαλβίδων
(υδραυλικών, πνευµατικών)
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SOLID STATE RELAYS 3 ΦΑΣΕΩΝ
SC3-08D Series

SOLID STATE RELAYS 3 ΦΑΣΕΩΝ
SC3-12D Series

Κατάλληλο για ωµικά, επαγωγικά ή χωρητικά φορτία
Ρεύµα φορτίου: 3 A
Τάση φορτίου: 48 - 480 Vac
Τάση ελέγχου: 6 - 32 Vdc
Ρεύµα ελέγχου: max 15 mA
Ενδεικτικό led
Φίλτρο προστασίας αντίστασης-πυκνωτή
Χρήση σε εφαρµογές όπως είναι ο έλεγχος
αντιστάσεων θέρµανσης, η τροφοδοσία πηνίων,
µετασχηµατιστών, κινητήρων και ηλεκτροβαλβίδων
(υδραυλικών, πνευµατικών)

Κατάλληλο για ωµικά, επαγωγικά ή χωρητικά φορτία
Ρεύµα φορτίου: 10, 16, 25, 40, 50, 75, 90 A
Τάση φορτίου: 50 - 480 Vac
Τάση ελέγχου: 4 - 32 Vdc, 90 - 280 Vac
Ρεύµα ελέγχου: max 40 mAdc & 80 mAac
Χρήση σε εφαρµογές όπως είναι ο έλεγχος
αντιστάσεων θέρµανσης, η τροφοδοσία πηνίων,
µετασχηµατιστών, κινητήρων και ηλεκτροβαλβίδων
(υδραυλικών, πνευµατικών)

SOLID STATE RELAYS ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ
SC1-30D Series

Κατάλληλο για ωµικά, επαγωγικά ή χωρητικά φορτία
Ρεύµα φορτίου: 25, 40 A
Τάση φορτίου: 24 - 280 Vac, 48 - 600 Vac
Τάση ελέγχου: 3 - 32 Vdc, 90 - 280 Vac
Ρεύµα ελέγχου: max 30 & 20 mA
Ενδεικτικό led
Φίλτρο προστασίας αντίστασης-πυκνωτή
Πλάτος 30 mm
Χρήση σε εφαρµογές όπως είναι ο έλεγχος
αντιστάσεων θέρµανσης, η τροφοδοσία πηνίων,
µετασχηµατιστών, κινητήρων και ηλεκτροβαλβίδων
(υδραυλικών, πνευµατικών)

SOLID STATE RELAYS ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ SC1-30D…Ι Series

Κατάλληλο για ωµικά φορτία
Ρεύµα φορτίου: 25, 40 A
Τάση φορτίου: 90 - 240 Vac
Έλεγχος: 4 - 20 mA
Ενδεικτικό led
Πλάτος 30 mm
Χρήση σε εφαρµογές όπως
αντιστάσεων θέρµανσης

είναι

ο

έλεγχος

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ
Σε κάθε πίνακα αυτοµατισµού υπάρχει η ανάγκη χρήσης µετασχηµατιστών και τροφοδοτικών συνεχούς ρεύµατος. Συνήθως, οι τάσεις τροφοδοσίας διαφέρουν µεταξύ των
διάφορων συσκευών που συµµετέχουν σε κάποιο σύστηµα αυτοµατισµού, πράγµα το οποίο οδηγεί στην εγκατάσταση περισσοτέρων του ενός είδους και επιπέδου τάσεων
τροφοδοσίας. Επιπλέον, άλλοι λόγοι όπως είναι η ασφάλεια των χειριστών, επιβάλλουν τη χρήση χαµηλής τάσης σε σηµεία ελέγχου και χειρισµού όπως είναι οι διακόπτες.
Επιτακτικότερη είναι η ανάγκη αυτή σε σηµεία µε αυξηµένα επίπεδα υγρασίας και συµπύκνωσης αυτής. Ένας ακόµη λόγος που χρειάζονται, κυρίως, οι µετασχηµατιστές είναι
η ανάγκη αποµόνωσης της τάσης από τη γείωση του δικτύου, δηµιουργώντας ένα ακόµα πιο ασφαλές περιβάλλον, τόσο για τα υλικά, όσο και για τον ανθρώπινο
παράγοντα. Παράδειγµα αυτού αποτελεί η χρήση, σε µηχανήµατα τριφασικής τροφοδοσίας, µετασχηµατιστών για λήψη τροφοδοσίας 230 Vac από τις φάσεις του δικτύου
αντί της χρήσης ουδετέρου ή ακόµη χειρότερα της γείωσης που συνήθως δηµιουργεί προβλήµατα µε τους αυτοµάτους διαρροής (Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης) και
οδηγεί στην κατάργηση αυτής της τόσο σηµαντικής για την ασφάλεια διάταξης. Τα τροφοδοτικά που παρέχει η Industrial Solution δηµιουργούν τις ιδανικές συνθήκες
ασφαλείας ενώ λειτουργούν άψογα και απρόσκοπτα σε συνθήκες συνεχούς λειτουργίας, χωρίς να προκαλείται αύξηση της θερµοκρασίας και κατ’ επέκταση κίνδυνος
πυρκαγιάς εντός των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
Αξιόπιστοι µετασχηµατιστές για εφαρµογές που απαιτούν συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία. Μπορούν να
χρησιµοποιηθούν για αποµόνωση, για αποφυγή παρασίτων, για υποβίβαση της τάσης χειρισµού όπως και
για υποβιβασµό της τάσης τροφοδοσίας ηλεκτρονικών συσκευών µε σκοπό την προστασία από υπερτάσεις.
Ισχύς από 25 VA µέχρι 5000 VA
Τάση τροφοδοσίας µε επιλογή 230, 400, 460 Vac
Τάση εξόδου µε επιλογή 12, 24, 48, 115, 230 Vac
Ενδεικτικό led λειτουργίας
Καπάκι προστασίας στο σηµείο συνδέσεων
Βαθµός προστασίας IP20
Στήριξη πλάτης µε βίδες ή σε ράγα
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ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ο αυτοµατισµός οχηµάτων είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος του
αυτοµατισµού, καθώς παράµετροι όπως η εξοικονόµηση χώρου και
η εργονοµία χειρισµού είναι ιδιαιτέρως σηµαντικοί. Σηµαντικότερος,
όµως, όλων είναι ο παράγοντας της ασφάλειας, καθώς ένα πολύ
µικρό χειριστικό λάθος µπορεί να κοστίσει πάρα πολύ ακριβά, ακόµη
και ανθρώπινες ζωές. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σηµαντικό να
ενσωµατώνονται στα σύστηµατα αυτοµατισµού όλες εκείνες οι
ασφαλιστικές δικλίδες, ώστε να µπορεί να προβλεφθεί η όποια
λάθος κίνηση και να εξασφαλιστεί η ιδανική λειτουργεία.

JOYSTICKS

Τα χειριστήρια τύπου joystick χρησιµοποιούνται για εύκολο και συνδυαστικό χειρισµό κινήσεων. Υπάρχουν εκδόσεις
δακτύλου και παλάµης και δυνατότητα αναλογικής εξόδου, επικοινωνίας πρωτοκόλλου CAN bus όπως και ψηφιακών
εντολών. Επίσεις διατίθενται joysticks 1,2 ή 3 αξόνων συνδυαστικών κινήσεων µε δυνατότητα ενσωµατωµένων
πλήκτρων. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν απευθείας για τη ρύθµιση πνευµατικών και υδραυλικών βαλβίδων, αλλά και
ως εντολές εισόδων σε PLC

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΟΡΙΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΟ∆ΑΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η εργονοµία και η ποιότητα είναι καθοριστικοί
παράγοντες για την επιλογή του ιδανικού χειριστηρίου
που θα χρησιµοποιηθεί σε εφαρµογές οχηµάτων. Ο
ασφαλής και γρήγορος χειρισµός είναι αποτέλεσµα της
µακράς µελέτης και του σωστού σχεδιασµού, ενώ η
αντοχή σε σκληρές συνθήκες λειτουργίας προκύπτει
από την κατασκευή του και την επιλογή των σωστών
υλικών. Οι διάφορες εκδόσεις περιλαµβάνουν από
χειριστήρια τσέπης µέχρι χειριστήρια µε ενσωµατωµένη
έγχρωµη οθόνη.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΚΛΙΣΗΣ 1 ΚΑΙ 2 ΑΞΟΝΩΝ
Εξολοκλήρου
ανοξείδωτη
εργαστηριακή ζυγαριά υψηλής
ακρίβειας, µε βαθµό προστασίας
P65, κατάλληλη τόσο για
βιοµηχανικούς ώρους, όσο και
για εργαστηριακούς. Ο ενδείκτης
έχει οθόνη LCD 7 φωτιζόµενων
ψηφίων
και
αδιάβροχο
πληκτρολόγιο µεµβράνης 8
πλήκτρων.

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙ∆ΩΝ
ΓΙΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Οι ελεγκτές ορίου βάρους χρησιµοποιούνται για τον
ασφαλή χειρισµό γερανοφόρων και ανυψωτικών
µηχανηµάτων καθώς µετρούν τη δύναµη που ασκείται,
ανάλογα µε το φορτίο, την κλίση, την περιοχή
λειτουργίας του γερανού και αποτρέπουν τη συνέχιση
οποιουδήποτε συνδυασµού κινήσεων που θα
µπορούσε να δηµιουργήσει πρόβληµα. Οι µονάδες
σταθεροποίησης ελέγχουν την κατάσταση των
ποδαρικών στήριξης γερανοφόρων και ανυψωτικών
µηχανηµάτων και ανάλογα επιτρέπουν ή απαγορεύουν
κινήσεις, µε στόχο τη µέγιστη ασφάλεια του χειριστή
και του οχήµατος.

Υπάρχει
µεγάλη
ποικιλία
µονάδων που χρησιµοποιούνται
για τον έλεγχο αναλογικών
ηλεκτροβαλβίδων ρυθµίζοντας
µε ακρίβεια την ταχύτητα κίνησης
των υδραυλικών εµβόλων.

INDUSTRIAL SOLUTION
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ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΝΥΣΗΣ
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Έλεγχος τάνυσης ανοιχτού βρόγχου,
ανάλογα µε τη διάµετρο

Έλεγχος τάνυσης κλειστού βρόγχου,
µε χρήση µπαλαρίνου
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Έλεγχος τάνυσης κλειστού βρόγχου,
µε δυναµοκυψέλη ζύγισης

diameter
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Τα όργανα αυτά χρησιµοποιούνται τόσο για έλεγχο της
ροπής φρένων, συµπλεκτών και κινητήρων, όσο και
για έλεγχο γραµµικής και γωνιακής ταχύτητας
εξελιγµένων συστηµάτων. Οι εκδόσεις που υπάρχουν,
ποικίλουν ανάλογα µε την ανάγκη αυτοµατοποίησης
της διαδικασίας. Μπορούν να υποστηρίξουν
εφαρµογές ελέγχου τάνυσης, συνεργαζόµενα µε
δυναµοκυψέλες, µε µηχανικές διατάξεις µπαλαρίνου,
αισθητήρες υπερήχων ή οποιουδήποτε συνδυασµού
αυτών.
Είναι ιδανικά για τοµείς της βιοµηχανίας όπως είναι του
χαρτίου, του πλαστικού, της ετικέτας, της εύκαµπτης
συσκευασίας, των εκτυπώσεων, του υφάσµατος, του
αλουµινίου, των καλωδίων και της συρµατουργίας.
Παραδείγµατα χρήσης: Ρολοκοπτικά, Τυπογραφεία,
κλπ.
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Έλεγχος τάνυσης για πολύ γρήγορη προσαρµογή, ανάλογα
µε τη διάµετρο και µε δυναµοκυψέλη ζύγισης, σε εφαρµογή
εκτύλιξης
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Έλεγχος τάνυσης µε κινητήρα, για πολύ γρήγορη
προσαρµογή, ανάλογα µε τη διάµετρο και µε δυναµοκυψέλη
ζύγισης, σε εφαρµογή τύλιξης και εκτύλιξης

∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ

Έλεγχος τάνυσης για πολύ γρήγορη προσαρµογή, ανάλογα
µε τη διάµετρο και µε χρήση µπαλαρίνου, σε εφαρµογή
εκτύλιξης

Έλεγχος τάνυσης µε κινητήρα και απευθείας έλεγχος
γραµµικής κίνησης

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΦΡΕΝΑ ΣΚΟΝΗΣ
Τα φρένα αυτά χρησιµοποιούνται κυρίως για την τάνυση υλικών,
αλλά µπορούν να καλύψουν και µια πληθώρα άλλων εφαρµογών.
Τα χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας φρένων είναι το µικρό
µέγεθος, η µεγάλη ακρίβεια που έχουν, η υψηλή σταθεροποίηση
της ροπής στην έξοδο και η απουσία σκόνης ή βρωµιάς κατά τη
λειτουργία. Το τελευταίο γνώρισµα είναι αυτό που τα καθιστά
κατάλληλα για εργαστήρια και χώρους παραγωγής τροφίµων και
φαρµάκων. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε εκδόσεις
που αποδίδουν µέγιστη ροπή από 2 Nm µέχρι 500 Nm.
Είναι ιδανικά για τοµείς της βιοµηχανίας όπως είναι του χαρτίου,
του πλαστικού, της ετικέτας, της εύκαµπτης συσκευασίας, των
εκτυπώσεων, του υφάσµατος, του αλουµινίου, των καλωδίων
και της συρµατουργίας.
Παραδείγµατα
χρήσης:
Ρολοκοπτικά,
Τυπογραφεία,
Σακουλοποιητικές µηχανές, Συσκευαστικές µηχανές κλπ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΡΕΝΑ
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Οι δυναµοκυψέλες αυτές είναι ιδανικές για εφαρµογή σε
άξονες, καθώς η στήριξη φλάντζας που διαθέτουν
εξασφαλίζει το καλύτερο δυνατό κεντράρισµα. Οι
εκδόσεις που υπάρχουν διαθέτουν διάφορες στηρίξεις και
µπορούν να καλύψουν µέγιστη ζύγιση από 50 N (5 Kg)
µέχρι 25000 N (2500 Kg) στην κάθε δυναµοκυψέλη.

Αυτή η κατηγορία φρένων χρησιµοποιείται σε βαριές εφαρµογές και
περιλαµβάνει εκδόσεις µέγιστης ροπής από 112 Nm µέχρι 2000 Nm.
Ο εξελιγµένος σχεδιασµός της συγκεκριµένης σειράς επιτρέπει
µεγάλη ακρίβεια και σταθερή ροπή εξόδου. Τα πνευµατικά φρένα
είναι κατάλληλα για εφαρµογές που απαιτούν συνεχή και αδιάλειπτη
λειτουργία.

Είναι ιδανικά για τοµείς της βιοµηχανίας όπως είναι του
χαρτίου, του πλαστικού, της ετικέτας, της εύκαµπτης
συσκευασίας, των εκτυπώσεων, του υφάσµατος, του
αλουµινίου, των καλωδίων και της συρµατουργίας.

Είναι ιδανικά για τοµείς της βιοµηχανίας όπως είναι του χαρτίου, του
πλαστικού, της ετικέτας, της εύκαµπτης συσκευασίας, των
εκτυπώσεων, του υφάσµατος, του αλουµινίου, των καλωδίων και της
συρµατουργίας.

Παραδείγµατα χρήσης: Ρολοκοπτικά, Τυπογραφεία,
Σακουλοποιητικές µηχανές, Συσκευαστικές µηχανές κλπ.

Παραδείγµατα
χρήσης:
Ρολοκοπτικά,
Τυπογραφεία,
Σακουλοποιητικές µηχανές, Συσκευαστικές µηχανές κλπ.
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ΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ
ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΛΙΚΑ

trasmettitore
transmitter
Ποµπός

Υπέρηχοι ή υπέρυθρες

περιοχή ανίχνευσης

Εύκαµπτο υλικό

Εύκαµπτο υλικό

φως
πηγή φωτός
∆έκτης

Αισθητήρες πετάλλου

Τα συστήµατα αυτά οδηγούνται από τα όργανα ελέγχου και
διόρθωσης θέσης για εύκαµπτα υλικά και κινούν την εκάστοτε
µηχανολογική κατασκευή που είναι υπεύθυνη για την
επαναφορά του υλικού στη σωστή θέση. Οι διάφορες εκδόσεις
µπορούν να καλύψουν διαδροµές από (-25) - (+25) mm µέχρι
(-100) - (+100) mm. και µέγιστες δυνάµεις από 1100 N έως
10000 N.

Αισθητήρες φωτός
materiale riflettente
reflecting material

περιοχή ανίχνευσης

φως
Εύκαµπτο υλικό
σκούρη απόχρωση

Οι ελεγκτές αυτοί αποτελούν τον πυρήνα κάθε
συστήµατος που χρησιµοποιείται για το
κεντράρισµα τρεχούµενων υλικών όπως πλαστικό
φιλµ, χαρτί, ύφασµα και οποιουδήποτε άλλου
εύκαµπτου υλικού. Τα όργανα αυτά συνοδεύονται
από αισθητήρες που χρησιµοποιούν αρχές
λειτουργίας
όπως
υπερήχων,
υπερύθρων,
φωτοκύτταρου ή κάµερας CCD. Παράλληλα οι
χειροκίνητες και οι αυτοµεταφερόµενες βάσεις, στις
οποίες
τοποθετούνται
οι
αισθητήρες,
εξασφαλίζουν τη µέγιστη ευκολία στο χειρισµό.

ανοιχτόχρωµη απόχρωση

Αισθητήρες παρακολούθησης ίχνους γραµµής

Είναι ιδανικά για τοµείς της βιοµηχανίας όπως είναι του χαρτίου,
του πλαστικού, της ετικέτας, της εύκαµπτης συσκευασίας, των
εκτυπώσεων, του υφάσµατος, του αλουµινίου, των καλωδίων
και της συρµατουργίας.
Παραδείγµατα
χρήσης:
Ρολοκοπτικά,
Τυπογραφεία,
Σακουλοποιητικές µηχανές, Συσκευαστικές µηχανές κλπ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Alimentazione PC-DSP+
PC-DSP+ power supply

Sensore di tacca (opzionale)
Contrast sensor (optional)

Alimentazione monitor
Monitor supply

Videocamera
Camera
Alimentazione e segnali
Supply & signal

Sensore di prossimità
Proximity
Tastiera
Keypad
Encoder
Encoder

Σε µηχανήµατα εκτύπωσης ή ελέγχου ποιότητας πρέπει να γίνεται επισκόπηση κατά τη
διάρκεια λειτουργίας του µηχανήµατος. Αυτό είναι εφικτό µε πολύ γρήγορα συστήµατα
κάµερας που ακινητοποιούν την εικόνα και δίνουν τη δυνατότητα στο χειριστή να
αναλύσει το στιγµιότυπο στην οθόνη και να προβεί στις ανάλογες ενέργειες διόρθωσης ή
απόρριψης. Τα διάφορα µοντέλα µπορούν να καλύψουν από τις µικρότερες µέχρι τις
µεγαλύτερες ανάγκες αυτού του τοµέα.
Είναι ιδανικά για τοµείς της βιοµηχανίας όπως είναι του χαρτίου, του πλαστικού, της
εύκαµπτης συσκευασίας, των εκτυπώσεων.
Παραδείγµατα χρήσης: Φλεξογραφία, Βαθυτυπία, Offset, Εκτύπωση ετικέτας κλπ.
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ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

λημα...
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έχετε υμε τη λύση
...έχο
LASER ΓΡΑΜΜΗΣ ORV ΚΑΙ ORV24

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ LASER
Η ακριβής στοίχιση και τοποθέτηση αντικειµένων και υλικών,
κατά τη επεξεργασία, είναι πολύ σηµαντική για πολλούς
κλάδους της βιοµηχανίας. Τα ενδεικτικά laser
χρησιµοποιούνται για σήµανση θέσης από απόσταση σε
εφαρµογές όπως είναι η κοπή µαρµάρων, η επεξεργασία
υφασµάτων, η κοπή και επεξεργασία ξύλου ή µετάλλου και η
συναρµολόγηση κατασκευών. Ανάλογα µε την κάθε
εφαρµογή υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες, οι οποίες
καλύπτονται από µια ποικιλία συσκευών laser κόκκινης ή
πράσινης απόχρωσης.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κοπή µαρµάρου, κοπή γυαλιού, κοπή
κεραµικών (πλακάκια), πριόνια γέφυρας, πριονοκορδέλες,
δίσκοι κοπής, κοπή φύλλων κλπ.
ΒΙΟΜΗΧΝΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ: Μαρµάρου, ξύλου, πέτρας, γυαλιού.

LASER ΓΡΑΜΜΗΣ ORT ΚΑΙ ORT24
Η σειρά αυτών των συσκευών laser είναι εξαιρετικά ανθεκτική,
για απαιτητικές συνθήκες περιβάλλοντος. Μπορούν να
χρησιµοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους και διαθέτουν στιβαρή
κατασκευή. Οι συσκευές προβάλλουν ίχνος ευθείας γραµµής
κόκκινης απόχρωσης και ανάλογα µε την ισχύ της πηγής laser
καλύπτουν αποστάσεις από 1 µέτρο µέχρι 20 µέτρα. Ανάλογα µε
το µοντέλο υπάρχει δυνατότητα τροφοδοσίας 100/240 Vac και
12/24 Vdc.
Εµβέλεια προβολής: 1 - 20 µέτρα
Πηγή φωτός: Solid State Laser Diode Red
Κατηγορία: 1, 2M, 3R ανάλογα µε την ισχύ
Μήκος κύµατος: 635 nm
Οπτικοί φακοί: Γραµµής Gaussian, γραµµής Powell
Τροφοδοσία: 100/240 Vac ή 12/24 Vdc
Ισχύς εξόδου: 10 - 150 mW
∆ιαστάσεις: Ø45 × 170 mm
Θερµοκρασία λειτουργίας: (-10) - (+40) °C
Προστασία IP67

LASER ΓΡΑΜΜΗΣ ORT90º ΚΑΙ
ORT24 90º

Βασικό χαρακτηριστικό της σειράς αυτής είναι το
εξαιρετικά ευδιάκριτο ίχνος γραµµής laser, πράσινης
απόχρωσης στα 532 nm. Οι συσκευές διαθέτουν
εξαιρετικά
ανθεκτική
κατασκευή,
µπορούν
να
χρησιµοποιηθούν σε περιβάλλοντα µε δύσκολες
συνθήκες, καθώς και σε εξωτερικούς χώρους. Καλύπτουν
αποστάσεις από 1 µέτρο µέχρι 20 µέτρα και υπάρχει
δυνατότητα τροφοδοσίας 100/240 Vac και 12/24 Vdc,
ανάλογα µε το µοντέλο.
Εµβέλεια προβολής: 1 - 20 µέτρα
Πηγή φωτός: Solid State Laser Diode Green
Κατηγορία: 2M, 3R ανάλογα µε την ισχύ
Μήκος κύµατος: 532 nm
Οπτικοί φακοί: Γραµµής Gaussian, γραµµής Powell
Τροφοδοσία: 100/240 Vac ή 12/24 Vdc
Ισχύς εξόδου: 10 - 80 mW
∆ιαστάσεις: Ø45 × 350 mm
Θερµοκρασία λειτουργίας: (-10) - (+40) °C
Προστασία IP67

LASER ΓΡΑΜΜΗΣ SET OR KAI SET24 OR
Η οικογένεια αυτών των προϊόντων αποτελεί µια αξιόπιστη λύση
συνδυάζοντας ισχύ και εργονοµία χώρου. Οι συµπαγείς διαστάσεις που
έχει επιτρέπουν την εγκατάσταση σε µέρη µε περιορισµένο χώρο,
εσωτερικά ή εξωτερικά του κτιρίου. Οι συσκευές προβάλλουν ίχνος
γραµµής, κόκκινης απόχρωσης και διαθέτουν παρελκόµενα για την εύκολη
στήριξη και λειτουργία.
Εµβέλεια προβολής: 0.5 - 12 µέτρα
Πηγή φωτός: Solid State Laser Diode Red
Κατηγορία: 1, 2M, 3R ανάλογα µε την ισχύ
Μήκος κύµατος: 635 nm
Οπτικοί φακοί: Γραµµής Gaussian, γραµµής Powell
Τροφοδοσία: 100/240 Vac ή 12/24 Vdc
Ισχύς εξόδου: 1 - 30 mW
∆ιαστάσεις: Ø20 × 80 mm
Θερµοκρασία λειτουργίας: (-10) - (+40) °C
Προστασία IP67

Αυτή η σειρά συσκευών laser µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε µηχανήµατα κοπής, καθώς η
διάταξη 90º της προβαλλόµενης γραµµής ως προς το
σώµα της συσκευής, επιτρέπει την εγκατάσταση σε
χώρους µε ιδιαιτερότητα. ∆ιατίθενται 2 εκδόσεις
SHORT και LONG ανάλογα µε το µήκος της συσκευής.
Οι συσκευές προβάλλουν ίχνος γραµµής, κόκκινης
απόχρωσης και διαθέτουν παρελκόµενα για την εύκολη
στήριξη και λειτουργία.
Εµβέλεια προβολής: 1 - 20 µέτρα
Πηγή φωτός: Solid State Laser Diode Red
Κατηγορία: 1, 2M, 3R ανάλογα µε την ισχύ
Μήκος κύµατος: 635 nm
Οπτικοί φακοί: Γραµµής Gaussian, γραµµής Powell
Τροφοδοσία: 100/240 Vac ή 12/24 Vdc
Ισχύς εξόδου: 10 - 150 mW
∆ιαστάσεις: SHORT Ø45 × 210 mm &
LONG Ø45 × 370 mm
Θερµοκρασία λειτουργίας: (-10) - (+40) °C
Προστασία IP67
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LASER ΓΡΑΜΜΗΣ SETV OR KAI SETV24 OR
Με κύριο χαρακτηριστικό το ευδιάκριτο ίχνος γραµµής, πράσινης
απόχρωσης στα 532nm, η οικογένεια αυτών των προϊόντων αποτελεί µια
αξιόπιστη λύση συνδυάζοντας ισχύ και εργονοµία χώρου. Οι συµπαγείς
διαστάσεις που έχει επιτρέπουν την εγκατάσταση σε µέρη µε περιορισµένο
χώρο, εσωτερικά ή εξωτερικά του κτιρίου. ∆ιαθέτει παρελκόµενα για την
εύκολη στήριξη και λειτουργίαπληκτρολόγιο µεµβράνης.
Εµβέλεια προβολής: 1 - 12 µέτρα
Πηγή φωτός: Solid State Laser Diode Green
Κατηγορία: 2M, 3R ανάλογα µε την ισχύ
Μήκος κύµατος: 532 nm
Οπτικοί φακοί: Γραµµής Gaussian, γραµµής Powell
Τροφοδοσία: 100/240 Vac ή 12/24 Vdc
Ισχύς εξόδου: 1 - 20 mW
∆ιαστάσεις: Ø20 ×150 mm
Θερµοκρασία λειτουργίας: (-10) - (+40) °C
Προστασία IP67
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