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Wys´ w ietlacze i systemy obsΩugi
Konsole obsΩuguja˛ce z panelem dotykowym
PodΩa˛czenia busowe / konwerterowe
Wys´wietlacze tekstów
LED duz˙e wys´wietlacze do 200 mm
LCD duz˙e wys´wietlacze do 300 mm
Elektromechaniczne wys´wietlacze 100-600 mm
Wskaz˙niki czas / temperatura
7-segmentowe wys´wietlacze CODICOUNT
Numeryczne wys´wietlacze grupowe wys.cyfr 14 mm,
obudowa 24 × 96 mm Codisplay
Elektroniczne wys´wietlacze punktowo-moduΩowe
LED-LINE
Cyfrowe urza˛dzenia do tablic sterowniczych
Wys´wietlacze z wyjs´ciem BCD
PrzeΩa˛czniki kodowe
PrzeΩa˛czniki typu DIP
Klawiatury mechaniczne typu KNM 1 × 4, 3 × 4,
4 × 4, numeryczne, IP67, Monoblock
Klawiatury foliowe i pΩyty przednie na z˙yczenie kliennta
Foliowane klawiatury standartowe 3 × 4, 4 × 4, 5 × 4
PrzemysΩowe klawiatury komputerowe, przemysΩowe
TRACKBALLS
Urza˛dzenia do pomiaru pre˛dkos´ci obrotowej (ochrona przed przekroczeniem dopuszczalnej pre˛dkos´ci
obrotowej)
Tachomatry cyfrowe
Czujniki pre˛dkos´ci obrotowej

PrzemysΩowe komponenty
bezpieczen´ s twa

Technika pomiaru
poziomu i przepΩywu
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Dotykowe urza±dzenia obsΩuguja±ce
•
•
•
•
•
•

Wys´wietlacze numeryczne
Codicount
BCD-24 VDC, moduΩowe

LCD, TFT, EL ekran 3,8“ do 12“
Efektywne oprogramowanie obrazu
Symulacja, dokumentacja, symbole, alarm
Ponad 100 protokoΩów PLC, 1-4 MB pamie˛c˙
Ethernet, Profibus, Interbus-S, Device-Net i inne
Stopien´ ochrony IP 65F

Codisplay
BCD, binarne,szeregowe,
CL, Profibus-DP,6-digit

100-600 mm, masywne moduΩy
z róz˙nymi moz˙lwos´ciami sterowania

Dotykowe urza±dzenia obsΩuguja±ce
•
•
•
•

ze zintegrowanymi sterownikami
LCD, TFT, 6“ do 10 ,5“
eΩektywne i proste oprogramowanie
symulacja, dokumentacja,
symbole, alarmy
100 MHz RISC procesor,
1 MB pamie˛c˙

Klawiatury i przeΩa±czniki kodowe
PrzeΩa±czniki kodowe

Klawiatury-Monoblock
• IP 65
• wykonanie typowo
przemysΩowe

• moz˙liwos˙c˙ pracy bez

wentylatora
• 100 MHz RISC-procesor,

• róz˙ne wielkos´ci
• do IP65,odporne na wstrza±sy

wibracje
• kodowanie BCD, dziesie˛tne i inne
• dostarczane ze zΩa±czem
• moz˙liwos´c ´ dostawy ze zintegro-

wanymi diodami i rezystorami

Komputery przemysΩowe

Wys´wietlacze numeryczne

•
•
•
•

Klawiatury „CLICK TOUCH“
•
•
•
•
•
•
•

LED, LCD, elektromechaniczne
wg. specyfikacji klienta
BCD, równolegΩe , szeregowe,
BUS, Ethernet, Profibus-DP, Interbus-S itd

Wys´wietlacze alfanumeryczne

Pole klawiatur na z˙yczenie klienta
Opatentowany system Click-Touch
Elektrycznie pods´wietlane
Zintegrowane diody itd
Ekranowanie moz˙liwe
Wandaloodporne
Bardzo dΩuga z˙ywotnos´c ´

PrzemysΩowe klawiatury PC
• AT, PS/2, USB - kompatybilne
• do IP 65
• obudowy stalowe

• LED, LCD
• wg. specyfikacji klienta
• szeregowe, Bus, Ethernet, Profibus-DP,

lub wykonanie do zabudowania
• Layout wg.z˙yczenia klienta
• Optyczny Track-Balls

Interbus-S, itd

Track-Balls

Wys´wietlacze graficzne

Przetworniki obrotowo-impulsowe
•
•
•
•

• LED, Plasma
• wg. specyfikacji klienta
• szeregowe, BUS, Ethernet,

Profibus-DP, Interbus-S, itd
Czujniki

Przetworniki

Sensory standartowe
Czujniki dla turbodoΩadowavek i silników Diesla
tachometry analogowe
Pomiarowo-kontrolne urza±dzenia dla pomiarów
obrotów
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Wys´ w ietlacze i systemy obsΩugi

Wys´wietlacze elektomechniczne

