


Sensor systemen

Industriële communicatie techniek

Besturingstechnologie

Procesweergaven / tellers

   Betrouwbare objectdetectie met positiesensoren van bekende fabrikanten

   Alle data van uw installatie onder controle met vooruitstrevende procestechniek 

   Veilige systeembescherming met vibratie- of toerental-bewaking 

   Grote keuze aan IO-link compatibele sensoren in alle bereiken

   LOGO! Kleine besturing voor eenvoudige bedieningstaken en compacte machines

   Complexe besturingstaken realiseren met SIMATIC S7-1200 of ET 200SP

   Installaties weergeven met SIMATIC HMI Touch-Panels 

   Toekomstbestendige communicatie met de sensoren door middel  
van een IO-Link-master

   Van de eenvoudige drukknop tot de noodstopschakelaar – alles voor de bediening van uw installatie

   Visualiseer toestanden en maak ze zichtbaar of hoorbaar met signaallampen of akoestische melders

   Met signaaltorens heeft u de complete installatie onder controle, compleet verkrijgbaar of  
modulair samen te stellen

   Groot assortiment bijpassende accessoires voor montage en etikettering

   Ethernet Switches en passende verbindingstechniek voor uw Industrial Ethernet netwerk  

   Betrouwbare PROFINET-netwerken voor uw controle met Managed Switches  
en passende bekabeling

   Draadloze toegang tot machines en overdracht van signalen wanneer een kabel niet 
 mogelijk is 

Het complete pakket voor uw installatie – Van sensor tot schakelkast
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... bij automation24.be

Behuizingen en schakelkasten

Aandrijftechniek

Verbindingstechniek

   Bescherm uw componenten met robuuste compacte schakelkasten van plaatstaal of  
polycarbonaat

   Of het nu een klemmenkast of een kleine schakelkast is – altijd de juiste behuizing  
voor uw toepassing

    Kabelverschroevingen en kabeldoorvoeringen ook voor geprefabriceerde kabels 

   Grote keuze aan toebehoren zoals schakelkastverlichting, filter-ventilatoren of verwarmingen

  Energiezuinige toerental-regeling van motoren met SINAMICS frequentieomvormers 

   Eenvoudig opstarten van uw aandrijfapplicatie door middel van soft-starters  
of starters met variabele snelheid

  Bij beperkte ruimte zijn compacte motorstarters de oplossing

  Moderne encoders geven een nauwkeurige bewegingsfeedback

   Eenvoudige sensor/actorbekabeling met sensorkabels,  
monteerbare stekkers en sensor/actuatorboxen

   Enkel polige schakelkastbedrading, hoogwaardige stuurkabels of dataleidingen  
als meterware uit voorraad

   Altijd de juiste verbinding van de klemmenblokken met schroef- of push-in-verbinding

  Uitgebreid installatiemateriaal voor perfecte bedrading van uw installatie

   Het eenvoudig verveelvoudigen of verlengen van signalen met koppel- of  
tijds-relais

  Ruimtebesparend ontwerp voor alle gebruikers met het SIRIUS modulaire systeem

   Betrouwbare beveiliging van circuits met lijn-, foutstroom- of  
brandbeveiligings-schakelaars

  Systeembescherming met bewakingsrelais voor alle belangrijke parameters 

Beschermingstechnologie

       »Heeft u vragen?
   Graag geven wij u  
persoonlijk advies. «

Jean-Paul Sits,
Technische support
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