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1056,15 лв.

Промоционални 
пакети
за индустриална автоматизация

919,24 лв.
 Инсталационен диск + лицензен номер
 MSDCHNLRUA+MSDCHNSFNV30

 Кабел за програмиране USB
 TCSXCNAMUM3P

 Захранване ABL 3А
 ABL8REM24030

 Контролер M238
 TM238LFDC24DT

 Дисплей 3’5 инча (цветен)
 HMISTU655

 Кабел за връзка с дисплея
 490NTW00002U

 Инсталационен диск + лицензен номер
 MSDCHNLRUA+MSDCHNSFNV30

 Кабел за програмиране USB
 TCSXCNAMUM3P

 Захранване ABL 3А
 ABL8REM24030

 Контролер M258
 TM258LF24DT

 Дисплей 3’5 инча (цветен)
 HMISTU655

 Кабел за връзка с дисплея
 490NTW00002U



Честотни регулатори-контролери  
> Ефективност

SoMachine  
> Софтуер

Logik-Controller 
> Гъвкавост

Motion контролери  
> Производителност

HMI-контролери 
> Компактност

Machines

Drive

Controller

HMI

Controller

Motion

Controller

Logic

Controller

Software 

SoMachine

Една софтуерна 
среда
Един софтуер за 
разработка, програмиране 
и пуск на вашите 
машини, който изисква 
един инструмент, един 
download, едно свързване 
и един проектен файл.

Няколко 
хардуерни 
платформи за 
управление
Вградена 
интелигентност там, 
където се нуждаете 
от нея.

Нови средства за автоматизация, които 
дават 100% гъвкавост на вашите машини
В днешно време машините трябва да бъдат по-
бързи, по-гъвкави и същевременно да изпъл-
няват сложни функции за автоматизация както 
никога до сега. Като производител на машини 
Вие постоянно търсите иновативни подходи за 
конструирането на по-енергиино ефективни ма-
шини, намаляване на разходите за разработване 
и по-бърза доставка на машините до пазара.

> Концепцията “Flexible machine control” Ви дава 
всичко това. Тя съчетава софтуера SoMachine - 
една софуерна платформа за 100% гъвкавост 
при конфигуриране на компонентите на Вашата 
машина: Човеко Машинен Интерфейс (HMI), 
серво задвижвания, честотни задвижвания и 
програмируеми логически контролери (PLC). Със 
So Machine вие се нуждаете от само един софту-
ер, един кабел, една връзка за даунлоуд, за да 
можете да разработите, настроите и сервизирате 
вашата машина от едно единствено място.

> Концепцията “Flexible machine control” е част 
от нашата концепция за индустриални решения 
“MachineStruxure”.

Възползвайте се от нашето
Промоционално предложение,
За да се уверите сами в удобството 
и бързината на SoMachine

Научете повече за SoMachine!
Свалете нашето БЕЗПЛАТНО
обучение с решени примери.
Посетете www.sereply.com, Код: 19096P


