echipamente de control

echipamente de control

aduce pe piaţa din
România

POTENȚIOMETRE LINIARE / SERIA „ELECTRONICA“:
•
•
•
•

traductoarele și encoderele
companiei

Domeniu: 30‐1500 mm
Circuit electronic intern
Ieșire: 4‐20 mA, 0‐20 mA sau 0‐10 V
Semnal de ieșire foarte stabil, excelentă repetabilitate

APLICAȚII:
•
•
•
•
•
•

Injecţie mase plastice
Prese hidraulice
Prelucrarea lemnului
Industria ambalajelor
Prelucrări profile
Automatizări generale

SENZORI MAGNETICI DE POZIȚIE:
•
•
•
•

În obișnuita sa politică de a veni în întâmpinarea clienţilor cu soluţii tehnice avansate, compania ARTEM GROUP TRADE & CONSULT propune
partenerilor săi o nouă gamă de produse menite să îmbunătăţească procesele industriale prin acurateţe, robusteţe și înaltă fiabilitate.
Compania OPKON OPTIK ELEKTRONIK CONTROL SAN. TIC. LTD., fabrică astfel de produse pe linii de fabricaţie ultramoderne în locaţia din
Istanbul, vânzările fiind realizate atât direct din Turcia cât și prin biroul de vânzari amplasat în Germania.
Este de reţinut că produsele OPKON sunt prezente și pe piaţa din SUA prin agentul său american ONRION LLC.

APLICAȚII:

Produsele OPKON au o largă arie de acoperire, fiind utilizate în diverse domenii, precum:
•
•
•
•
•
•
•

Măsurare absolută non ‐ contact
Domeniu de măsurare: 100 – 1250 mm
Rezoluţie 16 bit
Ieșire: 0‐10 V, 4‐20 mA și 0‐20 mA

•
•
•
•

Echipamente CNC
Injecţie mase plastice
Echipamente de ridicat (elevatoare)
Industria textilă
Industria tipografică
Automatizări generale
Prelucrarea lemnului

Hidraulică
Injecţie plastic / metal
Nivelmetre
Automatizări generale

ENCODERE LINIARE:
• Măsurare incrementală non ‐ contact
• Rezoluţie: 1‐100μm
• Ieșiri atât pe „impins“ cât și pe „tras“, TTL linedriver

POTENȚIOMETRE LINIARE / SERIA STANDARD:
•
•
•
•

APLICAȚII:

Domeniu: 30‐1500 mm
Durata de viaţă ridicată
Repetabilitate excelentă: <0.01 mm
5 kΩ sau 10 kΩ

•
•
•
•
•

APLICAȚII:
•
•
•
•
•

Injecţie plastic / metal
Industria lemnului
Prelucrări mecanice
Prelucrări piatră, marmura, etc
Automatizări generale

Prelucrări mecanice
Industria alimentară
Prese mecanice
Automatizări generale
Prelucrarea lemnului

ENCODERE ROTAȚIONALE OPTICE / MAGNETICE:
• Diametre carcasă: Ø 40, 50, 58, 100 mm
• 100 – 4096 ppr
• Cu ax / cu ax gol / fără ax

APLICAȚII:
•
•
•
•
•
•

POTENȚIOMETRE LINIARE / SERIA „SLIM“:
•
•
•
•

Domeniu: 10‐300 mm
Durata de viaţă ridicată
Repetabilitate excelentă: <0.01 mm
5 kΩ sau 10 kΩ

Ascensoare
Prelucrări table
Prelucrarea lemnului
Industria textilă
Automatizări generale
Prelucrări profile

APLICATII:
•
•
•
•
•
•
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Industria textilă
Industria tipografică
Prelucrări mecanice
Industria ambalajelor
Utilaje prototip
Automatizări generale
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