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SIGMA CONTROL® 2

טכנולוגיה חכמה
משולבת

התצוגה של הבקר ברורה והמקשים חזקים .במבט אחד ,המשתמש מקבל את
כל המידע הרלוונטי .התפריטים ידידותיים .ניתן להציג את הנתונים בכל אחת
מבין  30שפות אפשריות.
עדכוני התוכנה מתבצעים בפשטות ובמהירות דרך כרטיס  .SDזה חוסך
בעלויות שירות .בנוסף ,הכרטיס  SDמאחסן לטווח ארוך את נתוני ההפעלה.

יחידת הבקרה  SIGMA CONTROL 2מנהלת את מערך אספקת האוויר
הדחוס בסטנדרט הגבוה ביותר .היא עוקבת ומנתחת באופן רציף את נתוני
העבודה של הרכיבים ואת תנאי העבודה.

 SIGMA CONTROL 2מציע חידוש נוסף משמעותי :הממשק RFID
המובנה מאפשר את זיהוי המשתמשים המורשים ואת זיהוי טכנאי השירות
של  .KAESERזה נועד להגן על המערכת מפני ביצוע הגדרות או שינויים על
ידי גורמים שאינם מאושרים.
המטרה היא לייעל את השירות ,להבטיח ולספק ברצף רמת איכות ושירות.

ההודעות מתקבלות באופן חזותי על מסך הבקר .הודות השרת המובנה ,ניתן
לצפות בהן מכל מחשב  PCעם דפדפן אינטרנט רגיל .פונקציות תקשורת
מגוונות מציעות אפשרויות רבות לחיבור התחנה למערכת בקרה מפעלית
( .)SCADAפירוש הדבר הוא שההתחברות מאובטחת בכל המצבים.

בתמונה :ניתן לצפות בנתוני ההפעלה דרך שרת אינטרנט

הבקר החכם תוכנן למנוע בזבוז אנרגיה  -בעיקר במהלך צריכה חלקית .הוא
מאפשר חיסכון חכם באנרגיה .בזכות מצבי בקרה גמישים ,טיימר ופונקציה
של בקרת דחיסה ,ההפעלה פשוטה והבקר מציג רב גוניות יוצאת דופן.
 SIGMA CONTROL 2מתאים לכל מדחסי  :KAESERמדחסים ומפוחים
בורגיים ,מדחסים בוכנתיים ,בוסטרים ומפוחי אונותSIGMA CONTROL 2 .
מותאם ל .Industrie 4.0 -התכנון שלו חדשני וגמיש .הבקר מבטיח את
ההפעלה היעילה והאמינה של המכונה וגם במקרה של מספר מכונות ,את
הקואורדינציה האופטימלית בניהן .ניתן לחבר לרשת מספר מדחסים דרך
 SIGMA NETWORKלבקר המרכזי .SIGMA AIR MANAGER 4.0

בוסטרים
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מדחסי בוכנה

מפוחים בורגיים ומערכות
וואקום בורגיות

מפוחי אונות ומערכות
וואקום בורגיות

מדחסים בורגיים
נטולישמן

מדחסים בורגיים
מקוררי-נוזל
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SIGMA CONTROL® 2

התכונות שלו  -היתרונות שלו

לזהות ,לנתח ,להגיב.

תקשורת מושלמת

היתרונות מדברים בעד עצמם בכל השטחים .הבקר  SIGMA CONTROL® 2מאחד בתוכו את כל המעלות
שאפשר לצפות מבקר:

החלפת נתונים פשוטה ואמינה.

יעילות לדוגמא
אמינות לאורך זמן

מנצח על כולם יחד

איכות KAESER

הבקר מנהל את הדגמים השונים בכל
הגרסאות.

אנחנו מבינים איך בקר מושלם צריך לעבוד.

גמישות יוצאת דופן

קואורדינציה מושלמת

לחבר ולעבוד

כל החלקים נבחרו ליצור יחידת בקרה רבת עוצמה.

תוך שניות  -מוכן להפעלה
בקר בתכנון חכם ,הכולל הכל

אמינות

שרת אינטרנט

בקרה ללא הפסקה

תמיד מעודכן

החיישנים מקפחים על כל נתוני המפתח

נתוני זמן אמת כדי להישאר מעודכן

אישורי גישה מוגדרים היטב
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אחסון נתונים

ביטחון לפני הכל

כל המידע נשמר

אתה מחליט מי מגדיר ומבצע שינויים.

כל ההודעות ונתוני ההפעלה החשובים
נשמרים.
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מדחסים בורגיים
משומנים
המדחסים הבורגיים בהזרקת שמן של  KAESERמכסים כמעט את כל
הצרכים באוויר דחוס .אנחנו מציעים מדחסים בטווח ספיקה ובהספק
המתאימים לכל יישום .הם בולטים בהפעלתם היעילה והאמינה .כל
הדגמים מצוידים בבורג  SIGMA Profileלחיסכון באנרגיה ובבקר
 SIGMA CONTROL 2כדי להבטיח שירות לאורך זמן תוך חיסכון
אנרגטי יוצא דופן.

בתמונה:
מנוע סינכרוני
רלוקטנס -
יעילות גבוהה

יעילות לדוגמא

כל החיישנים של הבקר  SIGMA CONTROL 2פועלים יחד
בהתאמה מושלמת .המערכת החדשנית לבקרת טמפרטורה
( )ETMמפקחת על טמפרטורת נוזל הקירור במערכת .הניטור אחר
טמפרטורת היניקה וטמפרטורת המדחס יפעיל במידת הצורך את
שסתום בקרת החום המובנה במסלול הקירור .זה מאפשר להתאים
בדיוק רב את מיחזור החום לצרכים בפועל.
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חכם וגמיש

יעילות גבוהה הודות הפונקציות המובנות .לדוגמא ,אפשר לחבר שתי
מכונות במצב עבודה של מוביל/מובל .או במקרה של מייבש מובנה,
הבקר לחיסכון באנרגיה מבטיח הפעלה מותאמת לצריכה.

התאמה מושלמת לכל סוגי המנוע

 SIGMA CONTROL 2מוכיח את איכותו ויעילותו בתנאים שונים:
עם מנוע סינכרוני רלוקטנס ,עם ממיר תדר או מדחס עם בקרה
המחשבת מופעים של הפעלה במצב סרק לפי טמפרטורת סלילי
המנוע.

לזהות ,לנתח ,להגיב.

בזכות מגוון רחב של ממשקי תקשורתSIGMA CONTROL 2 ,
מספק את כל התנאים להעברת נתונים למערכת בקרה מרכזית.
ההתחברות ל SIGMA AIR MANAGER 4.0 -דרך
 ,SIGMA NETWORKלא רק מבטיחה התאמה מושלמת לדרישות
שלך .היא תאפשר בהמשך ליהנות מיתרונותיו של השירות
.SIGMA SMART AIR
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מדחסים בורגיים
נטולי שמן
המדחסים הבורגיים נטולי השמן עם שתי דרגות דחיסה הם מכונות עמידות
לתהליכים רגישים .בתעשיית המוליכים למחצה ,בתעשיית המזון או הרכב,
המדחסים נטולי השמן עם שתי דרגות דחיסה ,מוכיחים שיעילות ואוויר נקי
כנדרש הולכים יד ביד – גם בתנאים סביבתיים קשים.
ביעילות חסרת פשרות ,הם מציעים חיסכון אנרגטי גבוה הודות הציפוי
" .”Ultracoatטיפולי תחזוקה מתבצעים בקלות הודות תכנון המערכת .מיעוט
החלקים שנשחקים וכן חומרים בעלי איכות גבוהה במיוחד מבטיחים מרווחי
טיפולים גדולים ,דרישות התחזוקה נמוכות וחיי שירות עוד יותר ארוכים.
הצרכים שלכם ייחודיים? הפתרונות אצלנו!

SIGMA

CONTROL 2

ממיר תדר

עד

96 %

מנוע

לשימוש חוזר
 :SIGMA CONTROL 2יעילות אופטימאלית
ההתאמה המושלמת של ממיר התדר עם המנוע ועם הבקר מאפשרת
רמת יעילות אופטימלית על פני טווח הפעלה רחב ומקטינה
למינימום את רעידות המכונה.
תא הבקרה עם הבידוד התרמי מאפשר הפעלה ללא הפרעה גם
כשטמפרטורת הסביבה מגיעה לעד .+45°C
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ביצועים מרשימים

עם מייבש קירור מובנה או עם מייבש ברוטציהSIGMA CONTROL 2 ,
מחשב את הפתרון ההולם .הבקר החכם של מייבש הקירור ברוטציה
 i.HOCשומר על יציבות נקודת הטל גם כשהספיקה משתנה.
בהפעלה הראשונה ,מספיק סיבוב אחד של התוף כדי להשיג את
נקודת הטל שהוגדרה.

עוד יותר חיסכון

תצורה נכונה תאפשר חיסכון נוסף בצריכת אנרגיה בזכות SIGMA
 .CONTROL 2מפתיעה מאוד העובדה כי המדחס ממיר לחום את
מלוא צריכת החשמל שהוא צורך .למעלה מ  96%מאותה אנרגיה
ניתנת למיחזור .ניתן לחמם מים לטמפרטורות עד  +90°Cעל ידי
השימוש בחום שהמדחס פולט.

יעילות לאורך כל הדרך

כאשר מתייחסים לעלויות הכוללות המושקעות ברכישת מדחסים או
במערכות אוויר דחוס שלמות ,האיכות והמומחיות של  KAESERהם
גורמים מרכזיים :החיבור המושלם של צריכת אנרגיה יעילה ,קלות
התחזוקה/הטיפול וראיית המערכת השלמה ,מבטיח עלויות אוויר
דחוס נמוכות מאוד וזמינות מקסימלית.
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מפוחי אונות ומפוחים
בורגיים
המפוחים של  KAESERקומפקטיים ומוכנים מיד להפעלה .הם תוכננו
במיוחד לעמוד בתנאי הפעלה תובעניים .הבקר המובנה מפחית בצורה
ניכרת את העלויות הכרוכות בתכנון והקמה ,בהפעלה ובצורך בתעודות
הסמכה .ההפעלה פשוטה וקל לבצע טיפולים .הם בולטים ברמת היעילות
והאמינות הגבוהה.

)Speciﬁc package input power (kW/m³/min

Conventional
speed control

Efﬁcient
SFC speed control
)Flow rate (m³/min

אישורי גישה מוגדרים היטב

התצוגה הברורה והקורא  RFIDמציעים תקשורת פשוטה ורמת
אבטחה גבוהה .הכניסה למשתמשים המורשים בלבד ללא צורך
בסיסמא מתאפשרת דרך הממשק  RFIDהמובנה .ההגדרות ושינויי
הפרמטרים מתבצעים על ידי המורשים בלבד.
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הספק נומינלי אופטימלי

ליחידת הדחיסה של המפוח תפקיד מרכזי ביעילות האנרגטית.
בשילוב עם שאר הרכיבים המותאמים באופן מושלם ,הבקר
 SIGMA CONTROL 2מנהל "ביד רמה" את כל המערכת.
המהירות המקסימלית המתונה ,הפרופיל הבורגי הקומפקטי,
ההספק היציב על פני טווח מהירויות משתנות ,כל אלה מאפשרים
חיסכון משמעותי באנרגיה.

חיישנים חכמים

קונטקטורים וחיישנים מפקחים על הלחץ והטמפרטורה ,על מהירות
הרוטציה ,ועל מפלס השמן ומצב המסננים .הם מבטיחים את
ההפעלה האמינה של המפוח וכן את הבקרה והתצוגה מרחוק של
סטטוס ההפעלה .זהו מערך שלם של תיאומים כדי לציית לעיקרון
"לחבר ולהפעיל".

הבקר של המפוח

הבקר  SIGMA CONTROL 2מאפשר ביעילות רבה לפקח על
המפוח .תקשורת מהירה ופשוטה מתבצעת דרך ממשקים רבים .היא
מאפשרת העברה ותצוגת הודעות וערכים משתנים .הבקר SIGMA
 CONTROL 2תומך בכל הטכנולוגיות להעברת נתונים בשימוש
כיום .במקרה של תקלה ,הבקר עובר למצב ידני כדי לאפשר את
ההפעלה הרציפה של הפרוסס.
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בוסטרים

שימוש ממוקד ביישומי לחץ גבוה ליעילות עוד יותר גבוהה .המערכת השלמה
מציעה מספר יתרונות :בתוכה ,פריסת הרכיבים מושלמת ,ובחוץ ,העיצוב
מודרני ומושך .התכנון המחודש מבטיח זרימת אוויר אופטימלית וגישה נוחה
לעבודות תחזוקה.
הבקר  SIGMA CONTROL 2החדש מציע אפשרויות ניטור ובקרה חדשות
וממשקים רבים – הכולל ממשק התחברות למערכת בקרה מרכזית.

Kontakt/Service

Logout

1-CSD125

lesen => schreiben

עלויות הוצאות
אנרגיה

SIGMA CONTROL 2

עד  50%פוטנציאל
חיסכון באנרגיה

Systemstatus

Systemstatus
77 °C

09:00

Graphen

7.1 bar

Meldungen

bereit
– bereit
4610h
452 h

¦ pA

– ein

Taste

5205h Last
in

Lauf
Wartung

ההשקעה בתחנת
אוויר דחוס

I/O-Anzeige
Benutzerverwaltung
Einstellungen
Datensicherung
Datenaufzeichnung

עלויות מחזור חיים
עלויות תחזוקה

Neu laden

מערכות שלמות מוכנות מיד להפעלה

הבוסטרים שלנו מוכנים מיד להפעלה ,בהתאמה מושלמת לצרכים.
בזכות הבקר  ,SIGMA CONTROL 2הם מוכנים מיד לחיבור  -זהו
יתרון אדיר המאפשר התקנה פשוטה בעלויות מינימליותKAESER .
הוא היצרן הראשון בשוק שמציע פתרונות שלמים במעטפת
קומפקטית.
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אחסון נתונים ושרת אינטרנט

הבקר  SIGMA CONTROL 2מאחסן את ההודעות בזיכרון
שלו ושומר על נתוני ההפעלה למשך שנה .זה מאוד מפשט את
תהליך האבחון במהלך הטיפול והתחזוקה מכוונת מטרה .התצוגה
מראה בזמן אמת את סטטוס המכונה ,ערכי הכניסות האנלוגיות
והדיגיטליות ,את רשימת ההודעות וההתראות ,המונים ,עקומות
הלחץ ,הטמפרטורה והמהירות.

אמינות לאורך כל הדרך

הבקר המובנה  ,SIGMA CONTROL 2עוקב בצורה אוטומטית
אחר נתוני מפתח :לחץ כניסה ויציאה ,טמפרטורה ביציאה של
הצילינדרים ,הטמפרטורה של מסבי המנוע ,הלחץ ומפלס השמן,
הטמפרטורה ביציאת האוויר הדחוס ,מאווררי המדחס ,תא הבקרה
ודלתות השירות (פתיחה/סגירה).

חיסכון באנרגיה בראש העדיפויות

מדחס  KAESERהוא השקעה לזמן ארוך .אנו רוצים שתמיד
תהיה שבע רצון לאורך כל חיי המוצר .אנחנו מגייסים מרץ ,תשוקה
ומקצועיות בפיתוח המכונות שלנו ובבחירת הרכיבים .אתה תהיה
בטוח שרכשת את הציוד הטוב ביותר שהשוק יכול להציע .הבקר
 SIGMA CONTROL 2נועד לספק ביעילות המרבית את פונקציית
הניטור והבקרה על הפעלת המדחס.
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SIGMA AIR MANAGER® 4.0

SIGMA CONTROL 2
®

מדחסים בוכנתיים

קואורדינציה
מושלמת

 SIGMA AIR MANAGER 4.0הוא מרכז העצבים של הSIGMA -
 .NETWORKהוא מייצג את טכנולוגיית המפתח של ה.Industrie 4.0 -
הבקר המרכזי החכם עומד מאחורי כל פונקציות הבקרה והוא מתאם
בצורה מושלמת את הפעלת המכונה לצרכים .כלי חדשני :ההלגוריתם
של הבקר  3Dadvancedשמנצח ביד רמה על הקואורדינציה בין כל רכיבי
המערכת .התוצאה היא אספקת אוויר דחוס בספיקה מדויקת לפי
הצרכים ,זאת אומרת יעילות אנרגטית מקסימלית .המערכת מנתחת את הפרמטרים על בסיס קבוע ,אלה לעומת אלה (לדוגמה :יעילות המיתוגים
והבקרה) .היא מחשבת מראש מבין מספר אפשרויות את התצורה היעילה ביותר .היא לוקחת בחשבון לא רק את ההפעלות והעצירות אלא גם את
ההפסדים הקשורים להפעלה במצב סרק ,שינויי תדר וגמישות הלחץ .כל חלקי המערכת פועלים תמיד ברמת היעילות האנרגטית הגבוהה ביותר.
הלחץ במערכת נשאר יציב ואופטימלי כך שהערך הממוצע שלו יורד .כל מוצרי  KAESERמתחברים כמובן ל,KAESER SIGMA NETWORK -
אך גם כל ציוד אחר יכול להתחבר דרך הממשקים הזמינים.

KAESER PLANT
CONTROL CENTER

רשת הלקוח

SIGMA AIR
MANAGER 4.0

SIGMA CONTROL 2

SIGMA CONTROL 2

נתב

SIGMA SMART AIR

שרת

מרכז בקרה ()SCADA

KAESER CONNECT

 ,Gatewayחומת אש

Client IoT

Ethernet

SIGMA AIR MANAGER 4.0

6.62 bar

Automatikbetrieb
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SIGMA AIR MANAGER 4.0

Station

Status
Meldungen

kW
m³/min

112.61
19.07

Leistung
Volumenstrom

Station
 Kompressoren

C1

Monitoring

C1 - BSD 75

C2 - BSD 75

Energie & Kosten
F1

D1

C2

F2

D2

C3

C3 - CSD 125

Wartung
R1

DHS1

C4 - CSD 125

Regelung
SAM 4.0 Logic
Zeitsteuerung
Inbetriebnahme

C4

CT1
CD1

Konﬁguration

i

6000 h

Kontakt

Trockner



Filter



Behälter



Kondensataufbereitung





KAESER SIGMA
NETWORK



h
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מערכת לשמירת
יציבות הלחץ DHS 4.0
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esc

SIGMA CONTROL
SMART

ECO CONTROL 2

SIGMA
CONTROL 2

SIGMA
CONTROL 2

אמינות לטווח ארוך

החל מהתכנון ועד הייצור ,דרך בחירת החומרים ,האיכות של
 KAESERידועה בכל העולם .איכות זו היא כתב התחייבות לטווח
ארוך למכונה תהליך אמין .האיכות הבלתי מתפשרת מוכחת דרך
מסבי הבורג החזקים ,העברת הכוח העוצמתית ,המנועים במידה
המדויקת ,המעטפת האקוסטית שלא מתעקמת (עם מעבר אוויר
הקירור המתוכנן היטב) והבקר  SIGMA CONTROL 2להפעלה
יעילה ובטוחה.

הפעלה מתואמת

שתי מכונות זהות או שני דגמים שונים יכולים לתקשר בניהם דרך
ה Ethernet -וזאת כדי לחלק בדרך מאוזנת את שעות ההפעלה
על ידי החלפה אוטומטית .הבקר  SIGMA CONTROL 2מזהה
את המכונות הפועלות במהירות קבועה ואלה הפועלים במהירות
משתנה.
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SIGMA CONTROL® 2

מקשי הפונקציות
מקש החץ "למטה" –
על המסך ,הסמן זז כלפי מטה.

מקש החץ "למעלה" –
על המסך ,הסמן זז כלפי מעלה.

מקש החץ "ימינה" –
על המסך ,הסמן זז ימינה.

מקש "קבלת מידע" –
גישה להודעות הנוכחיות.

מקש החץ "שמאלה" –
על המסך ,הסמן זז שמאלה.

"תקלה" – נורית אדומה – תצוגה
תקלת מדחס .במקרה של תקלה ,המדחס נעצר.

מקש "יציאה" –
חזרה לתפריט הקודם.

INDUSTRIE 4.0

"תקלת תקשורת" – נורית אדומה – תצוגה
התקשורת עם מערכות אחרות מנותקת או לא
יציבה.

מקש "אישור" –
מעבר לתפריט משנה הבא או אישור הגדרות.

"תחזוקה" – נורית צהובה – תצוגה
מועד טיפול תחזוקה או מונה תחזוקה  0או
"התראה".

מקש " – "ONנורית ירוקה – הפעלת המדחס ON
> מצב הפעלה אוטומטית .הנורית דולקת –"מדחס עובד".

"מתח  – "ONנורית ירוקה –
מתג ראשי במצב .ONיש הזנת חשמל.

מקש " – "OFFכיבוי המדחס.

"מצב דחיסה" – נורית ירוקה –
המדחס עובד ,אספקת אוויר פעילה.

מקש "שעון עצר  – "ON/OFFנורית ירוקה –
הפעלה או כיבוי שעון העצר.

16

ניווט פשוט בין כל התפריטים.

מקש "אישור" – אישור הודעות תקלה
ואיפוס הזיכרון (אם מורשה)

מקש "בקרה מרחוק  – "ONנורית ירוקה –
הפעלה או כיבוי "מצב נשלט מרחוק".

מקש הפעלת מצב סרק מעביר
את המדחס ממצב דחיסה למצב סרק.

"מצב סרק"– נורית ירוקה –
המדחס עובד ,אין אספקת אוויר.
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סקירה פונקציונלית
דגם

ציוד
תא בקרה

מצבי בקרה לבחירה

שרת אינטרנט

חיבור לSIGMA AIR -
MANAGER 4.0

מתאמי תקשורת
מתחברים

אישור ימי

מדחסים בורגיים
מקוררי נוזל

●

●

●

○

●

 -טרמינל לחיבור מגעים יבשים נוספים

מדחסים בורגיים
נטולי שמן

●

●

●

○

●

ממשקים

מפוחי אונות

●

●

●

○

●

לשימוש עם

 מוגן בפני אבק ומיםIP 54 , -מודול כניסה ויציאה עם פלאג לחיבור כבל חיישן

SIGMA CONTROL 2
מפוחים בורגיים

●

●

●

○

●

בוסטרים

●

●

●

○

●

מדחסים בוכנתיים

●

●

●

–

–

מדחסים בורגיים
מקוררי נוזל

●

●

●

–

–

 חריץ לכרטיס  SDלעדכונים ואחסון נתוני עבודה  USS busלממיר התדר קוראRFID  Ethernetלחיבור ל,SIGMA NETWORK -הפעלה במצב מוביל/מובל או גישה לשרת אינטרנט
בשביל KAESER Connect

 -חריץ למתאמי תקשורת

SIGMA CONTROL 2
אופציה לתחנה קטנה

אישורים
CE -

 cULusסטנדרט

 )1תלוי בגודל המדחס

אופציה

תחנה תפורה לצורכי הלקוח ,בפרטי פרטים
התוכנה של  KAESERלחיסכון באנרגיה (KESS 4.0) KAESER
 ,ENERGY SAVING SYSTEM 4.0קובעת את התצורה
האופטימלית של מערכת האוויר שלך .היא מבוססת על נתוני ניתוח
הדרישות שהמערכת (ADA 4.0) AIR DEMAND ANALYSIS
סיפקה .המערכות של  KAESERיעילות ואמינות.

פ

רויקט

נ

יתוח

תכנון

על ידי בחירת הציוד בגודל המתאים וכן בחירת מצב ההפעלה
בהתאם לצרכי היישום ,מובטחת לך אספקת אוויר דחוס חסכונית,
יעילה ואמינה .נצלו את המומחיות שלנו :תנו ל KAESER-לתכנן
את מערכת האוויר הדחוס שלכם!

ER

S
KAE

בקרה

מערכת בקרה

 מערכת מודולרית עם יחידת בקרה ,מודול כניסה/יציאה ,רכיבירשת ושרת אינטרנט
 מרכז מידע להפעלה בהתאמה אישית נוריות חיווי לתצוגת מצב העבודה תצוגה ברורה  30שפות לבחירה -בקרה וניטור אוטומטי

 מצבי בקרה מובנים Dual ,Quadro ,Vario :וDynamic - הגדרת מהירות ידנית או חיצונית בקרה על ערכי הפרוסס בקר  PIמובנה שעון עצר (טיימר) פונקציית מעבר לדחיסת בסיס במקרה של שני מדחסים במצבמוביל/מובל

מצבי הפעלה

EAC -

 -תצוגה ברורה של נתוני ההפעלה

RoHs -

 -ניטור על מצבי ההפעלה

WEEE2 -

 חיישנים רבים לבקרה רציפה על הלחץ ,הטמפרטורה ,המהירות,מפלס השמן והמסננים

 RED/EMC International radio certification( FCC, IC, MIC/KSו)RCM -

 Optional marine certification()DNV GL, ABS, LRS, RINA

שרת אינטרנט

תצוגה של לוח הפיקוד ומבנה התפריטים ,לדוגמה :היסטוריה של
אירועים ותצוגת גרפים

אופציות  /ציוד נלווה

חיבור למתאמי תקשורת עבורProfibus DP-VO, Modbus RTU, :
DeviceNet, Modbus TCP, PROFINET IO, EtherNet/IP

 שמירת נתוני הפרוסס תצוגת התראות והודעות תקלה -שרת אינטרנט עם תצוגה מרחוק של נתוני ההפעלה

חומרה

 מעבד מתקדם כל החלקים מתאימים לתעשייה תצוגה גרפית :לחץ וטמפרטורת הדחיסה נוריות  LEDומקשי מגע שעון זמן אמת עם סוללת גיבוי -מתמר לחץ אלקטרוני מדויק

הת

קנה
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העולם הוא ביתנו
חברת  KAESER COMPRESSORSמיוצגת ברחבי העולם על ידי
רשת של שותפים עסקיים ומפיצים .החברה נחשבת לאחד הספקים
הגדולים ביותר בתחום תעשיית המדחסים והנדסת האוויר הדחוס.
המהנדסים והיועצים המנוסים של חברת  KAESERעובדים עם
הלקוחות בשיתוף פעולה הדוק כדי לשפר את היתרון התחרותי
שלהם ולהרחיב את גבולות היעילות באספקת האוויר הדחוס .אנו
חותרים לחדשנות בלתי פוסקת הן בפיתוח המוצרים והן בתחום
השירות .בנוסף ,הידע והניסיון שנצבר בחברה המובילה במהלך
עשרות שנים ,זמין לכל לקוח בכל מקום ובכל זמן באמצעות מערכת
המידע הגלובלית של קבוצת .KAESER
יתרונות אלה ,בשילוב עם שירות לקוחות חובק עולם ,מבטיחים שכל
מוצר יספק את מלוא יכולת הביצוע שלו תוך אמינות מקסימלית.

 P-780ILהמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש1/20. .

KAESER COMPRESSORS LTD

HaSadan St. 7 - Hod HaSharon 45304
Tel.: +972 97885888 – Fax: +972 97885889 – E-mail: info.israel@kaeser.com – www.kaeser.com

