Um grande passo para si,Um
enorme salto para a sua máquina
Interface de máquina Sysmac NA

PROMOÇÃO
NO VERSO

Altere a imagem da sua
máquina num único passo.
A interface homem maquina assume cada vez
maior importância na sua máquina por ser, não
apenas a porta de acesso, mas também a imagem
da máquina.

799 €
HMI de 9”

Uma interface HMI da última geração, atraente, fácil
de utilizar, dinâmica, potente e flexível, que permita
desenvolver tornar a sua maquina industrial mais
competitiva.
A nova interface HMI da Omron reúne todas
essas qualidades, uma vez que o seu desenho foi
baseado em aplicações e necessidades reais dos
utilizadores.

Já disponível, não espere mais. Contacte-nos!
+351 21 942 94 00
Info.pt@eu.omron.com
industrial.omron.pt

Modelos panorâmicos de 7, 9, 12 y 15”

Altere a imagem das suas máquinas

• Completamente integrada na Plataforma Sysmac
• Suporte para NJ/NX7 e PLCs da serie CJ/CP
• Programação com um único software – Sysmac Studio
• Arquitetura Intel
• Modelos panorâmicos de 7, 9, 12 y 15”
• Display TFT com mais de 65 mil cores
• Alta resolução
• Ecrã táctil
• 3 teclas de função programáveis
• PDF e vídeos
• VB.NET
• IAG – Bibliotecas de objetos inteligentes
• App gratuita HMI Remote Viewer
• Segurança avançada
• Solucionador de problemas

Muito Simples. Um passo. Campanha limitada:

1

799 €
HMI NA 9”

2

1€

3

GRATIS

Software de
programação

Curso de
formação

Modelo

Descrição

NA5-7W001(B/S)

HMI NA 7”

NA5-9W001(B/S)

HMI NA 9”

NA5-12W101(B/S)

HMI NA 12”

NA5-15W101(B/S)

HMI NA 15”

Referência

Descrição

SYSMAC-HE001L-CC

Sysmac Studio HMI Edition

Para outros modelos consulte o seu fornecedor habitual.
Campanha limitada a 1 unidade por empresa até 31 de julho de 2018.

Já disponível, não espere mais. Contacte-nos!
+351 21 942 94 00
Info.pt@eu.omron.com
industrial.omron.pt
Embora nos esforcemos por atingir a perfeição, a Omron não garantem nem fazem quaisquer afirmações relativamente à correção ou integridade das informações descritas neste documento. Reservamo-nos o direito de efetuar
quaisquer alterações em qualquer altura sem aviso prévio.

