Autoestrada para a AUTOMAÇÃO

PROMOÇÃO
ESPECIAL!

Variador MX2 com EtherCAT
Coloque o seu motor no mundo da
automação. Com o variador MX2 da Omron,
pode aceder à mais rápida, precisa e standard
autoestrada do mercado: EtherCAT.
Tudo isto ao melhor preço durante
um período de tempo limitado, numa
promoção especial de lançamento.
Campanha válida até ao 31 de julho de 2018.

Variador de frequência
MX2 EtherCAT

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

Autoestrada da AUTOMAÇÃO
Variador MX2 com EtherCAT
Os controladores de máquina Sysmac podem gerir até
512 variadores em 1 ms através do bus mais rápido e
preciso do mercado: EtherCAT
O variador MX2 proporciona benefícios para o seu
motor tais como:
• 	Proteção termoelectrónica do motor.
• 	Drive Programming.
• 	Controlo de posição e de freio.
• 	Adiciona funções de segurança à instalação.
Se além disso está ligado à red e EtherCAT:
• 	Integra o motor na rede para ser controlado e
monitorizado remotamente.

Serie NX de E/S
& Seguridad
Robot Delta
Sistema de
Visión FQ-M
Variador MX2
Servomotor
Accurax G5

EtherCAT

Una única red de máquina

NJ-Series

Un único controlador de máquina

NA-Series

Visualización

EtherNet/IP

Una única red de fábrica

Sysmac Studio

Un único software

SQL Base
de Datos

Coloque o seu motor e a sua máquina no mundo da automação

1 x 200V

Preço especial de promoção
Preço de venda
Recomendado

Referencia

Descrição

3G3MX2AB007EECT

MX2 1x230Vac (0.75Kw/1.1Kw, HD/ND) – EtherCAT

175 €

3G3MX2AB015EECT

MX2 1x230Vac (1.5Kw/2.2Kw, HD/ND) - EtherCAT

195 €

Nota.- Para outras redes, diferentes da EtherCAT e/ou outras potencias, consulte o seu fornecedor habitual.
Campanha limitada a 5 unidades 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.

