NAJLEPSZY produkt
SIPOS:

HiMod
Precyzja w regulacji ciągłej
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Elektryczny napęd ustawczy
klasy high-end
■ Najwyższa precyzja:
odchyłka maks. 0,2 %.
■ Zaprojektowany do regulacji ciągłej:
spełnia wymogi klasy D wg DIN
EN 15714-2.
■ Do pracy również w krytycznym
środowisku:
wysoka odporność na korozję i stopień
ochrony IP68.
■ Niezawodność i wytrzymałość:
pięć lat gwarancji na silnik i przekładnię.
■ Liczne funkcje programowe:
do inteligentnych rozwiązań procesowych.
■ „Drive Controller”:
jeden przycisk-pokrętło do wszystkich
funkcji, hermetycznie zabezpieczony.
■ Port USB:
wielofunkcyjny port do uruchamiania,
diagnostyki i serwisu.
■ Duży wyświetlacz graficzny z pełną
paletą kolorów:
czytelność z dużej odległości.
■ Interfejs Bluetooth:
do bezprzewodowej parametryzacji.
■ Podwójne uszczelnienie (“doublesealed“):
do ochrony wysokiej jakości elektroniki
w trudnych warunkach otoczenia.
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