SigmaControl B.V.
Bijdorp West 24

T: +31 180 695 777

2992 LC BARENDRECHT
Nederland
Contact: L. Kouwenhoven
Aantal medewerkers: 11-50

E: office@sigmacontrol. eu
I: www. sigmacontrol. eu

De Kracht van Integratie voor uw Industriële Automatisering
SigmaControl is een exclusieve distributeur voor de benelux van
SIGMATEK en leverancier van COPA-DATA's zenon en KONTRON.
SIGMATEK Industriële Automatisering
Het complete innovatieve product-spectrum loopt van I/O-,
besturings-, visualiserings- en motion-systemen (incl. safety) via
LASAL objectgeoriënteerde software tot aan VARAN hard realtime ethernet systemen;
• I/O systemen: S- en P-Dias met de high-speed VARAN bus.

zenon Software Platform
open-design, object georiënteerd industriële automatiseringsapplicatie, wereldwijd gebruikt bij visualisatie van processen, als
human/machine interface (HMI) en als proces besturingsysteem
(SCADA) voor productiebewaking en uitvalkosten beperking.

..krachtige modules, functies en toolbars bieden een overzichtelijke beeldscherm interactie..

..met Safety Hot Swap kunt u machine componenten tijdens de productie veilig uitwisselen..

• HMI met CPU: ETT van 5,7" - 23,8" en multi-touch PCT .
• Motion Control: servo's, versterkers en software werken
samen in een volledig geïntegreerd besturingssysteem.
• DIAS Drives zijn compacte en modulaire systemen.
• IPC's: zowel Compact als Smart zijn high performance
machines met grote rekenkracht en laag energieverbruik.
• programmeren met OOP Pakket "LASAL all-in-one"

..de HGW is een TUV certified draadloos mobile bedieningspaneel met SAFETY over WLAN..
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Met tools als een IMM (Industrial Maintenance Manager), IPA
(Industrial Performance Analyzer), SMS en Email met de message
controller, de flexibele productie scheduler, intergratie van EPLAN
P8, de IEC 61131 SoftPLC straton, integratie van Siemens S7 en
fabrikanten die de Codesys plc gebruiken, Archivering, Webserver
biedt zenon Software Platform de expertise van één fabrikant.
KONTRON FlatClient & KBox
Panel PC's en monitors in widescreen of normaal formaat van 10.4
tot met 75 inch, up-to-date touch technologie, protectie klassen
IP65 en compacte Industriële pc's voor IoT Gateway applicaties.

..embedded Box-Pc's, Panel Pc's en monitors met modern industrieel design & usability..
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