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Groot formaat displays

LED numeriek

energie of solar

signalisatie of sirene

andon borden

LED bargraph displays

dagen zonder ongeval

modulaire systemen

proces weergave

LED alfanumeriek

High Bright LED 

bedrukking op maat

productieborden

1 / 2 / 3 / 4 zijde

full	LED	grafisch

stainless steel behuizing

montage op steunen

•	 LED displays

•	 High Bright LED display

•	 inbouw paneeldisplays

•	 beeldschermen op maat

•	 Duitse fabrikant sinds 1972

•	 groot formaat displays

•	 numerieke en alfanumerieke displays

•	 industriële displays met datacommunicatie

•	 BCD groot formaat displays

•	 grafische	matrix	displays

WICOM 1
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Display offerte aanvraag

Klantgegevens

toepassing:

digits: numeriek alfanumeriek bargraph

bewegende / scrollende tekst: ja neen

installatie: indoor outdoor direct zonlicht outdoor afgeschermd

speciale omgevingen (vb stof):

geschatte leesafstand:

18           25           35           60           100           120           150           200           250           300           500           750          1000        digit hoogte / mm

 7            10           15           25            40             50             60             80            100           120           200           300           400         leesafstand / m

digit hoogte / mm: numeriek:                25         60         100          150          200         250         300         500         750         1000 

alfanumeriek           20         32         60            100          120         240

aantal lijnen:

aantal digits per lijn:

digit kleur: rood groen oranje

multicolor overig: 

leesbaar van: 1- zijde                       2 zijden (front achter)                       3 zijden (driepunt)                    4 zijden (piramide)

behuizing kleur: blauw overig:

beschermingsgraad: IP54 IP65

materiaalsoort: plaatstaal poedergelakt stainless steel poedergelakt stainless steel kleurloos

print / opdruk:

montage: wand / muur plafond met kettingen inbouw

data ingang: BCD parallel BCD multiplex toetsenbord

puls ingang frequentie puls ingang teller sensor: 

analoog mA/V: -> uitlezing:

RS232 RS485 RS422

Ethernet TCP/IP Ethernet	fiber	optic Ethernet draadloos

Profibus Profinet Interbus

ModBus RTU ModBus TCP-IP CanOpen

voedingspanning: 24 Vdc 100-240 Vac overig:

aantal displays:

budget:

naam:

bedrijf:

telefoonnummer:

email adres:

voeg bij uw aanvraag gerust een schets toe, deze kan u mailen naar info@inelmatec.be of faxen naar 02/361.17.03
voor meer voorbeelden van WICOM1 displays surf naar www.inelmatec.be


