
PLC és érintőképernyős 
terminál csomag
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Funkciókban gazdag interaktív terminál
és PLC most egy csomagban!
Az igen népszerű PR mikro PLC család, valamint interaktív
érintő képernyős terminálunk (7 colos kivitelben) aktuális
akciónk keretein belül igen kedvező áron vásárolható meg!
A kedvezményes csomag további kiegészítőket is tartalmaz úgy
mint például ipari swichet, RS232 programozó kábelt és tápegységet.

Ingyenes programozó szoftver!

- A programozó szoftverek ingyenesek, egyszerű kezelőfelüttel rendelkeznek 
- A PLC programozó szoftver magyar nyelven is elérhető
- Kényelmes, gyors és áttekinthető programozást biztosítanak a szoftverek
- A jövőbeli szoftververziókhoz ingyenes frissítések
- Offline szimuláció
- Adatrögzítési lehetőség, amely FTP-n keresztül is elérhető

Az ajánlat visszavonásig érvényes.PLCszerviz Kft.+36 30 515 2263
info@rievtech.hu

rievtech.hu

A 2 különböző csomag a következő 
termékeket tartalmazza:
- 1 db PR mikro PLC
  (12 vagy 24 I/O-val rendelkező)
- 1 db érintőképernyős terminál
  (7 colos)
- 1 db ipari Ethernet switch (5 port)
- 1 db RS232 programozó / HMI kábel
- 1 db 230V AC / 24V DC tápegység
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Mikroautomatizálásimegoldásokra szabva
Tartalom db Nettó árTípusjel RTS4070CE: 7 colos színes TFT LCD érintőképernyő 800x480 pixel felbontás1 x RS232/RS485/RS4221 x RS232
Ethernet port, USB, SD kárty hely

1PR-12DC-DA-R 4 db DI/AI(0..10V) + 4 db DI, 4 db DO (10A) relés 1RS232 programozó / HMI kábel 1RPS-60-24: 230V AC / 24V DC 60W tápegység 1RTS007: 7 colos színes TFT LCD érintőképernyő 1024x600 pixel felbontás1 x RS232/RS485/RS4221 x RS2322 x RS485
Ethernet port, USB, SD kártyahely

1PR-24DC-DAI-RTA 2 db (0/4…20mA) + 4 db DI/AI(0...10V) + 8 db DI 6 db DO(10A) relés + 2 db Tranzisztor + 1 db AO (0...10V) + 1 db AO(0…20mA) 1RS232 programozó / HMI kábel 1RPS-60-24: 230V AC / 24V DC 60W tápegység 1

RT1-PR12-KIT
RT2-PR24-KIT

69 900 Ft
139 900 Ft


