1. HMI/PLC met multi-touch XV
2. Mobiele bediening via tablet of
smartphone
3. IP65 motorstarter, softstarter of
snelheidsregelaar
4. SmartWire-DT in de besturingskast
met verschillende apparaten
5. SmartWire-DT met IP67 I/O-modules
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Motorbeveiliging

Magneetschakelaars
& motorstarters

Softstarters

Bedienen &
signaleren

PLC’s &
I/O systemen

HMI’s &
industriële PC’s

Frequentieregelaars

Veiligheidsrelais &
-schakelaars

SmartWire-DT intelligent
bedradingssysteem

Nokkenschakelaars
& lastscheiders

Stuurrelais, meet& bewakingsrelais

Circuitbeveiliging

