
 

 Automatizálás  
Helmholz TB20 Távoli I/O-val! 

 

A Helmholz Távoli I/O rendszere elérhető a következő platformokra: 

PROFIBUS/CANOpen/PROFINET/ModbusTCP/EthernetIP 

 

Ízelítőül kínálatunkból*: 

 Digital input modul – DI 2 x 24 VDC (600-210-0AB01) 20,50 € 

 Digital output modul – DO 2 x 24 VDC (600-220-0AB01) 24,50 € 

 Digital input modul – DI 4 x 24 VDC (600-210-0AD01) 25,50 € 

 

A Helmholz TB20-as decentralizált (távoli) I/O rendszer főbb paramétereit 

felsorolás szintjén kiemeljük: 

 Kommunikáció: Profibus DP, CAN Open, Profinet, Modbus/TCP és Ethernet/IP 

képes PLC-vel vagy hálózattal. 

 Helmholz ViBlu eszközzel vezetékes kötöttségek nélkül is vezérelhetünk! 

 Széles modulválaszték: 

o DI csatornák száma 2, 3*, 4, 6, 8, 16 (* a 3 vezetékes érzékelők bekötése 

hatékonyabb kihasználását jelenti) 

o DO csatornák száma 2, 4, 8, 16 

o Digitális csatornák 24 VDC és 230 VAC jelszintekhez is elérhetőek! 

http://www.helmholz.com/prod.d,80_210_230.html?p_id=168
http://www.helmholz.com/prod.d,80_210_230.html?p_id=169
http://www.helmholz.com/prod.d,80_210_230.html?p_id=238
http://www.helmholz.com/prod.d,80_210_230.html?p_id=237
http://helmholz.com/prod.d,80_210_230.html?p_id=238


o Analóg I/O 2, 4, 8 csatorna 

o Számláló modul 

o TC modul (-270 – 2320 °C) 

o SSI encoder 

o Soros kommunikációs modul 

o Rendszer modulok (Közbenső 

táp, izolációs modulok, stb.) 

 Egy fejegység akár 64 modult is képes 

kezelni (1024 I/O csatorna 

fejegységenként) 

 Kompakt méret, jó szerelhetőséggel 

kombinálva 

 Modulrendszerű 3 elemes felépítés (a 

modul ára mindhárom elemet 

tartalmazza!) 

 HOT-Plug – működés közben is 

cserélhető és szerelhető, nem 

szükséges a rendszer teljes leállítása! 

 Letölthető GSD/GSDML/EDS fájlok 

 EPLAN P8 makrók és WSCAD 

szimbólumok, valamint NI LabView 

támogatás 

 A NI LabView támogatással nincs szükség vezérlő egységre (PLC), hanem 

önállóan, közvetlenül PC-re gyűjthetünk mérési adatokat, vagy vezérelhetünk 

azonnal! 

 Szabadon használható kisegítő sorkapcsok (feszültség vagy jel sokszorozására) 

 Ingyenes diagnosztikai és tervező szoftver: TB20-ToolBox 

 Új technológia a múltbeli kompatibilitási kényszerei nélkül. 

 Minden modul teljes felszereléssel érkezik, nem szükséges kiegészítők, 

végelemek, alapmodulok kiválasztása, megrendelése, egy dobozban a modul 

beüzemeléséhez szükséges minden alkatrész megtalálható. És mindezt 
költséghatékonyan! 

  

Az INGYENES tervezőszoftver letölthető itt: TB20 ToolBox. Tekintse meg a Helmholz'16 

és a Helmholz TB20 kibővült katalógusát honlapunkon a Letöltések 
menüpont alatt! 

Próbálja ki Ön is, milyen egyszerűen használható! 

Próba lehetőségéről és bemutató tartásáról érdeklődjön 
munkatársainknál az info@adda.hu e-mail címen. 

 
    

*Ajánlatunk 2015. július 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes! 

_______________________ 

Tisztelettel: 

Honti Péter, Egyed József 

AD-DA Kft. - www.adda.hu 

Email: info@adda.hu 

Tel/Fax: 06-1/214-04-00  
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