Akční sestava PLC FX + HMI 7" ZDARMA

Společnost AutoCont Control Systems připravila pro své
zákazníky i nové uživatele produktů značky Mitsubishi Electric
další ze zajímavých slevových akcí. Za zvýhodněnou cenu nyní
můžete zakoupit některé z populárních PLC řady FX a k tomu obdržet ZDARMA sedmipalcový barevný displej
ze série GS2000.
Všechna PLC lze jednoduše doplnit o další cenově příznivé vstupní a výstupní moduly, polohovací karty
i komunikační jednotky. Díky tomu lze tyto kompaktní řídicí systémy snadno využít pro nejrůznější aplikace napříč
všemi obory. A to počínaje řízením malých ČOV, přes jednoúčelové stroje, až po řízení velkých technologických
celků a linek.
Protože jsme si vědomi, že i v dnešní internetové době zákazníci očekávají komplexní a zejména pak kvalitní
předprodejní i poprodejní servis, rozhodli jsme se k setu nabídnout bezplatná jednodenní školení. Tato se budou
konat pravidelně v centrále ﬁrmy v Ostravě a na pobočce v Praze, a při dostatečném naplnění kapacit
také na pobočkách v Brně a Písku.
SET 1
FX3G-40MR/DS

13 540 Kč

Kompaktně modulární PLC řady FX3G; 24 BI / 16 BO relé 2A; napájení 24VDC

GS2107-WTBD

ZDARMA

Grafický panel 7" TFT; 800x480; 65.535 barev; porty USB; RS-422, RS-232; Ethernet
Cena celkem 13 540 Kč

SET 2
FX3U-64MR/DS

17 640 Kč

Kompaktně modulární PLC řady FX3U; 32 BI / 32 BO relé 2A; napájení 24VDC

GS2107-WTBD

ZDARMA

Grafický panel 7" TFT; 800x480; 65.535 barev; porty USB; RS-422, RS-232; Ethernet
Cena celkem 17 640 Kč

SET 3
FX5U-80MR/ES

19 850 Kč

Kompaktně modulární PLC řady FX5; 40 BI / 40 BO relé 2A, 2 AI / 1 AO; nap. 230V AC

GS2107-WTBD

ZDARMA

Grafický panel 7" TFT; 800x480; 65.535 barev; porty USB; RS-422, RS-232; Ethernet
Cena celkem 19 850 Kč

Bližší technické informace k uvedenému HW:
www.accs.cz/produkty-mitsubishi-electric/ridici-systemy/kompaktni
www.accs.cz/produkty-mitsubishi-electric/operatorske-panely/gs21

O nás
Letošním rokem naše společnost AutoCont Control Systems vstupuje do další, již čtvrté dekády své
existence. Z tohoto pohledu patří mezi nejstarší a jednu z nejúspěšnějších ﬁrem v oboru průmyslové
automatizace na českém trhu.
Mezi zákazníky jsme známí zejména jako distributor produktů společnosti Mitsubishi Electric a na to
navazujících služeb. Jedná se především o školení, dodávky náhradních dílů, pravidelně pořádané
odborné semináře, spolupráci s koncovými uživateli formou odborného poradenství, realizace zakázek
na klíč atd.
Z hlediska nabídky produktů Mitsubishi Electric jsme aktuálně schopni nabídnout jakýkoliv produkt
od nejmenšího PLC až po výkonný CNC systém nebo robotické pracoviště. Díky spolupráci s řadou
zahraničních partnerů v rámci EU i s mimoevropskými ﬁrmami, a díky přímým dodávkám dílů
z Japonska, jsme schopni zákazníkům poskytovat konkurenceschopné ceny u všech nabízených
produktů. Příkladem je, mimo jiné, právě i tato slevová akce na PLC a operátorský panel. Naši zákazníci
rovněž oceňují dodávky starších dílů, které se již delší dobu nevyrábí a společnost Mitsubishi Electric je
nenabízí ani prostřednictvím svého servisu.
Přestože produkty Mitsubishi stále patří mezi naše stěžejní, v loňském roce došlo k výraznému rozšíření
portfolia o další dodavatele automatizační techniky. Za zmínku stojí zejména rozšíření spolupráce
s ﬁrmou Beijer Electronics, která je již od počátku devadesátých let na českém trhu vnímána coby
přední světový výrobce operátorských panelů. Méně známá je skutečnost, že tato ﬁrma je rovněž
dodavatelem zajímavých řešení v oblasti sběru a přenosu dat, nebo v oblasti pohonů.
Právě z oblasti pohonů se prezentuje poslední novinka uvedená v těchto dnech na český trh. Jedná se
o novou sérii měničů BFI, určenou pro OEM partnery. Zákazníky jistě zaujme kompaktním provedením,
velmi malými zástavnými rozměry, vysokou funkcionalitou a zejména velmi příznivou cenou.
Bližší technické informace o tomto produktu naleznete zde:
http://www.accs.cz/frekvencnimenicebeijer/oem-c2-e3

Technické dotazy a požadavky:

info@accs.cz

Objednávky:

objednavky@accs.cz

Kontakty na jednotlivé pobočky:

Ostrava: +420 595 691 183
Brno:
+420 721 854 480

Naši partneři:

MITSUBISHI ELECTRIC

Praha:
Písek:

+420 602 107 011
+420 602 590 128

