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A szinte minden AC motorhoz alkalmazható
Q2V az egyszerű használatot ötvözi a nagy
hatékonyságú vezérléssel, és kisebb 
karbantartási igény mellett energiahatékony 
működést is kínál robusztus kialakításban. • Rugalmas motorvezérlés: IM, PM, SynRM

• Beépített safety áramkör: STO SIL3/PLe
• Beépített C1/C2/C3 class EMC szűrő

  24 VDC tápellátás bemenet a vezérlésnek•

• 5 db Q2V felügyelete egyetlen kommunikációs 
opción keresztül

• Mobil app a paraméterezéshez és monitorozáshoz
• CE, UL, cUL, EAC, RoHS

Előre a minőség útján
Q2V kompakt frekvenciaváltó

EIP KIT
 promóció

• Buszhálózati opciók: EtherCAT, EtherNet/IP,
PROFINET, POWERLINK
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Q2V-EIP2-KIT Q2V EtheNet/IP Dual-Port interfész, JOHB-Q2V burkolattal 

Bár tökéletességre törekedtünk, az Omron Europe BV és/vagy leányvállalatai és egyéb kapcsolódó cégei nem vállalnak semmilyen garanciát vagy felelősséget a jelen dokumentumban közölt 
információ helyességéért vagy teljességéért. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül bármikor tetszőleges módosításokat hajtsunk végre.

Növelje a termelés hatákonyságát és csökkentse az állásidőt
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Az eszközszinten összegyűjtött és továbbított adatok feldolgozásával elkerülhetőek a nem kívánt 
gépleállások. A terepi hálózatba integrált Q2V frekvenciaváltók az NX/NJ gépvezérlőkön keresztül 
biztosítják az információkat az IT rendszer részére.

Data reporting with trip history. You can predict 
drive failures with aging models for critical com-
ponents.

Ragadja meg  most a lehetőséget, hogy a speciális promóciós áron szerezze be a fejlesztéshez szükséges kommunikációs 
modult Q2V vásárlása mellé.

IIoT
Használja fel a leghatékonyabban a 
termelésből származó adatokat!

A vertikális integráció biztosítja az adatáramlást 
a termelésből a vállalatirányítási rendszer felé. 
Az Ethernet-alapú hálózaton keresztül 
szolgáltatott Q2V adatokat NX/NJ gépvezérlők a 
hatékonyság szolgálatába állítják, és 
előrejelezhetők a karbantarási igények is.

Legyen proaktív a potenciális hibák ellen!

 
Tárolt működési adatok és hibamemóra. 
Előre tervezhető karbantartási feladatok a 
kritikus alkatrészek állapotinformációi alapján.

Q2V EtherCAT interfész, JOHB-Q2V burkolattal 59.800,- Ft + ÁFA

73.300,- Ft + ÁFA

A feltüntetett árak kizárólag azonos darabszámú Q2V sorozatú frekvenciaváltó együttes megrendelése esetén 
érvényesek.
Az akció visszavonásig érvényes. 
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