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Değerli Okurumuz,
Profesyonel gezgin Josh Gates'e göre, "Seyahat harekettir ve Newton'un belirttiği gibi, hareket etmeye
başlayan şeyler harekete devam etmek ister. Bu nedenle tatil sonrası bunalımı azaltmak için bir haritayı
önünüze serip, hayal gücünüzü harekete geçirmekten daha iyi bir çözüm yolu yoktur."
Bu ay size, hattınızdaki basınçlı havayı kolayca tahliye etmenize yardımcı olacak, FRL ünitelerinize kolayca
bağlanacak modüler bir tasarıma sahip bobinli açma kapama valflerini tanıtıyoruz.
Basınçlı havayı tahliye etmenin iki etkin yöntemini tanıyalım ve onu beraber serbet bıraklım!
e-Bültenimizin Eylül sayısına hoş geldiniz,
e-Matters Ekibi

Yeniliklere göz atın
VP517/717 Serileri - 3 Yollu Bobinli Açma Kapama Valfi
Havayı serbest bırakmanın modüler yolu
FRL Ünitelerinize kolaylıkla bağlanır - Modüler bağlantı tiplidir.
Tüketiminizi azaltmanıza yardımcı olur - 0.35 W seviyesinde düşük güç
tüketimi sunar.
Dayanıklıdır - IP65 sınıfı korumaya sahiptir.

VP517/717 Serileri, hava hazırlayıcı grubuna sahip
her türlü üretim prosesinde, bakım işlerinde,
hattaki havanın egzoz edilmesi gerektiği durumlar
gibi yerler için ideal bir çözümdür.

VP517/717 Serileri hakkında daha detaylı bilgi için lütfen buraya tıklayınız
>>>>

Bu ayın diğer yenilikleri
AS-X785 Serisi - Pilot Uyarılı Çek Valf. Metal Gövdeli
Tip
Zorlu şartlanıza uyum için
Ara konumlarda duruş sağlamak veya
beklenmeyen yük düşüşlerinden kaçınmak için
kullanılabilir.
Zor koşullar altında çalıştırın - Tek dokunuşla
birleştirilebilir metal gövde ve yanmaya dayanıklı
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LFE-X8 Serisi - Elektromanyetik Tip Dijital Debimetre
Gözle görülür maliyet düşüşü
Bu ay LFE Serisine eklenen modelin özelliği 304 Paslanmaz
Çelik bağlantı ağzına sahip olmasıdır. Bu yenilik, özellikle
bakıra karşı hassas uygulamalarda, daha fazla dayanım elde
etmek içindir.
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birleştirilebilir metal gövde ve yanmaya dayanıklı
reçineye sahiptir.
Bağlantı türünü seçin - Üç tip bağlantı portu
kombinasyonu: dişi dişli ve otomatik rakorlar
mevcuttur.

Maliyetlerinizi düşürün - Her alınan kontağı net bir şekilde
görebilirsiniz.
Montaj hatası veya tasarımsal düzenlemelerde Montaj
işçiliğinden tasarruf edebilirsiniz - Akış yönü kurulumdan
sonra değiştirilebilir
Tıkanmaz akış sensörünün keyfini çıkarın - Çıkıntısız
akışkan geçiş sayesinde yabancı partiküllerin tıkamasını
önler

AS-X785 Serisi hakkında daha detaylı bilgi için lütfen
buraya tıklayınız >>>>

LFE-X8 Serisi hakkında daha detaylı bilgi için lütfen buraya
tıklayınız >>>>

SMC, size çok daha yakın olacak
Compamed 2017
Düsseldorf, Almanya
Hol 8B Stand H04
13 - 16 Kasım
Kalbimiz, uygulamalarınıza çözüm
bulmak için hızla çarpıyor.

Gelin ve çözümlerimizi kontrol edin:
- Akış Kontrolü
- Sıcaklık Kontrolü
- Proses Otomasyonu
- Sensör Teknolojisi
- Labarotuar Otomasyonu
- Ve genel montaj çözümlerimiz

Sizi dört gözle bekliyoruz !

İletişim bilgileriniz CADENAS w eb sitesi, SMC Dijital Kataloğu ve e-matters abonelik kaydı üzerinden
alınmıştır. Alınan bilgileriniz SMC Avrupa Pazarlama Merkezi'nin bilgi bankasında saklanacak olup, kanunlara
uygun şekilde kullanılacağı garanti edilmektedir.
SMC, hiçbir durumda bilgilerinizi üçüncül bir kimse yada firma ile paylaşmaz, kiralamaz, satmaz.
Avrupa Parlamentosu'nun 95/46/EC Yönergesine ve Türkiye'nin 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanununa uygun olarak, istediğiniz anda kullanım, düzeltme veya iptal onayı için
emcmarketing@smc.smces.es adresine mesaj atabilirsiniz.
SMC - European Marketing Centre Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es
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