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BYT UPP DIG TILL
FRAMTIDENS TEKNIK!

ning

15000 kr

Vi betalar
för den kompressorstyrning du använder idag vid
köp av en SIGMA AIR MANAGER 4.0
Kontakta oss för mer information
08-544 443 30
info.sweden@kaeser.com

KAESER Kompressorer AB

Box 7329 – 187 14 Täby – Telefon: 08-544 443 30 – Fax: 08-630 10 65
E-Mail: info.sweden@kaeser.com – www.kaeser.com

SIGMA AIR MANAGER® 4.0

VAD DÖLJER SIG I SYSTEMET?
VAD BETYDER DET FÖR ER?
R&I schema i realtid
Uppgradering av din tryckluftsstation

Allt på ett ögonblick.

Framtidssäkrad –
SIGMA AIR MANAGER 4.0 växer
med.

Hela tryckluftsstationen visas som ett flödesschema på en 12-tumsskärm.

Med en programuppdatering kan din tryckluftsstation byggas ut för framtiden. Inget utbyte av
hårdvaran i styrsystemet behövs.

Industrie 4.0

Kommunikation och dataöverföring i realtid.
KAESER använder den digitala
informationstekniken och kopplar
samman alla komponenter med
hjärtat i systemet, styrningen
SIGMA AIR MANAGER 4.0.
Dess fördel: Informationsöverföring i realtid gör det möjligt att
kontinuerligt optimera energiåtgång och kostnad, samt leder till
en problemfri produktionsprocess.

KAESER SIGMA NETWORK

Alla komponenter. Säkert
ihopkopplade i ett nätverk.
Alla komponenter i tryckluftsstationen
kan utan problem integreras i KAESER
SIGMA NETWORK.

Adaptiv 3-Dadvanced-reglering

Energiledning SS-EN ISO 50001

Optimal effektivitet.

Energirapporten sammanställs
s nabbt.

Styr driften i tryckluftssystemet och
beräknar vilka alternativ som leder
till optimal effektiv framledes.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 är er partner
för lagring av driftsdata och levererar data
i enlighet med DIN EN ISO 50001.

KAESER SIGMA SMART AIR

SIGMA AIR MANAGER 4.0 Logic

Bekymmersfritt och heltäckande
tjänstepaket.
En unik kombination av fjärrdiagnos och
service. Det ger driftsäkerhet och kostnadsbesparingar.

Integrerad programmerbar
styrning!
Individuellt programmerbara, anläggningsspecifika funktioner som till exempel temperaturberoende styrning av tillufts-, cirkulations- och
frånluftsventiler styrs via det här planeringsverktyget – helt utan separat PLC!

RFID-kort

Säker inloggning.

KAESER CONNECT

Det integrerade RFID-gränssnittet säkerställer
säker inloggning för behöriga – helt utan
lösenord.

Drift, förbrukning och kostnadsöversikt. Överallt och när som helst.
Alla driftdata, förbrukningsdata och kostnader
kan öppnas på alla enheter med nätverksanslutning. Hela tiden och överallt.

