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Draadloze sensorbediening met de PC

State of the art: via de  Bluetooth- 
USB-adapter worden de  parameters 
van sensoren met de beproefde 
 bedieningssoftware PACTware en  
DTM ingesteld.

 ▪ Comfortabele draadloze bediening  
van de sensoren

 ▪ Eenvoudige en snelle koppeling,  
bijv. voor diagnosedoeleinden

 ▪ Eenvoudig in het gebruik dankzij  
Bluetooth-USB-adapter

Bediening ter plaatse met magneetpen

Een elegante oplossing: met behulp 
van een magneetpen kan de sensor 
ook worden bediend door het 
 gesloten deksel met kijkglas heen! De 
perfecte oplossing voor veeleisende 
meetomgevingen. 

 ▪ Ideaal bij zware omstandigheden  
met veel vuil

 ▪ Eenvoudige bediening in Ex-zones
 ▪ Betrouwbare werking door bediening 
bij gesloten deksell

 ▪ Bediening ook mogelijk met  
handschoenen aan

plics® − eenvoudiger is beter

Elk meetinstrument wordt samengesteld uit 
losse, geprefabriceerde  componenten. Dit 
modulaire principe maakt volledige flexibiliteit 
mogelijk bij de keuze van de verschillende 
sensoreigenschappen.

PLICSCOM optioneel met Bluetooth!



Weergave van meetwaarden en diagnose  
vanaf smartphone of tablet

Een korte blik op de diagnose-informa-
tie? Een snelle weergave van meetwaar-
den tussendoor? De geoptimaliseerde 
weergave- en diagnosefunctie maakt 
het mogelijk!

 

 ▪ Snelle en eenvoudige visualisering
 ▪ Weergave van meetwaarde en  
sensorstatus

 ▪ Diagnose door middel van echocurve 
en gebeurtenisgeheugen

 ▪ Andere weergavemogelijkheden,  
bijv. Bluetooth-bereik 

Sensorbediening vanaf smartphone of tablet

Uw smartphone of tablet geeft u 
 gemakkelijk toegang tot de functies  
voor het aanpassen van de sensor. 

 ▪ Eenvoudige en intuïtieve bediening via app
 ▪ Optimale weergave in staand of  
liggend formaat

 ▪ Ondersteuning door grafische weergave
 ▪ Menustructuur identiek aan PACTware/DTM

VEGA Tools-app  
voor Android in  
Google Play Store

VEGA Tools-app  
voor iPhone in  
Apple App Store

Nieuwe mogelijkheden  
voor bediening en diagnose

Draadloze bediening via 
de VEGA tools-app, vanaf 
smartphone of tablet.

Draadloze bediening met 
PACTware en DTM, vanaf pc 
met Bluetooth-USB-adapter.

Magneetpenbediening bij  
gesloten sensordeksel.

PLICSCOM –  
Nog comfortabeler met Bluetooth!

Meer informatie over het gebruik is te vinden in de handleiding  
en de veiligheidsinstructies.

 ▪ Ideaal voor gebruik in hoge tanks en op moeilijk toegankelijke plaatsen
 ▪ Comfortabele, risicoloze sensorbediening, ook bij slecht weer
 ▪ Bediening vanaf pc, smartphone of tablet
 ▪ Betrouwbare verbinding door middel van PIN en versleuteling
 ▪ Magneetpenbediening bij gesloten sensordeksel  
Ideaal voor Ex-zones of vervuilde meetomgevingen

 ▪ Eenvoudige installatie achteraf in alle plics®-sensoren sinds 2002

De innovatieve weergave- en bedieningsmo-
dule PLICSCOM is bestemd voor de weergave 

van meetwaarden, maar ook voor bediening en 
diagnose direct bij de sensor. Met de nieuwe Blue-

tooth-functie (optie) is het mogelijk de sensor vanop 
een afstand van ca. 25 meter draadloos te bedienen.


