Bilgisayarla kablosuz cihaz kullanımı
Hem alışılageldiği gibi hem de alışıldığı
gibi iyi: Sensörler, Bluetooth-USB adaptöründen aldıkları, kalitesi kanıtlanmış
PACTware kullanım yazılımı ve DTM ile
parametrelenmişlerdir.

Manyetik kalemle yerinde ayar

▪▪ Kablosuz kolay sensör kullanımı
▪▪ Kolay ve hızlı diyagnoz bağlantısı
▪▪ Bluetooth-USB adaptörü sayesinde
kolay kullanım

plics® − Basit olan daha iyidir

Kolay kullanım: Sensör, manyetik
kalem sayesinde kapak kapılıyken de
gösterge penceresinden ayarlanabilir.
Zorlu proses koşulları için mükemmel
çözüm.
▪▪ Zorlu ve kirli ortamlar için ideal çözüm
▪▪ Ex alanında kolay kullanım
▪▪ Kapak kapalı halde kullanıldığından
güvenli çalışma
▪▪ Eldivenlerle kullanım imkanı

www.vega.com/plicscom
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PLICSCOM: Opsiyonel Bluetooth ile!
Her bir enstrüman modüler bileşenlerden
oluşmaktadır. Bu modüler sistem farklı
ihtiyaçlara uygun özellikte cihaz seçiminde
büyük esneklik sağlar.

PLICSCOM –
Bluetooth ile daha da kolay!

Yenilikçi gösterge ve ayar modülü PLICSCOM,
ölçülen değerlerin gösterilmesi, sensörün
ayarlanması ve diyagnozların sensör üzerinden
direkt görüntülenmesi için kullanılır. Opsiyonel olan
yeni Bluetooth fonksiyonu sensörün yaklaşık 25 metre
uzaklıktan kablosuz çalışabilmesine olanak sağlamaktadır.

▪▪ Yüksek tanklarda ve girilmesi zor olan alanlarda kullanım için ideal çözüm
▪▪ Kötü hava şartlarında dahi rahat, tehlikesiz sensör kullanımı
▪▪ Bilgisayar, akıllı telefon veya tabletlerde kullanım imkanı
▪▪ Şifre ve kilitleme sayesinde güvenli bağlantı
▪▪ Sensör kapağı kapalıyken manyetik kalem kullanımı
Ex alanlar veya kirli ölçüm koşulları için ideal çözüm
▪▪ 2002 yılından bu yana üretilen tüm plics® sensörlerine kolay ek donanım

Kullanım için gerekli diğer bilgilere kullanım kılavuzundan ve güvenlik
uyarılarından erişebilirsiniz.

Yeni kullanım
ve diyagnoz olanakları

Akıllı telefon ve tablet ile cihaz kontrolü

VEGA Tools uygulaması
ile akıllı telefon ve tablet
üzerinden kablosuz kontrol
imkanı.

Akıllı telefon veya tablet üzerinden
sensörün cihaz kumandasına kolay
erişim imkanı.

▪▪ App uygulamasıyla kolay kullanım imkanı
▪▪ Dikey ve yatay formatta optimal görsel sunum
▪▪ Grafik sunumu ile destek
▪▪ PACTware/DTM’ye birebir uyan menü yapısı

Bluetooth-USB adaptörü olan
her bilgisayara PACTware
ve DTM ile kablosuz kontrol
imkanı.
VEGA Tools App
Google Play Store,
Android için

Sensör kapağı kapalıyken
manyetik kalem ile kontrol imkanı.

VEGA Tools App
Apple App Store,
iPhone için

Akıllı telefon veya tablet ile ölçüm
değeri ve diyagnoz görüntüleme
Diyagnoz bilgilerine bir göz atalım mı?
Bu arada ölçüm değerlerine de mi bir
baksak? Optimize gösterge ve diyagnoz
fonksiyonu sayesinde bu mümkün!

▪▪ Hızlı ve basit görüntüleme
▪▪ Ölçüm değerinin ve sensör durumunun
görüntülenmesi
▪▪ Eko eğimi ve bellek kullanarak
diyagnozların görüntülenmesi
▪▪ Diğer göstergeler,
ör. Bluetooth ulaşım kapsamı

