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Moduły firmy Parker do sterowania pantografami – niższe
koszty, niezawodność działania i krótszy czas instalowania
Firma Parker Hannifin zyskała renomę, jako firma
technologiczna tworząca innowacyjne, optymalne rozwiązania dla kolejnictwa i innych sektorów transportu
szynowego – zarówno w zakresie urządzeń liniowych,
jak i pokładowych urządzeń taboru szynowego. Firma
dodatkowo ugruntowała swą pozycję ukończywszy
nowy, główny moduł sterujący układem pantografu.
Pantograf na dachu elektrycznego pojazdy szynowego to widok doskonale znany każdemu. Jego zadaniem
jest umożliwienie szybkiej jazdy bez utraty kontaktu
z zasilającą elektryczną linią trakcyjną. Ramię pantografu dociska ślizgacz łyżwowy od spodu do przewodu
trakcyjnego, do elektrycznych silników napędowych
dopływa prąd umożliwiając pociągowi ruch. Funkcje
podnoszenia, podtrzymywania i opuszczania ramienia pantografu realizowane są standardowo na drodze
pneumatycznej z użyciem sprężonego powietrza, dlatego producenci pantografów przywiązują dużą wagę
do współpracy z firmą specjalizującą się w układach
pneumatycznych i posiadającą w tym zakresie bogate
doświadczenie i wiedzę techniczną.

Opracowanie w firmie Parker nowego głównego
modułu sterującego było podyktowane zapotrzebowaniem na wysokiej klasy system, który nie tylko działałby zgodnie z wyznaczonymi wymaganiami, ale również przynosił wymierne korzyści. Większość układów
pantografowych po postoju pojazdu wymaga zasilenia
sprężonym powietrzem do pierwszego podniesienia,
ponieważ główne sprężarki pojazdu nie mają zasilania
aż do momentu podniesienia pantografu i uzyskania
elektrycznego styku z linią trakcyjną. Z tego względu
pojazd wyposaża się w sprężarkę pomocniczą wytwarzającą „startowe” sprężone powietrze. Jednakże takie
tradycyjne podejście wykazuje również wady konwencjonalnych układów pantografowych – głównie wysoki koszt i zajmowanie przez sprężarkę pomocniczą
cennego miejsca w pojeździe. Dodatkowo, większość
obecnie eksploatowanych instalacji pneumatycznych
składa się z dużej liczby podzespołów dyskretnych,
które generują problemy zaopatrzeniowe, podwyższają
koszty zakupu, wydłużają czas potrzebny na montaż
i testy oraz utrudniają serwis i konserwację.
Znając słabe punkty tradycyjnych układów, inżynierowie Parkera opracowali rozwiązanie nieposiadające
owych słabości. Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy układu tradycyjnego zaprojektowano kompaktowy,
w pełni zintegrowany układ sterowania, działający

w systemie „plug&play”. Rozwiązanie to posiadało
wszystkie najważniejsze funkcje pneumatyczne niezbędne do niezawodnego operowania układem pantografu zgodnie z określonymi wymaganiami.
Nowy główny moduł sterujący połączony został
z 25-litrowym zbiornikiem, podczas normalnej jazdy
ładowanym powietrzem do ciśnienia 9 barów poprzez
dwudrogowy, dwupołożeniowy (2/2) zawór elektromagnetyczny firmy Parker, wbudowany w moduł sterujący. Układ pantografu czerpie sprężone powietrze
do pierwszego uruchomienia ze zbiornika, nie korzystając ze specjalnej sprężarki pomocniczej, znacząco
redukując koszty.
Najważniejszy dla działania całego systemu jest
wbudowany zawór elektromagnetyczny 2/2, załączany
pod koniec każdego dnia w celu naładowania zbiornika, a następnie wyłączany spod napięcia. W stanie niezasilonym elektrycznie utrzymuje w zbiorniku ładunek
sprężonego powietrza przez 5 dni, umożliwiając niezawodne uruchamianie pantografu po średnich czasowo
przestojach działania. Ponadto, wyposażenie przyłącza
do podłączenia zewnętrznego źródła sprężonego powietrza umożliwia uruchomienie układu pantografowego nawet po dłuższych przestojach.
Parker, jako firma specjalizująca się w technologiach
pneumatycznych, wyposażył swój moduł w zawór
charakteryzujący się ekstremalnie niskim poziomem
przecieków, dzięki czemu zbiornik pozostaje naładowany i układ pantografowy może z niego korzystać
nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach otoczenia, m.in. w temperaturach nawet do -25°C, co jest
szczególnie ważne w przypadkach odstawienia taboru
szynowego do postoju na bocznicy.
Inżynierowie firmy Parker skoncentrowali się na
doskonaleniu całej konstrukcji spełniając przy tym
wymagania specyfikacji technicznej. Nowy moduł to
urządzenie „plug&play”, dostarczane w stanie całkowicie zmontowanym i przetestowanym, dzięki czemu
odlicza się koszty związane z montażem i testowaniem
wielu pojedynczych podzespołów i części. Odbiorcy
otrzymują pojedynczy moduł z otworami prowadzącymi, które umożliwiają jego szybką i łatwą instalację.
Co ważne, wszystkie podzespoły układu są umieszczone na jednej podstawce, przyłączami do układów pojazdu skierowanymi do tyłu modułu. Korzyści płynące
z zastosowania tego rozwiązania dla działu logistyki to:
niższe koszty nabycia, zmniejszona liczba składanych
zamówień, uproszczona logistyka i gospodarka zapa-

sami. Oznacza to, że odbiorcy nie muszą już kupować
pojedynczych podzespołów – wystarczy, że zamówią
jedną część.
Korzyści płynące z koncepcji pomieszczenia całego
układu w pojedynczym module nie kończą się na ułatwieniach zakupu i zainstalowania. We współczesnym
kolejnictwie szczególną wagę przywiązuje się do jak
najkrócej trwających czynności serwisowych i konserwacyjnych, które – jako powodujące konieczność czasowego wyłączenia z ruchu – obniżają stopień wykorzystania pojazdu i jego produktywność. Zastosowanie
jednego modułu, który można wymienić w całości (zamiast wymieniać pojedyncze części i podzespoły) jest
nieporównywalnie korzystniejsze z punktu widzenia
serwisu i konserwacji. Ponieważ moduł instaluje się
w systemie „plug&play”, można go wyłączyć z ruchu,
przeprowadzić serwis, naprawić, zainstalować i ponownie uruchomić, co oznacza krótszy czas przestoju
taboru.
– Wszystkie opracowywane przez nas i sprawdzone
w praktyce rozwiązania skomplikowanych problemów
technicznych wyrastają na gruncie obszernej wiedzy,
zrozumienia potrzeb odbiorców i wieloletniej reputacji
naszej firmy w segmencie transportu szynowego, a także
w innych dziedzinach przemysłu - mówi Dave Walker,
Kierownik ds. Rozwoju Rynku w firmie Parker. - To
jeszcze jeden doskonały przykład, jak nasze doświadczenie w pneumatyce pozwala nam interpretować potrzeby
odbiorców i wykraczać poza zwykłe spełnianie wymagań poprzez tworzenie rozwiązań nie tylko zaawansowanych technicznie, ale także przynoszących odbiorcom
realne korzyści.
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Uszczelnienie, jako nowy rodzaj nośnika danych
RFID + Uszczelnienie statyczne = Inteligentne rozwiązanie

Kombinacja technologii RFID z uszczelnieniem statycznym skutkuje szerokim zakresem korzyści w zarządzaniu
uszczelnieniem w różnych operacjach. Mnogość specyficznych informacji może być odczytana z pierścienia typu O-ring
w łatwy i efektywny sposób. Podczas wykonywania inspekcji, zarządzania magazynem, identyfikacja i montowanie
elementu staje się proste i „mądre”, a co tym idzie, również bezpieczne.
iż wszystkie powiązane dane mogą być dostarczone bez
zbędnej papierkowej roboty. Co do minuty, sekundy
możemy określić lokalizację uszczelnienia w procesie.
Jak już wspomniano, sygnał RFID może być odczytany nawet z kilku metrów. Ręczne skanery nadają się
do tego idealnie (po uprzednim skonfigurowaniu). Jeśli
jest wymagana wymiana uszczelnienia, dane o nowym
zestawie uszczelniającym mogą być widoczne w PTS.
Po samym procesie, za pomocą wciśnięcia klawisza
odbudowa magazynu może nastąpić niezwłocznie.
Wszystko to bez zbędnej pracy papierkowej.

Łatwa identyfikacja oraz lokalizacja systemu
uszczelniającego w wysoko zaawansowanych aplikacjach jest rzeczą niezwykle ważną w przemyśle, gdzie
bezpieczeństwo i żywotność produktu odgrywa kluczową rolę.
System wynaleziony przez firmę Parker jest połączeniem wysokiej jakości produktu wraz z inteligentnym
przekazem informacji. Uszczelnienie typu O-ring jest
wyposażone w czip RFID (radio frequency identification). Właściwości uszczelnienia z tą technologią, takie
jak kompresja czy odporność na media zostały, jak wykazały testy, tylko marginalnie naruszone.

jak również w PTS. Każdy nadajnik RFID posiada unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego dane
mogą być odczytane przez specjalne oprogramowanie
PTS. Zawarty jest szeroki zakres standardowych danych, włączając specyficzne dane klienta, informacje
logistyczne czy mieszanki:
DANE KLIENTA
DOSTAWCA
OZNACZENIE DOSTAWCY
KLIENT

Przechowywanie danych zwiększa pewność
Wbudowanie RFID w uszczelnienie zwiększa pewność wśród klientów. Łatwy proces identyfikacji eliminuje ryzyko zamiany uszczelnień podczas montażu,
wyklucza zastosowanie uszczelnienia nie oryginalnego
jak również daje dostęp do danych a propos samego
uszczelnienia. Dane z O-ringu mogą być odczytane
nawet po montażu, co pozwala na łatwą identyfikację
na przykład oznaczenia.

OZNACZENIE KLIENTA

Programowane zgodnie z życzeniem klienta
Czip RFID może być zaprogramowany zgodnie ze
specyfikacją klienta, a odczyt danych może nastąpić
nawet z kilku metrów. To daje klientowi wiele nowych
możliwości. Dodatkowo w celu łatwej identyfikacji
i rozpoznawalności możemy rozróżnić element, montaż, jak i okres magazynowania. To sprawia, iż jest szereg korzyści z naszego nowego, poddanemu procesowi
patentu rozwiązania.
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Dodatnia wartość do PTS
(Parker Tracking System)
Technologia RFID pozwala na przechowywanie informacji w dwóch postaciach: pierścieniu typu O-ring

LOGISTYKA
DATA DOSTAWY
DATA INSPEKCJI
MIESZANKA
NAZWA MIESZANKI
DATA PRODUKCJI
TWARDOŚĆ
WAGA
ROZCIĄGALNOŚĆ
KOMPRESJA
Połączenie technologii uszczelnienia
z aplikacją i zastosowaniem
Unikalny numer identyfikacyjny może zostać odczytany za pomocą przycisku. Dane przechowywane
w PTS mogą być wyświetlone on Line, co oznacza,

Bez negatywnych skutków
na funkcjonalność uszczelnienia
Poprzez rozwinięcie specjalnej technologii produkcji, Parker jest w stanie dostarczyć RFID bez wpływu
na samo uszczelnienie. Urządzenia RFID nie posiadają baterii – aktywują się podczas procesu sczytywania
danych, na przykład za pomocą ręcznego skanera.
W rezultacie rozmiar czipa może być zredukowany
do 1-2 mm – rozmiar, do którego jest możliwy montaż do najmniejszego pod względem przekroju ringu,
czyli 3,8.
Podczas procesu produkcji, centralne umieszczenie
czipa jest kluczowe i na to zwraca się największą uwagę. Czip RFID jest wulkanizowany w uszczelnienie.
Oznacza to, iż funkcje przekazywania danych/ czytania
informacji mogą się odbywać nawet w agresywnym
środowisku.
Montaż urządzenia RFID jest możliwy do wszystkich elastomerowych mieszanek dostępnych na rynku,
co oznacza, iż jest kompatybilny i odporny na różnego
rodzaju media.
Nowe rozwiązania uszczelnień
wspomagają procesy Lean
Mnogość zalet naszego nowego produktu dla aplikacji statycznych wspiera bezpieczeństwo w aplikacjach gdzie jest to niezbędne oraz właściwą wydajność
procesu. W efekcie, idealnie pasuje do filozofii Lean, do
której Parker jak i wielu naszych klientów przynależy.

Nowe podejście do zasilania azotem
Parker domnick hunter wprowadza nowoczesną serię generatorów azotu
wpływających na zwiększenie produktywności i rentowności oraz lepszą
ochronę środowiska
Dywizja domnick hunter Filtration and Separation
wprowadza na rynek nową rodzinę wytwornic gazowego azotu NITROsource. Generatory nowej serii
oferują zupełnie nowy poziom parametrów i obniżkę
kosztów dla użytkowników korzystających z lokalnych
źródeł gazowego azotu. Wytwornice NITROSource,
zużywające mniej sprężonego powietrza i wytwarzające więcej azotu w porównaniu z wytwornicami innych
producentów, wysunęły się na czołową pozycję na rynku pod względem energooszczędności.
Generatory NITROSource pod wieloma względami
przewyższają inne warianty lokalnego zaopatrywania
w gazowy azot. Tradycyjne metody charakteryzują się
tym, że oprócz ceny samego gazu użytkownicy ponoszą
koszty ukryte – wynajem butli, koszty dostawy, opłaty
administracyjne itp., ponadto zazwyczaj użytkownik
nie zużywa całej zawartości butli – ok. 10% gazu wraca
do dostawcy. Wytwornica NITROSource to urządzenie zainstalowane na stałe, co znacznie zmniejsza ryzyko przeniknięcia zanieczyszczeń do strumienia gazu
dzięki wyeliminowaniu konieczności rozszczelnienia
układu w celu podłączenia bądź odłączenia butli lub
urządzenia napełniającego.
Wybierając system lokalnego wytwarzania azotu
za pomocą wytwornicy NITROSource firmy Parker
domnick hunter, użytkownicy mogą oczekiwać zwrotu
zainwestowanych nakładów w ciągu 6 do 24 miesięcy –
w zależności od zużycia gazowego azotu i istniejącego
systemu jego pozyskiwania. Oprócz znaczącej obniżki
kosztów generatory NITROSource gwarantują ciągłość
dopływu azotu. Wszystkie wytwornice N
 ITROSource
wyposażone są w unikalny system kontroli jakości
gazu, gwarantujący jego stabilne ciśnienie, stały przepływ, czystość, maksymalną efektywność działania
i kontrolę zużycia.

Phil Green, Market Development Manager – Gas
Generation, twierdzi: – Dla użytkowników ważna jest
znajomość łącznego kosztu w całym okresie eksploatacji
używanego przez nich źródła gazowego azotu. Pod tym
względem wytwornice serii NITROSource oferują najniższy możliwy koszt jednostkowy.
Jak wszystkie wyroby firmy Parker, generatory
NITROSource zostały zaprojektowane i precyzyjnie

wykonane, ze szczególnym naciskiem na najwyższą
niezawodność, osiągi i walory użytkowe. Aby zapewnić
użytkownikom pełne poczucie bezpieczeństwa, Parker
w ramach swego programu przedłużonej gwarancji*)
udziela na zakupione urządzenie nawet pięcioletniej
gwarancji.
Wytwornice NITROSource są odpowiednie do
najrozmaitszych zastosowań w licznych segmentach
rynku i dziedzinach przemysłu. Takie cechy wytwornic tej serii, jak skrócenie czasu przestojów, znacznie
niższe koszty utrzymania i dłuższy okres eksploatacji,
czynią z nich najbardziej opłacalne spośród wszystkich
dostępnych na rynku rozwiązań w zakresie zasilania
w gazowy azot.
Szczegółowe dane systemu kontroli jakości gazu wytwornic NITROSource:
• Regulator przepływu masowego – Gwarantuje
dopływ gazowego azotu o zadanym ciśnieniu oraz
natężeniu przepływu, eliminując ryzyko nadmiernego przepływu bądź pogorszenia czystości azotu
niezależnie od dostarczanego powietrza.
• Wbudowany analizator tlenu – W sposób ciągły
mierzy zawartość tlenu w strumieniu wytwarzanego azotu, gwarantując właściwą czystość gazu.
• Automatyczne obejście dla gazu niespełniającego
wymagań – Układ ten automatycznie odprowa-

Nowy asortyment lokalnych generatorów gazowego
azotu firmy Parker Domnick Hunter – najniższy koszt
azotu dla użytkowników
dza do atmosfery gaz niespełniający wymaganych
parametrów, chroniąc w ten sposób produkt lub
proces.
• Regulacja ciśnienia wlotowego i wylotowego –
Układ ten gwarantuje prawidłowe ciśnienie na
wlocie i wylocie, chroniąc urządzenia przed potencjalnym uszkodzeniem, a produkty – przed
zepsuciem.
• Elektroniczny układ sterowania – Zapewnia
100-procentową kontrolę i sterowanie wszystkimi
istotnymi funkcjami wytwornicy, w tym kontrolę
zużycia gazu, a także monitorowanie wyjść oraz
sygnalizowanie alarmów.
• Opcjonalne monitorowanie zdalne – Układ
umożliwiający podłączenie do zakładowych systemów zdalnego zarządzania i kontroli wytwornic
gazu.
Więcej informacji na www.parker.com/dhFNS
*)
Parker Extended Warranty – Przedłużona gwarancja, udzielana pod warunkiem serwisowania urządzenia w ramach zatwierdzonego programu serwisowego firmy Parker oraz stosowania wyłącznie oryginalnych
części zamiennych. Gwarancja taka obowiązuje przez
okres do pięciu lat lub 40 tysięcy godzin pracy od daty
odbioru i uruchomienia zakupionego urządzenia, albo
przez 66 miesięcy od daty zakupu (zależnie, co nastąpi wcześniej). Szczegółowe informacje można uzyskać
u najbliższego dystrybutora firmy Parker.

Kątowe zawory sterowane pneumatycznie
wykonane w całości z nierdzewnej stali do
zastosowań technologicznych i przemysłowych
Nowa seria zaworów wysokoprzepływowych PA, posiadających kompaktowy korpus ze stali nierdzewnej AISI316L oraz uszczelnienie z PTFE, może
pracować z roztworami żrącymi lub zawiesinami cząstek w wysokiej temperaturze do 180 °C i pod ciśnieniem roboczym do 16 bar.
Parker Hannifin wprowadza nową serię kątowych
zaworów sterowanych pneumatycznie odpornych
na korozję i wykonanych z materiału z wysokiej
jakości. Jest to pełna gama zaworów dwudrogowych, uruchamianych pneumatycznie, normalnie
zamkniętych i normalnie otwartych, o znakomitej
przepustowości. Uszczelka z politetrafluoroetylenu
(PTFE) zapewnia wyjątkowo długi okres użytkowania w wysokiej temperaturze i agresywnym środowisku, dzięki czemu zawory są w stanie sprostać
szczególnie wymagającym zastosowaniom związanym ze sterowaniem przepływem cieczy w warun-

kach procesów technologicznych i przemysłowych.
Seria PA jest dostępna z przyłączami gwintowanymi od DN 10 (3/8”) do DN 65 (2 1/2”), oferując współczynnik przepływu KV do 70 m3/h pod
maksymalnym ciśnieniem roboczym 16 bar. Dostępne są trzy konfiguracje: normalnie zamknięta,
normalnie zamknięta z zabezpieczeniem przeciw
uderzeniom hydraulicznym i normalnie otwarta,
do eksploatacji z płynami takimi jak: gorąca woda,
oleje, para wodna, roztwory agresywne i żrące. Zawory z tej serii można instalować w dowolnej orientacji, mają one wizualny wskaźnik pozycji, spełniają

wymogi dyrektywy PED Urządzenia Ciśnieniowe
97/23/WE i dyrektywy 94/9/WE dotyczącej urządzeń nieelektrycznych do stosowania w środowisku
grożącym wybuchem – strefy 1/21 i 2/22.
Nowa seria kątowych zaworów sterowanych
pneumatycznie firmy Parker z korpusami ze stali
nierdzewnej AISI316L i odporną konstrukcją stanowi idealne rozwiązanie dla zastosowań technologicznych i przemysłowych w takich branżach jak
produkcja żywności i napojów, procesy chemiczne,
chłodzenie wody, dostarczanie pary wodnej oraz
urządzenia przemysłowe.

Parker SensoNODE ™
Awarie maszyn oraz przestoje produkcyjne oznaczają dla użytkownika dodatkowe koszty na naprawy
sprzętu oraz utracone dochody tak długo, jak długo
urządzenie pozostaje w bezczynności. Aby zminimalizować czas przestoju a tym samym koszty musimy być
w stanie monitorować parametry pracy maszyn i starać
się identyfikować problem przed jego wystąpieniem.
Monitorowanie podstawowych parametrów hydraulicznych, takich jak ciśnienie hydrauliczne, wilgotność
medium roboczego oraz temperaturę pozwoli nam
w szybki sposób określić rodzaj problemu oraz miejsce
jego wystąpienia.
System
pomiarowy
Parker
SensoNODE™
jest odpowiedzą na właśnie takie oczekiwania
użytkowników. Ten dynamiczny system pomiarowy zapewnia spójny
i dokładny odczyt ciśnienia, wilgoci i temperatury, parametrów tak ważnych dla optymalizacji i wydajności
systemu.
SensoNODE™ Mobile to zaawansowany system monitorujący parametry pracy urządzenia, a zastosowana
technologia Bluetooth® Smart1), redukuje znacząco
koszty systemu pomiarowego. Łatwy montaż czujników wraz z intuicyjnym interfejsem programowym
ułatwiającym obsługę na pewno przypadnie do gustu
wielu użytkownikom. Brak okablowania, konieczność
podłączenia do zewnętrznych źródeł zasilania oraz lekka, zwarta konstrukcja zapewnia większą elastyczność
zastosowań. Wyświetlanie informacji zawierających
aktualne, minimalne i maksymalne wartości wskazań
w czasie rzeczywistym jak również automatyczne rozpoznawanie i podłączanie czujników wraz z solidną
prezentacją danych, realizowanych za pośrednictwem
interfejsu analogowego lub cyfrowego, to nieliczne
zalety nowego systemu pomiarowego SensoNODE™
firmy Parker.
Budowa czujnika
Czujnik wewnątrz składa się z pięciu sensorów małej mocy, obudowę stanowi korpus z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej, co zapewnia doskonałą
odporność korozyjną oraz odporność na czynniki zewnętrzne – IP65. Prosty dostęp
do baterii zasilającej (zalecany
typ baterii - CR2450) pozwala
użytkownikowi na swobodne
serwisowanie czujników, a system ochrony zasilania plastikową nakładką nie nastręcza
problemów w szybkiej wymianie
baterii.
SensoNODE™ Mobile przeznaczony jest do szybkiego montażu bez przewodów lub narzędzi, a czujniki bezprzewodowe

zostały zaprojektowane z myślą o wydłużonej żywotności baterii. System może być stosowany zarówno dla
cieczy jak i gazu, i jest przeznaczony do pracy w wielu
konfiguracjach z różnym zakresem ciśnienia.
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Aplikacja SensoNODE™ przygotowana została dla
urządzeń mobilnych wyposażonych w system IOS
(iPhone 4S, 5, 5S, 5C; iPod Touch-5 Generacji; iPad
3, 4; iPad Air i iPad Mini) i dostępna jest bezpłatnie
ze „sklepu” AppStore lub strony internetowej.
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Czujniki pomiaru ciśnienia
Dostępne czujniki pomiaru ciśnienia umożliwiają
pomiar w zakresach 10, 250 i 400 bar z dokładnością
pomiarową na poziomie 2% pełnej skali pomiarowej.
Sensory oferowane są również w kompletach wraz
z szybkozłączem pneumatycznym lub hydraulicznym
zapewniając łatwość i uniwersalność montażu.
Czujniki pomiaru temperatury
Oferowane czujniki pozwalają na monitorowanie
temperatury w zakresach: od -10 do +85 °C, oraz -40
do +125 °C z zachowaniem wysokiej dokładności pomiarowej. Zastosowanie czujnika w wersji „klamry nożycowej” montowanej np. bezpośrednio na rurociągu,
znacząco usprawnia proces pomiaru.
Czujniki pomiaru wilgoci
Dopełnieniem oferty sensorów monitorujących jest
czujnik pomiaru wilgoci względnej (w zakresie pomiarowym 0-100%), który ze względu na swoje własności
antykorozyjne i brak oddziaływania na otoczenie, idealnie nadaje się do monitorowania wilgoci sprężonego
gazu w przemyśle farmakologicznym oraz laboratoriach specjalistycznych.
Inteligentne Bluetooth®
Inteligentna technologia Bluetooth® pozwala
na obsługiwanie SensoNODE™ Mobile z własnego
smartfona lub tabletu bezpośrednio w miejscu pracy.
Bluetooth® Smart1) został przystosowany do niewielkiej konsumpcji energii, a jednocześnie zapewnienia

Oferowane czujniki posiadają certyfikat zgodności z normą FCC, IC oraz CE. Produkty dostępne są
również w zestawach, które dostarczamy w komplecie
z plastikową walizką transportową oraz na życzenie
użytkownika z kompletem przyłączy pomiarowych.
Katalog produktów Parker SensoNODE™ oraz dostęp do aplikacji pomiarowej znajdą Państwo na stronie: http://promo.parker.com/promotionsite/sensonode/us/en/home
Klaudiusz Hornowski,
Key Account Manager Industrial Market

Bluetooth® Smart jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

1)

Prestiżowy certyfikat
dla Parkera!
Nasza firma została wyróżniona Certyfikatem
Wiarygodności Biznesowej, przyznanym nam
przez Bisnode Polska i jej partnera wywiadownię
gospodarczą Dun & Bradstreet.
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej świadczy
o bardzo dobrej kondycji finansowej i płynności
naszej firmy oraz terminowym regulowaniu zobowiązań. To także wyraz uznania dla solidności firmy
oraz podkreślenie jej wizerunku, jako wiarygodnego partnera biznesowego.

stabilną transmisję danych na ponad 100 m. To daje
użytkownikom dostęp do czujników korzystając z aplikacji SensoNODE™ z dowolnego miejsca w zakładzie
oraz zapewniając ponad roczne użytkowanie czujnika
na jednej standardowej baterii.
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