Elektronické cenovky
Bezdrátově ovládané displeje

Vlastníte stojní zařízení a hledáte způsob,
jak přenášet informace a pokyny na
pracovní místa nebo k pracovním strojům?
Pak jsou naše elektronické cenovky pro
Vás to pravé!
S nimi můžete svůj strojový park řídit
jednotně a na dálku.
Na displeji můžete zobrazit například
následující informace:
• informace o zakázce
• informace o zákazníkovi
• výměnu nářadí
• interval údržby
• poruchy
• návody
• pokyny
• a další

Přehled Vašich výhod:
• bezdrátové připojení
• zobrazení informací v reálném čase
• centrální řízení
• libovolně konfigurovatelný displej
• z obrazení písmen, grafiky a kódů v
různých barvách
• v yužití dobře čitelné technologie
elektronického papíru
• bezpečný přenos dat
• různé způsoby upevnění displejů
• o
 chrana displejů před prachem a
nečistotami pomocí akrylátového krytu
• n
 a přání naprogramovatelné funkce
např. osvětlení nebo teploty v místnosti

Technický popis
Cenovka
Zobrazuje informace o zakázce a výrobku
a komunikuje s Gateway. Grafika cenovky/
displeje může být pomocí programu
Template Designer libovolně naprogramována. Může obsahovat informace o
produktu, zakázce, materiálu, specifické
informace, grafiku, servisní cyklus apod.

ESL-Client

ESL-Software

ESL Software
ESL Software je centrálně řízen a přenáší
data pomocí Gateway.
ESL-Client
Pomocí ESL-Clienta mohou být vyvolány
potřebné informace (status cenovek a
baterií, související výrobek apod.). Přitom
se systém hlídá sám a při problému Vás
informuje.
Gateway
Gateway posílá informace na cenovky a
rozezná stav baterie, chybová hlášení a
síťovou aktivitu cenovek.
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V nabídce máme následující velikosti cenovek:

BL15 BL21

BL29 BL27 BL42

BL58

BL74

Rádi Vám poskytneme další informace:
Zastoupení značky troniTAG pro 		
Českou republiku a Slovensko:

+420 234 038 120

VKF Renzel ČR s.r.o.
Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
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