Träffa oss på Scanautomatic 2007
Vi vill gärna träffa dig. Ta chansen och besök vår monter E02:20 den 9 – 12 oktober.
Där berättar vi mer om våra nya produkter AX Link2Listec och AX Batch och du har
alla möjligheter att ställa frågor och diskutera med våra tekniker och projektledare.
Vi hoppas på flera dagar av givande diskussioner, intressanta idéer, utmanande frågeställningar och nya spännande bekantskaper. Allt kryddat med sköna toner, svala drycker
och smakligt tilltugg.
Välkommen!

AX Link2Listec och AX Batch - Två nya koncept för ditt företag
Nu lanserar vi två nya produkter med stora möjligheter till kundanpassning.
Möt oss på mässan för mer information, eller besök vår hemsida www.acobiaflux.se.

AX Link2Listec - Brandskydd och
temperaturövervakning

AX Batch - Den nya
generationens batchsystem

Ett komplett koncept för brandskydd i krävande
miljöer inom industri och teknik, som enkelt integreras med företagets befintliga system. Här finns
hela kedjan från sensorer till databaser för analys
och historik, med full spårbarhet på manuella
åtgärder, värden, larm och övriga händelser.

Vårt nya koncept för batchsystem via SCADA är
dynamiskt och ger användaren full kontroll, spårbarhet och stor flexibilitet. Förändringar och uppdateringar av recept kan göras direkt från användarens PC utan att behöva relatera till styrsystemet
eftersom sekvenslogiken nu finns i recepten.

•B
 aseras på Listecs brandlarmsprodukter och
underhållsfria sensorer

• Komplett stöd för S88
• Helt kund- och situationsanpassad
• Objektorienterad struktur

•F
 ärdiga gränssnitt mot de vanligaste SCADAsystemen
•W
 eb-gränssnittet ger full tillgång till systemets
funktioner om SCADA-system saknas

• Transparant, kan användas med en mängd
olika SCADA och styrsystem, bl a CitectSCADA
• Baserad på SQL-Server och .Net-teknolvogi
från Microsoft

• Spårbarhetsdata lagras i SQL-databas

• Ger maximal kontroll och spårbarhet

• Öppna protokoll

AcobiaFLUX erbjuder ett heltäckande produkt- och tjänsteutbud inom affärsområdena Industri, Infrastruktur och Fastighet.
Vi utvecklar, integrerar och levererar helhetslösningar som skräddarsys efter varje enskild kunds verksamhet och behov.
Spetskompetensen är självklar - det personliga ansvaret och engagemanget är det som skapar långsiktiga affärsrelationer.
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