
AIRMATICSEMPOWERMENT VAN DE GEBRUIKER VAN PERSLUCHT.

Automatiseer de bewaking en controle 
van persluchtcompressoren door 

AIRMATICS ™ de juiste prestatie- en 
efficiencyaanpassingen en beslissingen 

voor u te laten uitvoeren.

24/7 en 360 ° zichtbaarheid 
van de prestaties, efficiëntie 

en gezondheidsstatus van uw 
volledig persluchtnetwerk.

AERO 

Command and Control is het brein achter 
AIRMATICS ™, dat lokaal wordt geïnstalleerd 
en digitaal verbonden via de cloud.
Command & Control is het brein achter AIRMATICS ™, dat lokaal is geinstalleerd 
en digitaal verbonden via de cloud. In staat om een groot aantal lokaal verbonden 
persluchtcompressoren van vaste snelheden, variabele snelheden of variabele uitgang 
te controleren en , Command & Control reageert op realtime feedback en past het 
instellingen en prestatieniveaus automatisch aan - 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

Verlaag de energiekosten 
die toe te schrijven zijn aan 

persluchtcompressoren 
met 30 procent.

AEROAIRMATICS.EU

Met een stijlvolle aanraakscherm in kleur en intuïtieve LED-status- en prestatie-indicatoren, is Command and 
Control de allernieuwste technologe op het gebied van bewaking en besturing van persluchtcompressoren.



Identificatie: AERO

Productfamilie:  AIRMATICS™

Functie:
Centraal beheer, controle en bewaking van persluchtcompressoren, 
compressorlocaties, geïntegreerde bewaking van optioneel aangeschafte aanvullende 
persluchtapparatuur (Air Quality Pack (s))

Definitie: Persluchtsysteemsturing met smalle drukband en verbeterde softwarekenmerken en 
-functies

Capaciteit: 2 - 24 persluchtcompressoren op maximaal 3 fysiek ‘verre’ locaties

Druk ref: 4 - 20mA

Drukschaal: configureerbaar tot 600 bar (8700psi), vereist geschikt sensorproduct (niet 
meegeleverd)

Software:

voorgeprogrammeerde toepassingssoftware. Configureerbaar via een met een 
wachtwoord beveiligde operatorinterface

Compressor ‘asset’ Connectiviteit: Airbus485 ™ communicatieprotocol (Legacy) of 
Airmatics Ethernet private LAN (SMART-TAG)

Connectiviteit 
van aanvullende 
apparatuur:

 Discrete I / O en aanvullende implementatie van UNI-TAG-locatie

Operator interface: 12,1 “geïntegreerd kleurenaanraakscherm met geïntegreerde ‘display / 
energiebesparing’ via op de deur gemonteerde naderingssensor

Toegang op afstand: LAN (lokaal) en / of internet (cloud) via Aircloud-gebruikersaccount

Stroomvoorziening: 110 - 230vAC, 50 / 60Hz

Stroomverbruik: 200VA (maximaal)

Behuizing:
Volledig geïsoleerde behuizing van polycarbonaat met toegangsdeur vooraan, 
deurafdichting van polyurethaan en 2-punts sluitsysteem afgewerkt in RAL7035 
(lichtgrijs)

Water- en 
Stofdichtheid: IP65 / NEMA4

Toegangsdeur: Links, scharnierend

Afmetingen: Breedte: 400 mm (15,7 “) x Lengte: 500 mm (19,7) x Hoogte: 220 mm (8,66)

Kabelinvoer: Onderkant, wartelsysteem

Gewicht:: 15,6 kg (34,4 lb)

Montage: Wandmontage, 4 x schroefbevestiging (niet meegeleverd)

Bedrijfstemperatuur: 0 ° C tot + 40 ° C / 32 ° F tot 104 ° F, 90% relatieve vochtigheid (niet-condenserend)

Opslagtemperatuur: 0 ° C tot + 60 ° C / 32 ° F tot 140 ° F, 50% relatieve vochtigheid (niet-condenserend)

In de doos: Aero, kabelwartelset (13), industriële RJ45 (3)

Certificeringen: CE, UL, CSA, EAC

Garantie: 1 jaar beperkte garantie

Bezoek WWW.AIRMATICS.EU om Airmatics in jou persluchtsysteem 
te installeren of bel naar:

AIRMATICSEMPOWERMENT VAN DE GEBRUIKER VAN PERSLUCHT.
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• Bewezen systeemcontrole- 
en bewakingstechnologie

• Informatieve ‘systeem’ 
monitoring van 
persluchtcompressoren 
en -locaties

• 12,1 “kleurenaanraakscherm

• Geïntegreerde naderingssensor 
voor weergave / 
energiebesparing

• Lokale, LAN- en internettoegang 
tot gebruikersinterface

• Hoogfrequente trending van 
KPI-gegevens (via Aircloud)

• Duurzame behuizing 
van polycarbonaat met 
2-puntsvergrendeling


