CATÁLOGO DE PRODUTOS

KEYLOG
KEYLOGIX
IX
RES
CO
O
S
N
E
S
NTR
ÉI S N
I
A
OLA
P
ES T
DORES
N
O
F
- CONVERSORES

Soluções para automação industrial
e controle de processos

www.keylogix.com.br

EMPRESA

Apresentação

Em 1987 no ramo industrial, Manuel F. Esteves fundou a Keylogix Automation. Iniciamos nossas atividades como
prestadora de serviços, visando oferecer o que há de melhor na área, nos aprimoramos na fabricação de
produtos para integração de sistemas completos de automação.
Atualmente contamos com uma ampla linha de produtos que são facilmente adaptados em diversos tipos de
aplicações.
Sempre pensando em atender os mais variados setores da economia, os nossos lançamentos estão
relacionados com as necessidades do mercado, em sintonia com o cliente e com a política de preços
competitivos.

Mercado-Alvo

- Fabricantes de Máquinas e Usuários Finais;
- Indústria Automobilística;
- Indústria de Auto-Peças;
- Indústria de Linha Branca;
- Indústria de Plásticos;
- Indústria de Moveleira;
- Indústria Alimentícia (Frigorífico);
- Indústria de Papel e Celulose;
- Indústria Petroquímica;
- Indústria Farmacêutica;
- Indústria de Artefatos de Concreto.

Neste catálogo estão presentes alguns produtos Keylogix, nosso objetivo é oferecer soluções completas com
qualidade e tecnologia.
Nossa equipe está disponível para responder suas perguntas sobre automação industrial e controle de
processos:
Telefone: +55 11 2748-8553 / 2253-8306
e-mail: keylogix@keylogix.com.br / suporte@keylogix.com.br

Controlador Lógico Programável LINCE
LINCE pertence a uma família de controladores programáveis desenvolvido para
controle e monitoramento de máquinas e processos industriais.

Descrição
- CLP com IHM incorporada
- Display de Cristal Líquido (LCD) 4x16 - 4 linhas por 16 caracteres
- Teclado numérico com teclas de funções especiais, teclas de navegação e LED's indicadores independentes
- Até 64 E/S Digitais
- Até 19 E/S Analógicas
- Módulos de entradas digitais tipo PNP ou NPN
- Módulos de saídas digitais tipo PNP, NPN ou a RELÉ
- Módulos de entradas analógicas (0-20mA / 0-10V)
- Módulos de saídas analógicas (0-10V)
- 32K de memória de programa
- Porta de comunicação serial Rs232
- Garantia de 1 ano.

Opcionais
- 03 entradas rápidas de 5KHz unidirecional
- Cabo de Comunicação
- Portal de comunicação serial RS485
- Relógio em tempo real.
Software
O CLP LINCE disponibiliza ferramenta de programação Ladder norma IEC1131-3 com download gratuito no site.

Controlador Lógico Programável NANOLOGIX

Os controladores programáveis NANOLOGIX são indicados para automação de
sistemas de pequeno porte.

Descrição
- CLP compacto ideal para pequenas aplicações.
- 10 Entradas Digitais NPN 24V
- 06 Saídas Digitais a rele Max. 250Vca 3A
- Alimentação 110Vca ou 220Vca
- 01 Canal de comunicação serial RS232
- Fonte interna.

Benefícios
- Alta Confiabilidade
- Aumento e controle da produção
- Baixo custo
- Facilidade de alterações
- Praticidade na implantação
- Redução no consumo de energia
- Substituição de sistemas a relés (painéis eletro-mecânico).

Software
O CLP Nanologix disponibiliza ferramenta de programação Ladder norma IEC1131-3 com download gratuito no
site na seção downloads.

Linha de Acessórios
A Keylogix coloca a sua disposição produtos projetados para suprir as necessidades mais freqüentes do
mercado industrial.

Fontes de Alimentação
Destinadas à alimentação de comandos elétricos industriais. Fontes construídas com tecnologias: Chaveada /
Linear.

Sensores

Indicação tecnicamente segura e comercialmente ideal para detectar a presença ou aproximação de elementos.

Relés

Dispositivos capazes de chavear circuitos de potência.
Modelos Disponíveis: Relé de Estado Sólido / Rele Contato Seco / Rele Simultâneo para Bi-manual.

Amplificadores

Instrumentos práticos utilizado na adaptação/amplificação de sinais.

Pirômetros
Dispositivos usados no controle de temperatura, nas versões analógicas e digitais.

Temporizadores

Dispositivos usados na medição do tempo, podendo controlar a sequência de um evento ou processo.

Conversores

Soluções rápidas e seguras utilizadas na adaptação/conversão de sinais entre equipamentos.

Painéis de Comando
Com avançada tecnologia a Keylogix aproveita sua ampla experiência em controles eletrônicos para atuar na
área de projetos e fabricação de painéis de comando para automação de máquinas e processos.
Nossos painéis de comando são projetados de acordo com as necessidades de cada cliente, visando a redução
de custo e o aumento da eficiência nos processos produtivos.
Os painéis de comando KEYLOGIX, atendem as normas NR10 da ABNT.
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Keylogix Automation LTDA
Rua Figueira da Índia, 12 Jardim Eliane.
CEP 03577-080 São Paulo SP
Tel.: (11)2748-8553 / 2253-8306
keylogix@keylogix.com.br

