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Firma TERM na Międzynarodowych 
Targach Automatyki i Pomiarów  
Automaticon w Warszawie

Już po raz dziewiąty nasza firma brała 
udział na odbywających się w dniach 

17–20 marca 2015 roku Międzynarodo-
wych Targach Automatyki i Pomiarów 
Automaticon. Za pośrednictwem mie-
sięcznika „Napędy i Sterowanie” chcieli-
byśmy podziękować Klientom za odwie-
dzenie naszego stoiska. Odbyliśmy wiele 
spotkań i mamy nadzieję, że ich efektem 
będzie rozpoczęcie współpracy z nowymi 
Klientami. Liczymy również na kontynu-

owanie współpracy z pozostałymi Klien-
tami – bardzo cenimy ich uwagi i spo-
strzeżenia na temat współpracy z nami 
oraz jesteśmy otwarci na nowe wyzwania.

Jak co roku, mieliśmy okazję zapre-
zentowania nowych produktów z naszej 
oferty. Pierwszym z nich jest zewnętrzy 
moduł systemu diagnostycznego ADS 
firmy Leine & Linde. Jest to urządzenie 
przeznaczone dla enkoderów serii 800, 
które nie posiadają takiego systemu. 
Zaprezentowane urządzenie pozwala 
na pełne korzystanie z systemu ADS – 
montaż odbywa się przez zastąpienie de-
montowalnej części enkodera modułem 
systemu ADS. Kolejnym krokiem jest 
doprowadzenie przewodów i urządze-
nie jest gotowe do pracy.

Kolejną nowością jest zmodyfikowany 
enkoder serii HOG86E, charakteryzują-
cy się zwiększoną odpornością na dzia-
łanie szkodliwych czynników zewnętrz-
nych. Enkoder przeznaczony jest dla 
aplikacji działających w trudnych warun-
kach środowiskowych, a jego obudowa 
nie wymaga od użytkownika zastosowa-
nia dodatkowych środków ochronnych. 
Zaprezentowanemu enkoderowi poświę-
ciliśmy artykuł w lutowym wydaniu mie-
sięcznika „Napędy i Sterowanie”.
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falowniki, softstarty

Zaprezentowaliśmy również prze-
mienniki częstotliwości firmy Sanyu 
serii SY6600 (jednofazowe z mini PLC), 
SY8800 (trójfazowe, uniwersalne), 
SY7000 (trójfazowe z wejściem enkode-
rowym) oraz dwie rodziny softstartów 
serii SJR3000 oraz SJR5000.

Serdecznie zapraszamy Państwa do za-
poznania się ze szczegółową ofertą firmy 
TERM, która znajduje się pod adresem 
www.term.pl. � n


