
CAMPANHA EXCLUSIVA

ILUMINAÇÃO
E INDICAÇÃO
PROGRAMÁVEL VIA
PRO EDITOR

PRO

A PARTIR DE

35€



A Bresimar Automação lança uma nova campanha promocional para as soluções de 

iluminação, sinalização e indicação programáveis da Banner Engineering. 

A rapidez e facilidade de configuração proporcionam uma rápida instalação, reduzindo o 

tempo e custos de implementação destas soluções da Banner Engineering.

Conheça a gama de produtos para iluminação, sinalização e indicação programáveis, com 

preços competitivos e que lhe vão permitir dar uma nova vida aos seus equipamentos!

CAMPANHA DE ILUMINAÇÃO E INDICAÇÃO



Luminárias WLS27 PRO

▪     Número de cores: 19 (13 cores + 6 brancos)
▪     Vários tamanhos: 145, 285, 430, 570, 850 e 1130 mm
▪     Modelos com comunicação por IO-Link
▪     Modelos compatíveis com o software PRO EDITOR
▪     Modelos com suporte para a tecnologia PULSE PRO
▪     Temperatura de operação -40ºC a 50ºC
▪     Classificação IP69K

Torres de sinalização TL50 PRO
 
▪     Até 10 segmentos por equipamento
▪     Modelos com comunicação por IO-Link
▪     Modelos compatíveis com o software PRO EDITOR
▪     Suporte para a tecnologia PULSE PRO
▪     Modelos com alarme audível
▪     Intensidade dos alarmes audíveis até 99 dB
▪     Temperatura de operação -40ºC a 50ºC
▪     Classificação IP67, IP50

Indicadores com/sem função touch K50 PRO

▪     Até 14 cores num único equipamento
▪     Modelos com aprovação para indústria alimentar e bebidas
▪     Feedback de vibração
▪     Modelos compatíveis com o software PRO EDITOR
▪     Comunicação PNP/NPN
▪     Temperatura de operação -40ºC a 50ºC
▪     Classificação IP67, IP69K

Indicadores com/sem função touch K30 PRO
 
▪     Modelos com comunicação por IO-Link
▪     Modelos compatíveis com o software PRO EDITOR
▪     Resistência a acionamento por jato de água, óleos e diversos
▪     Sensibilidade ajustável
▪     Temperatura de operação -40ºC a 50ºC
▪     Classificação IP67, IP69K

Indicadores com/sem função touch S22 PRO

▪     Até 7 cores independentes num único equipamento
▪     Design ergonómico para redução de esforço
▪     Opções de conetor terminal para integração em painéis
▪     Modelos compatíveis com o software PRO EDITOR
▪     Comunicação PNP/NPN
▪     Temperatura de operação -40ºC a 50ºC
▪     Classificação IP66, IP67 e IP69K
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PRO EDITOR
Software de configuração intuitivo e gratuito

O software Pro Editor da Banner Engineering, especialmente 

desenvolvido para sinalizadores programáveis, permite aos utilizadores 

programarem o estado, cores e animações do dispositivo, através de 

três entradas discretas. A interface intuitiva tipo aplicação, facilita a 

configuração de uma luz para uma ampla variedade de aplicações, 

como exibir o estado de arranque da máquina, indicar etapas exclusivas 

no processo de montagem, mostrar informações de distância e posição 

e comunicar vários estados da máquina. 

Configure os seus indicadores/sinalizadores toda a flexibilidade que o 

software Pro Editor lhe oferece! Defina parâmetros como animação, cor, 

intensidade, velocidade, padrão ou direção. Personalize os seus 

equipamentos e torne as suas máquinas e aplicações mais eficientes! 

PRO
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PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE:

Bresimar Automação S.A.

Avenida Europa, 460 - Quinta do Simão - Esgueira

3800-230 Aveiro

234 303 320

bresimar@bresimar.pt

www.bresimar.pt

Sérgio Brandão

Gestor de Produto

sergio.brandao@bresimar.pt

+351 93 351 38 02


