Kardex Remstar E-Upgrade 01

E-Upgrade 01 – Logicontrol® 100
Upgrade controle-eenheid voor C3000-eenheden
Upgrade eenheden die uitgerust zijn met controlegeneratie C3000 naar de nieuwe Logicontrol 100.
Shuttle ® XP en Megamat ® RS geleverd tussen 2007 en 2013 – CPU-generatie M9K17 tot M9K47.

OLD

NEW!
Verhoog het functionaliteitsniveau van standaardcontroles die uw machine een nieuw, modern en
ergonomisch machinecontroledesign geven in
combinatie met uitgebreide functionaliteiten.

Voordelen voor de klant
Directe voorraadcontrole

”Pen & papier” Met een eenvoudige itemlijst
kan de gebruiker foutloze opslag- en ophaalhandelingen uitvoeren.

Nauwkeurigheid

De toegang wordt gecontroleerd door de
gebruiker. Elke voorraadverplaatsing wordt
geregistreerd.

Comfort

Geen papierwerk meer. Optie om barcodescanner aan te sluiten. Aanraakbediening.

Eﬃciëntie

Tijdbesparende, intuïtieve bediening en foutpreventie die leiden tot kostenbesparingen.

Vereenvoudigd

Pc of werkstation zijn niet vereist waardoor
de kosten verminderen. Gebruiksvriendelijk.
Zelfverklarend bedieningsproces.

Logicontrol 100 pakt uit met een nieuwe, ergonomische
HMI-interface met aanraakbediening. Ook het numerieke toetsenbord van de OP-Graphic kan worden gebruikt. De nieuwe
interface introduceert een klein magazijnmanagementsysteem
op het niveau van de machinecontrole en betreft de controle
en opslag van materialen binnen de individuele machine: er is
geen extra hardware vereist naast de bestaande hardware in
combinatie met OPGraphic, dat standaard is geïnstalleerd.
Logicontrol 100 vervangt de klassieke pen en papier-modus die
doorgaans wordt gebruikt om de gebruiker in staat te stellen
een lijst van ingevoerde materialen op te slaan en te registreren

De upgradekit is gebaseerd op de toestand waarin de eenhe-

en rechtstreeks een lijst aan het controlegeheugen over te ma-

den geleverd worden. Er wordt geen rekening gehouden met

ken van wat de verhouding van de materialen is tot het schap.

eventuele latere wijzigingen.

...contacteer ons. Gebruik het bestelformulier aan de achterkant of neem contact met ons op.
Wij brengen graag een offerte voor u uit.
Netherlands: Tel. +31 348 494040 • Fax + 31 348 494060 • E-mail: service.remstar.nl@kardex.com
Belgium: Tel. +31 348 494040 • Fax + 31 348 494060 • E-mail: service.remstar.be@kardex.com
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E-Upgrade 01 – Logicontrol 100
Bestelformulier
Kardex Remstar Netherlands
Pompmolenlaan 1
3447 GwK Woerden
Netherlands

Faxnr.+31 348 494060
E-mail: service.remstar.nl@kardex.com

Kardex Remstar Belgium
Rue Saint-Denis 155
1190 Brussel
Belgium

Ja

Faxnr.+31 348 494060
E-mail: service.remstar.be@kardex.com

Onze contactgegevens:
(gelieve aan te vinken)

Wij zouden graag meer informatie krijgen over de bestelling
van een upgrade voor onze bestaande eenheden vandaag.
Zie hieronder voor informatie van uitrusting die momenteel
geïnstalleerd is op onze site.

Eenheid (eenheden) type

Serienummer

Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Adres

Postcode/Woonplaats

Telefoon

Fax

Inbegrepen bij de E-Upgrade:
• Vervanging bedieningspaneel

E-mail

• Vervanging opdrachttoestel OPO
• Vervanging controlemodule C3000 PCD3.M9K17
• Software nieuwe eenheid

Datum/Handtekening/Bedrijfsstempel
Kardex Remstar Netherlands • Pompmolenlaan 1 • 3447 GK Woerden • Netherlands
Kardex Remstar Belgium • Rue Saint-Denis 155 • 1190 Brussel • Belgium
Het standaardpakket omvat niet alle opties en uitrustingsversies die in de brochure worden weergegeven. Wij behouden ons het recht voor om het design of de constructie te
wijzigen, fouten en drukfouten te maken zonder kennisgeving tijdens de leveringsperiode. Tenzij anders aangeduid, zijn alle handelsmerken die in deze brochure worden vermeld,
geregistreerde handelsmerken van de Kardex Group. Alle bestellingen zijn onderworpen aan de algemene handelsvoorwaarden van Kardex Systems UK.

