
Automação Industrial 

IHMs & Contadores 

SENSORES

 > Sensores analógicos de corrente, temperatura e 
transdutores de pressão

 > Codificadores digitais shaft-mount e thru-bore
 > Sensores digitais de comprimento, foto-elétrico, 

proximidade, magnético, detecção de engrenagens 
e de montagem de motor

CONDICIONADORES DE SINAL 

 > Entrada de frequência, processos e de temperatura
 > Capacidade de controle de ponto de ajuste
 > Fácil de configurar e implementar

IHM PAINEL DO OPERADOR 
Red Lion Graphite®, G3, G3 Kadets 

 > Modelos touchscreen disponíveis de 4” a 15” polegadas
 > Servidor web embutido que permite o monitoramento 

e controle remoto
 > Comunica com mais de 300 protocolos
 > Registra dados diretamente para arquivos CSV
 > Capacidade de controle IEC61131 com módulos  

I/O opcionais
 > Registro de dados acessíveis via FTP ou Servidor 

Microsoft SQL
 > Envia alarmes ou arquivos registrados via email  

ou mensagem de texto

CONTADORES
Red Lion PAX®2, PAX, CUB5, PAX Lite

 > A mais ampla gama de modelos, tamanhos e 
capacidades

 > Display de contagem, ritmo, tempo, tensão, corrente, 
processo, strain gage e temperatura

 > Modelos disponíveis desde o básico até os mais 
versáteis multi-funções e atualizáveis em campo 

 > Opções de cartões instaláveis em campo para fácil 
atualização inclui: setpoints, analógico retransmitido 
e comunicação

DISPLAYS GRANDES DE LED 
Red Lion LD2, LD4, LPAX, EPAX

 > Analógico, digital e entradas de série
 > Digital e saídas analógicas
 > Capacidade de  

comunicação
 > Modelos  

disponíveis   
1.5”, 2.25” e 4” 

TV DISPLAYS INDUSTRIAL 
Red Lion ProducTVity Station

 > Transforma qualquer TV em um KPI gráfico , OEE e 
exibição Andon de chão de fábrica em minutos

 > Suporta mais de 300 protocolos de comunicação
 > Envia alerta via Email ou  

mensagem de texto 
 > Registro de dados
 > Servidor Web

Sensores & Controladores de Processos



Aquisição de Dados e Controladores
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Como especialistas globais em comunicação, monitoramento e controle 
em automação e rede industrial, temos apresentado soluções inovadoras 
há mais de quarenta anos. Nossa tecnologia premiada permite que as 
empresas em todo o mundo ganhem visibilidade de dados em tempo 
real impulsionando sua produtividade. Nossas marcas de produtos 
incluem Red Lion, N- Tron e Sixnet . Com sede em York, Pensilvânia, a 
empresa tem escritórios nas Américas, Ásia-Pacífico e Europa. Para mais 
informações, visite www.redlion.net. Red Lion é uma empresa Spectris.

MÓDULOS I/O  & UTRS 
E3 I/O™, EtherTRAK®-2 I/O

 > Módulos I/O poderosos e de fácil uso para contole e 
monitoramento remoto

 > Classificação para condições ambientais severas
 > Protocolos abertos permitem a comunicação avançada

AQUISIÇÃO DE DADOS 
Red Lion Modular Controller, Data Station Plus

 > Aquisição de dados modular e sistema de I/O  
para PCs, DCS ou sistemas de controle CLP

 > Três portas serial padrão e uma Ethernet com 
opções de expansão

 > IHM virtual para acesso remoto
 > Suporta mais de 300 protocolos de comunicação
 > Registro de dados diretamente no CompactFlash®

 > Envia alarmes ou arquivos gravados via email ou 
mensagem de texto

CONTROLADORES PID 
Red Lion Graphite, DLC, Controlador Modular, PAX2C, PXU

 > Modelos disponíveis para montagem em painel e  
trilho DIN

 > Sintonização automática de configurações de PID
 > Algorítmo de controle avançado para limitar 

ultrapassagem do objetivo(overshooting)
 > Relay, Drive SSR e saídas Triac 
 > Alguns modelos suportam mais de 300 tipos de 

protocolos de comunicação
 > IHM com módulo PID plug-in para sistema de 

visualização

CONTROLADORES INDUSTRIAIS
Red Lion Graphite Controlador Centra

 > Combina capacidades IEC61131 com rede industrial e 
visualização de dados

 > Utiliza o padrão industrial IEC6113 para programar nas 
linguagens; diagrama de lógica de contatos (Ladder), 
texto estruturado, lista de instruções e diagrama de 
blocos funcionais.  

 > Opções de escolha entre mix de I/Os, controladores 
PID ou módulos de comunicação para acoplar até 5 
módulos/slots diferentes.

 > Configuração fácil que elimina a necessidade de 
software de terceiros.

 > Servidor Web que permite acesso remoto para 
monitoramento e controle.

 > Specificações para ambientes agressivos


