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Firma Schleicher Electronic poszerzyła 
ofertę istniejącego systemu RIO o no-

wy produkt – RIO IL S3. Urządzenie ofe-
ruje 8 wejść i 4 wyjścia cyfrowe. Wyjąt-
kowo korzystna relacja jakości do ceny 
pozwala na funkcjonowanie jako kom-
pletny węzeł składający się aż z 12 wejść/
wyjść. Wejście analogowe oraz wejścia 
i wyjścia licznikowe mogą być umiesz-
czone na dodatkowej szynie. Ekran prze-
wodu może być połączony z zaciskami 
modułu za pomocą specjalnego adap-
tera, dzięki czemu ograniczamy do mi-
nimum odcinki nieekranowanego prze-
wodu. Oprócz modułu RIO IL S3 firma 
Schleicher Electronic posiada w swojej 
ofercie wiele innych modułów do syste-
mu RIO, takich jak:
yy moduły komunikacyjne
 Profibus DP, Interbus, Device-Net,  
CANopen;
yy moduły wejść/wyjść
 analogowe, binarne, temperaturowe, 
pozycjonujące, sterujące osiami w sy-
stemach CNC, PWM, łączące z pa-
nelem operatorskim, współpracujące 
z enkoderem inkrementalnym i abso-
lutnym;
yy moduły sygnałowe
do 16 we/wy binarnych;
yy moduł łączący
 umożliwia połączenie RIO z serią XCx 
micro.

Niewielkie wymiary modułów, połą-
czone z dużymi możliwościami, umoż-
liwiają ich stosowanie w każdej aplika-
cji. Moduły łączone są ze sobą za po-
mocą specjalnych szyn. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu eliminujemy zawodne po-
łączenia kablowe pomiędzy modułami 
systemu RIO. Opisana metoda łączenia 
modułów pozwala użytkownikowi na 
zmniejszenie kosztów stworzenia apli-
kacji sterującej procesem. 

Firma Schleicher Electronic wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, 
regularnie wprowadza do swojej oferty 
nowe produkty, które zostaną zaprezen-
towane w kolejnych artykułach. 

Serdecznie zapraszamy do zapozna-
nia się z ofertą naszej firmy dostępną  
w Internecie. Na życzenie wysyłamy  
katalog.      n

Kontynuując prezentację nowych  
produktów w ofercie firmy Schleicher Electronic,  
mamy przyjemność zaprezentować Państwu moduł komunikacyjny  
z interfejsem SERCOS III, posiadający wbudowane wejścia i wyjścia. 
Produkt oznaczony jest jako RIO IL S3. 


