
SINAMICS G120

Scholenpakket 
Integratie in Totally Integrated 
Automation Portal

Het SINAMICS G120 scholenpakket laat uw leerlingen  
kennismaken met de moderne industriële aandrijftechniek.  
Siemens’ meest innovatieve aandrijfsysteem biedt  
de juiste frequentie regelaar voor elke toepassing.

Bied uw leerlingen praktisch inzicht
Het SINAMICS G120 pakket biedt u een volledig  
snelheidsgeregeld aandrijfsysteem met een motor  
die het Siemens Cooperating with Education (SCE)  
programma speciaal hiervoor ontwikkelde. 

U bedient de SINAMICS G120 lokaal of integreert  
hem dankzij de Profinet interface heel eenvoudig  
in een volledig SIMATIC S7-automatiseringssysteem.  
Voor elke automatiseringstaak is er een perfecte  
interactie met SIMATIC dankzij de integratie van  
SINAMICS in het Totally Integrated Automation Portal.

Uw leerlingen krijgen meer praktisch inzicht omdat ze  
de aandrijving leren configureren in een consistent  
en geïntegreerd automatiseringssysteem.  
Die consistentie komt er dankzij Profinet en doordat  
we het systeem integreerden in TIA Portal.

Haal een perfect afgestemd pakket in huis voor  
een uiterst voordelige prijs!

siemens.be/SINAMICS_G120_scholenpakket

SINAMICS G120  
SCHOLENPAKKET*
voor maar € 400 
(excl. BTW) 

Geldig tot 30/09/2021

*uitsluitend voor scholen



De informatie in deze leaflet bevat algemene beschrijvingen en ken- 
merken, die in concrete situaties niet altijd overeenkomen met de 
beschreven vorm of die kunnen wijzigen door de verdere ontwikke-
ling van de producten. De gewenste kenmerken zijn enkel bindend 
als ze bij het afsluiten van het contract uitdrukkelijk werden vastge-
legd. Leveringsmogelijkheden en technische wijzigingen voorbehou-
den. Alle productbenamingen kunnen merken of product namen van 
Siemens AG of andere, toeleverende ondernemingen zijn, waarvan 
het gebruik door derden een inbreuk kan betekenen op de rechten 
van de eigenaar. 

Meer informatie?
Contacteer Francis Gheldof: francis.gheldof@siemens.com

U bent overtuigd? 
Plaats dan nu uw bestelling bij uw lokale verdeler  
of contacteer Francis Gheldof via e-mail: francis.gheldof@siemens.com

Bestelreferentie Inhoud Stukprijs (excl. BTW)

BE2:EDU_G120_MONO Schoolpakket G120 1 AC 230V
Motor 0,25KW

400,00 €

BE2:EDU_G120_3F Schoolpakket G120 3 AC 400V
Motor 0,25KW

425,00 €

BE2:EDU_G120_1F_EN Schoolpakket G120 1 AC 230V
Motor 0,25KW
HTL encoder 1024 pulsen

630,00 €

BE2:EDU_G120_3F_EN Schoolpakket G120 3 AC 400V
Motor 0,25KW
HTL encoder 1024 pulsen

640,00 €

BE2:EDU_MOT_ENC Motor 0,25KW
HTL encoder 1024 pulsen

380,00 €

SINAMICS G120

•	 Intelligent Operator Panel (IOP)

•	 Control Unit CU250S-2PNF

•	 Power Module PM240-2

•	 SD Card 512MB

•	 PC Connection Kit

•	 Safety licence

PROFINET

Asynchroon motor 0,25Kw + encoder (optioneel)
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