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ZESTAW STARTOWY ESAWARE 

Panele HMI z Soft PLC i zdalnym serwisem 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Panele HMI serii ESAWARE z Soft PLC CODESYS, przeznaczone do rozbudowy za pomocą lokalnych we/wy, 

zapewniają jednoczesną realizację funkcji wizualizacji i sterowania.  

Pakiet wizualizacyjny CREW jest dostępny w cenie paneli (zarówno w wersji runtime, jak i development). 

Dodatkowo panele mają wbudowany bezpieczny, zdalny dostęp serwisowy CREW EVERYWARE. 

• programowanie aplikacji w CODESYS, 

• intuicyjne tworzenie wizualizacji w CREW, bez potrzeby 

modyfikacji aplikacji dla innych rodzajów/rozmiarów urządzeń, 

• wbudowane funkcje do integracji pakietów CREW  

i CODESYS, 

• zdalna obsługa aplikacji za pomocą urządzeń mobilnych 

(iOs, Android i Windows Phone), 

• opcja rozbudowy za pomocą modułów zdalnych Ethercat. 
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Cena specjalna: 

780,00 EUR/ netto 

 

Cena specjalna: 

850,00 EUR/ netto 

 

Cena specjalna: 

710,00 EUR/ netto 

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE w cenie* 
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
 

Tak! Zamawiam zestaw startowy ESAWARE: 

 

 

� Zestaw 1 w cenie specjalnej 710,00 EUR +VAT 

Panel operatorski 7” (EW107AC) + Moduł we/wy cyfrowych (EW600B) 

 

� Zestaw 2 w cenie specjalnej 780,00 EUR +VAT 

Panel operatorski 7” (EW107AC) + Moduł we/wy cyfrowych (EW600A) 

 

� Zestaw 3 w cenie specjalnej 850,00 EUR +VAT 

Panel operatorski 7” (EW107AC) + Moduł we/wy cyfrowych (EW600B) 

         + Moduł we/wy cyfrowych (EW600A) 

*szkolenie maksymalnie dla 2 osób z jednej firmy. 

 

Dane kontaktowe zamawiającego/dane do faktury (proszę wpisać drukowanymi literami): 

 

Imię i nazwisko ........................................................................................................................... 

 

Pełna nazwa firmy ...................................................................................................................... 

 

Adres .......................................................................................................................................... 

 

e-mail……….................................................................................................................................. 

 

Telefon/Fax………......................................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie podanych danych osobowych w bazie firmy Sabur Sp. z o.o.  

W szczególności, zgadzam się, by moje dane były wykorzystywane do bezpośrednich działań marketingowych, takich jak 

okresowa korespondencja, e-maile i kontakt telefoniczny z pracownikami Sabur Sp. z o.o. 

Moje dane będą chronione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U.1997 nr 

133 poz. 883). Mam prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. 

 

 

 

.......................................        ..............................................        ........................................................       

                NIP firmy   Miejscowość, data           Pieczęć i podpis zamawiającego 

 

Płatności prosimy dokonywać przelewem na konto firmy SABUR Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A.  

VII O/W-wa, nr konta: 56 1240 1109 1111 0000 0514 8433 po otrzymaniu faktury VAT. 

Upoważniamy firmę SABUR Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez naszego podpisu. 

 

Proszę o poinformowanie mnie o przewidywanym terminie dostawy. 

 

 

 

..............................................                   ........................................................ 

Miejscowość, data                          Pieczęć i podpis zatwierdzającego 
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