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JB-APP®

Service verlening, storingsanalyse en status informatie van
®
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Meekijken bij foutmeldingen
PLC status
HMI vervanging
PLC stapinformatie
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Besturingstechniek van idee tot uitvoering: Vraag het de jongens van JB!
Industriële automatisering voor: Machinebouw | voeding- en genotsmiddelenindustrie | procesindustrie | marine | farmacie | milieu

Ook geïnteresseerd?
Bekijk samen met de jongens van JB de mogelijkheden
binnen uw productieomgeving

Voor meer informatie:
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+31 (0) 516 - 52 09 48

I:

www.jbbesturingstechniek.nl

E:

info@jbbesturingstechniek.nl

