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Pilz tilbyder som noget nyt stand-alone Motion
Control-styring – mere bevægelses-power!

Ostfildern, 29.09.2016 -

  

Med PMCprimo MC tilbyder Pilz nu en ny stand-alone Motion

Controller-løsning. Med 1,3 GHz-processoren stiller PMCprimo MC

en meget høj ydelse til rådighed, der sørger for større produktivitet

og højere proceskvalitet. Den skalerbare Motion Controller-løsning

kan nu også anvendes i mere komplekse maskiner og anlæg på

grund af sin øgede ydelse.

 

På den ene side kan der nu implementeres større programmer med

samme cyklustid, og på den anden side kan der med den samme

programstørrelse implementeres kortere cyklustider. På denne

måde sørger PMCprimo MC med sin ekstra ydelse ikke kun for

anlægs større produktivitet, men også for højere proceskvalitet.

Takket være Soft PLC i overensstemmelse med EN/IEC 61131

tillader styringssystemet også hurtig idrifttagning.

Åbent, fleksibelt og prisbilligt

PMCprimo MC understøtter allerede i dag forskellige

kommunikationsinterfaces som f.eks. Modbus TCP, CANopen og

Profibus DP-S: Motion Controlleren har tre signalgiverindgange til

signalgivere for absolutte værdier og inkrementer. Med disse kan

master-signalgiverfunktion og positionsreguleringer implementeres.

Der er et USB-interface til rådighed til datasikring. På denne måde

er anvendelse inden for yderst forskellige automatiseringsområder

mulig, hvilket gør PMCprimo MC til en fleksibel Motion Controller-
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løsning.

Hertil kommer 16 digitale ind- og udgange, således at stand-alone-

controlleren PMCprimo MC har I/O-interfaces til et stort antal

applikationer. Dermed er den kompakte controller PMCprimo MC en

prisbillig styringsløsning til applikationer med mange drev.

Prima PMCprimo!

Styringssystemerne PMCprimo fra Pilz har PLC- og Motion-

funktionalitet. PMCprimo overtager automatiseringen inklusive

bevægelsesstyring i et anlæg for flere rumligt adskilte – men

synkront regulerede – servoakser. Der kan implementeres

komplette applikationer i alle drevmiljøer som f.eks. Pick and Place-

applikationer, der består af en PLC's styringsfunktioner og Motion

Control-funktionerne.

Det nye stand-alone Motion Control-styringssystem PMCprimo MC

supplerer som åbent, eksternt styringssystem det drevintegrerede

styringssystem PMCprimo C.

Yderligere oplysninger om PMC finder du under:

https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00107002297009/PMCprimo-

Motion-Control-Steuerungssysteme
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http://srv-imp10-prod-back/da-DK/eshop/00107002297009/PMCprimo-motion-control-systems


Billedtekst:

Tekster og billeder kan også downloades på www.pilz.com. For at

komme direkte til de relevante internetsider i Pressecenter, bedes

du indgive følgende webkode på hjemmesiden. : 89195
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Pilz på de sociale netværk

Via vores kanaler på de sociale medier giver vi dig

baggrundsinformation om virksomheden og medarbejderne hos Pilz,

og vi fortæller om den aktuelle udvikling inden for

automatiseringsteknologi.

http://www.facebook.com/pages/Pilz-DK/342707639425

https://twitter.com/PilzDK

http://www.youtube.com/pilzDK

http://www.linkedin.com/company/pilz-skandinavien

Kontaktperson for journalister

Presseansvarlig

Side 4 of 4

http://www.facebook.com/pages/Pilz-DK/342707639425
https://twitter.com/PilzDK
http://www.youtube.com/pilzDK
http://www.linkedin.com/company/pilz-skandinavien

	Pilz tilbyder som noget nyt stand-alone Motion Control-styring – mere bevægelses-power!
	Pilz på de sociale netværk
	Kontaktperson for journalister


