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Pilz tarjoaa nyt uutuutena Motion Control -
erillisohjauksen - enemmän liikevoimaa!
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PMCprimo MC on Pilzin uusi Motion Controller -erillisratkaisu. 1,3

GHz suorittimen ansiosta PMCprimo MC on erittäin

suorituskykyinen ja varmistaa siten suuremman tuottavuuden ja

paremman prosessilaadun. Skaalattavaa Motion Controller -

ratkaisua voi käyttää monimutkaisissa koneissa ja laitteistoissa

suuremman suorituskykynsä ansiosta.

 

Toisaalta voidaan suorittaa suurempia ohjelmia samalla jaksonajalla

ja toisaalta jaksonaikoja voidaan lyhentää ohjelmien koon pysyessä

samana. Tällä tavoin PMCprimo MC:n suurempi suorituskyky

nostaa laitteiston tuottavuutta ja parantaa prosessin laatua.

Standardin EN/IEC 61131 mukaisen Soft PLC:n ansiosta

ohjausjärjestelmän käyttöönotto sujuu nopeasti.

Avoin, joustava ja edullinen

PMCprimo MC tukee jo nyt useita tiedonsiirtoliittymiä kuten Modbus

TCP, CANopen ja Profibus DP-S: Motion-ohjaimessa on kolme

anturituloa absoluuttiarvo- tai inkrementaaliantureille. Ne

mahdollistavat isäntä-anturitoiminnon ja asennon säädön.

Ohjaimessa on myös USB-liitäntä varmuuskopiointia varten. Tämä

mahdollistaa käytön erilaisissa automaatiosovelluksissa ja tekee

PMCprimo MC:sta joustavan Motion Controller -ratkaisun.

16 digitaalista tuloa ja lähtöä varmistaa, että PMCprimo MC -

erillisohjaimessa on I/O-liitännät lukuisille sovelluksille. Kompakti
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PMCprimo MC -ohjain on siten edullinen ohjausratkaisu

sovelluksiin, joissa on useita käyttöjä.

Hyvä PMCprimo!

Pilzin PMCprimo-ohjausjärjestelmä sisältää SPS- ja Motion-

toiminnot. PMCprimolla voit toteuttaa laitteiston automatisoinnin ml.

useiden erillisten – mutta tahdistetusti ohjattujen – servoakseleiden

liikkeenohjauksen. Sen mahdollistaa täydellisten sovellusten

toteuttamisen kaikissa käyttöympäristöissä kuten esim. Pick and

Place -sovellukset, jotka koostuvat SPS:n ohjaustoiminnoista ja

Motion Control -toiminnoista.

Uusi Motion Control -erillisohjausjärjestelmä PMCprimo MC on

ulkoinen avoin ohjausjärjestelmä ja täydentää hyvin käyttöön

integroitua PMCprimo C -ohjausjärjestelmää.

Lisätietoa PMC:stä on osoitteessa:

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

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


Otsikko:

Tekstit ja kuvat voi myös ladata osoitteesta www.pilz.com. Voit

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 89195

Pilz sosiaalisessa mediassa

Kerromme some-kanavillamme taustatietoa Pilz-yrityksestä ja

ihmisistä ja raportoimme automaatioteknologian uusimmista

kehitysvaiheista.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

http://www.youtube.com/pilzFI

https://www.linkedin.com/company/pilz
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Yhteyshenkilö toimittajille

Lehdistön yhteyshenkilö
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