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Persbericht

Pilz biedt nu stand-alone Motion Control-
besturing - meer bewegingspower!

Ostfildern, 29.09.2016 -

  

Met PMCprimo MC biedt Pilz nu een nieuwe stand-alone motion

controller-oplossing aan. Met de 1,3 GHz processor levert

PMCprimo MC een zeer hoge performance die voor een hogere

productiviteit en proceskwaliteit zorgt. Ook kan de schaalbare

motion controller-oplossing nu dankzij haar verhoogde performance

in complexere machines en installaties worden gebruikt.

 

Enerzijds zijn zo nu grotere programma's bij dezelfde cyclustijd

uitvoerbaar en anderzijds kunnen, bij dezelfde programmagrootte,

kortere cyclustijden worden gerealiseerd. Op deze manier zorgen

PMCprimo MC door hun extra performance niet alleen voor een

hogere productiviteit van installaties, maar ook voor een hogere

proceskwaliteit. Dankzij soft-PLC volgens EN/IEC 61131 maakt het

besturingssysteem bovendien een snelle inbedrijfstelling mogelijk.

Open, flexibel en voordelig

PMCprimo MC ondersteunt tegenwoordig al verschillende

communicatiepoorten zoals bijvoorbeeld Modbus TCP, CANopen en

Profibus DP-S: de motion controller beschikt over drie

opnemeringangen voor absolute of incrementele opnemers.

Hierdoor kunnen de master-encoderfunctie en positieregelingen

worden uitgevoerd. Er is een USB-poort aanwezig voor het maken

van back-ups. Zo is het gebruik in de meest uiteenlopende

automatiseringsvelden mogelijk, hetgeen PMCprimo MC tot een
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flexibele motion controller-oplossing maakt.

Daarbij komen 16 digitale in- en uitgangen, zodat de stand-alone

controller PMCprimo MC voor een groot aantal toepassingen over

I/O-interfaces beschikt. Hierdoor is de compacte controller

PMCprimo MC een voordelige besturingsoplossing voor

toepassingen met veel aandrijvingen.

PMCprimo prima!

De besturingssystemen PMCprimo van Pilz bieden PLC- en motion-

functionaliteit. PMCprimo verzorgen binnen een installatie de

automatisering inclusief het bewegingsmanagement voor een groot

aantal ruimtelijk gescheiden – maar synchroon geregelde – servo-

assen. Er kunnen complete toepassingen in alle

aandrijvingsomgevingen worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld pick-

and-place-toepassingen, die uit de besturingsfuncties van een PLC

en de Motion Control-functies bestaan.

Het nieuwe stand-alone Motion Control-besturingssysteem

PMCprimo MC vult als open extern besturingssysteem het in de

aandrijving geïntegreerde besturingssysteem PMCprimo C aan.

Meer informatie over PMC vindt u op:

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

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


Bijschrift:

Teksten en foto's kunnen ook gedownload worden op www.pilz.com.

Om direct naar de relevante internetpagina's in het perscentrum te

gaan, voert u de volgende webcode in in de zoekfunctie op de

homepage.: 89195
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Pilz in sociale netwerken

Op onze socialmediakanalen vindt u achtergrondinformatie over ons

bedrijf en de mensen achter Pilz. Ook houden we u hier op de

hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van

automatiseringstechnologie.

https://www.facebook.com/pilzBelgium

https://twitter.com/PilzBelgium

https://www.youtube.com/user/PilzBE

https://www.linkedin.com/company/pilz-belgium

Contactpersoon voor journalisten

Karry Van Looy

Perscontact

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be

Pagina 4 van 4

https://www.facebook.com/pilzBelgium
https://twitter.com/PilzBelgium
https://www.youtube.com/user/PilzBE
https://www.linkedin.com/company/pilz-belgium
mailto:karry.vanlooy@pilz.be

	Pilz biedt nu stand-alone Motion Control-besturing - meer bewegingspower!
	Pilz in sociale netwerken
	Contactpersoon voor journalisten


