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Pilz erbjuder nu en ny fristående Motion Control-
styrning – mer rörelsekraft!

Ostfildern, 29.09.2016 -

  

Med PMCprimo MC erbjuder Pilz nu en fristående Motion Controller-

lösning. Med en 1,3 GHz-processor ger PMCprimo MC mycket hög

prestanda för högre produktivitet och processkvalitet. Den skalbara

Motion Controller-lösningen kan tack vare den höjda prestandan

även användas i mer komplexa maskiner och anläggningar.

 

Å ena sidan kan större programstorlekar implementeras med

samma cykeltid, å andra sidan kan cykeltiderna förkortas vid om

man behåller samma programstorlek. Därmed ökar PMCprimo MC

inte bara anläggningarnas produktivitet, utan ger även högre

processkvalitet. Med hjälp av soft-PLC enligt EN/IEC 61131

möjliggör styrsystemet dessutom en snabb drifttagning.

Öppet, flexibelt och kostnadseffektivt

PMCprimo MC har redan idag stöd för olika

kommunikationsgränssnitt som t.ex. Modbus TCP, CANopen och

Profibus DP-S: Denna Motion Controller har tre givaringångar för

absolutvärdes- eller inkrementalgivare. Därmed kan master-

givarfunktionen och positionsstyrningar omsättas. Det finns en USB-

port används för säkerhetskopiering. PMCprimo kan alltså

användas i alla möjliga automationsområden och är en flexibel

Motion Controller-lösning.

Med 16 digitala ingångar och lika många utgångar kan den

fristående controllern PMCprimo MC ha ett stort antal applikationer
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”on board”. Därmed är den kompakta controllern PMCprimo MC en

kostnadseffektiv styrningslösning för tillämpningar med många

drivenheter.

Prima PMCprimo!

Styrsystemen PMCprimo från Pilz har både PLC- och Motion-

funktioner. PCMprimo tar hand om automationen, inklusive

rörelsestyrningen, för ett stort antal rumsligt separerade – men

synkront reglerade – servoaxlar. Kompletta applikationer kan

implementeras i alla driftmiljöer, t.ex. Pick and Place-tillämpningar

som består av styrfunktionerna i en PLC och Motion Control-

funktionerna.

Det nya fristående Motion Control-styrsystemet PMCprimo MC

kompletterar som öppet externt styrsystem det driftsintegrerade

styrsystemet PMCprimo C.

Mer information om PMC hittar du här:

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

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


Bildtext:

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

Pilz på sociala nätverk

I våra kanaler på sociala medier finns mer information om företaget

och personerna som jobbar på Pilz. Vi rapporterar även om den

senaste utvecklingen inom automationstekniken.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

http://www.youtube.com/pilzSE

https://www.linkedin.com/company/pilz
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Kontaktperson för journalister

Presskontakt
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