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Nagy teljesítményű – 

mindent ellenőrzés alatt tart.

A gépekkel szemben támasztott egyre nagyobb 
követelmények és a digitális szolgáltatások terén fellépő 
új kihívások újabb igényeket támasztanak a vezérlőkkel 
szemben is. A vezérlések új generációjával a Lenze most a 
megfelelő választ adja vezérlőszekrényekhez.

Kiváló minőségű vezérlési alkalmazások, mint pl. számos 
nyomóművel felszerelt nyomdagépek, több robottal dolgozó 
csomagoló gépsorok, ezzel a termékcsaláddal kényelmesen 
kiszolgálhatók. Na základe našich softvérových modulov tak 
možno realizovať moderné a modulárne riadenie strojov.

Fő jellemzők
• Vysoký výpočtový výkon pre náročné riadenie pohybu v 

kompaktných strojoch
• Jednoduché na údržbu a robustné – bezbatériový dizajn a 

prevádzková teplota okolia zvýšená na 60 °C sú zárukou 
použitia vo všetkých priemyselných odvetviach

• Rovnaké nástroje na projektovanie ako pri všetkých 
ostatných produktoch Lenze, aby bolo možné naďalej 
používať známe veci

• Voliteľné rozšírenie zbernice
• V kombinácii s EASY UI Designer a webovým panelom v450 

pripravené na najmodernejšie webové vizualizácie strojov
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Egyszerű kezelés
• Az elem nélküli kialakításnak köszönhetően könnyen 

karbantartható
• Egyszerű készülékcsere dugaszolható memóriakártya 

segítségével

Számítógép-teljesítmény igényes feladatokhoz
• A nagyon kompakt építési formákhoz jelenleg elérhető 

legnagyobb teljesítményű Intel® Core™ i ipari besorolású 
processzor kerül alkalmazásra

Egyszerű integrációt biztosító összekapcsolhatóság
• Szabványosított csatlakozófelületek és szabványosított 

protokollok
• Támogatja az olyan ágazati szabványokat, mint pl. OPC UA 

(DA szerver) és EtherCAT

I/O-System 1000 lokális be-/kimenetek
• Megmaradó kábelezés az elektronika és a bázismodul 

elválasztásával
• Egyszerű bekötés a (házra) nyomtatott kapcsolási rajz 

alapján
• Integrált árnyékolás csatlakozás speciális bilincs nélkül

c520

c550

c550 1000-es I/O rendszerrel

Műszaki adatok
Vezérlés c520 c550
CPU-technológia Intel Atom® 1.6 GHz Intel® Core™ i7 2.8 GHz
Operációs rendszer RT Linux
Retain adatok 1024 kB

Csatlakozófelületek
1x EtherCAT-Master

1x Ethernet 1000 MBit/s
2x USB 2.0

Opcionális csatlakozófelület PROFINET-Device
Üzemi hőmérséklet +60 °C / +140 °F
Hűtés Passzív Szabályozott ventilátor (cserélhető)
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