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Poderoso ‑ tudo sob controle.

Os crescentes requisitos para as máquinas e os novos 
desafios no campo dos serviços digitais vêm aumentando 
a demanda por unidades de controle. A nova geração de 
controladores de painel da Lenze é a resposta perfeita 
para esta demanda.

Esta nova linha de produtos permitirá que você realize 
facilmente aplicações de controle de ponta, como máquinas 
de impressão com muitas unidades de impressão ou 
linhas de separação com vários robôs. Assim, é possível 
implementar controles de máquina modernos e modulares 
com base em nossos módulos de software.

Destaques
• Alta capacidade de processamento para o controle de 

movimento exigente em máquinas compactas
• Livre de manutenção e mais resistente: O design sem 

bateria e a temperatura ambiente de operação ampliada 
para 60 °C são garantias de uso em todos os ambientes da 
indústria

• As ferramentas de engenharia são as mesmas de todos os 
demais produtos Lenze, o que permite que você continue 
utilizando as ferramentas com as quais está familiarizado

• Extensão de fieldbus opcional
• Em combinação com o EASY UI Designer e o painel web 

v450 de última geração, pronto para visualizações de 
máquina baseadas na web
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Fácil utilização
• Manutenção simples graças ao modelo livre de bateria
• Fácil substituição do dispositivo graças ao cartão de 

memória plugável

Capacidade de processamento para tarefas sofisticadas
• Fornecemos CPU de nível industrial Intel® Core™ i, a mais 

potente atualmente disponível para modelos altamente 
compactos

A conectividade permite a integração simples da máquina
• Interface e protocolos padrão
• Compatível com padrões industriais como OPC UA (servidor 

DA) e EtherCAT

Sistema I/O 1000 como I/Os local
• Cabeamento permanente através da separação dos 

módulos eletrônicos e básicos
• Fácil conexão graças ao diagrama de cabeamento impresso
• Conexão de blindagem totalmente integrada sem a 

necessidade de grampos de blindagem especiais

c520

c550

c550 com sistema I/O 1000

Dados técnicos
Controlador c520 c550
Tecnologia da CPU Intel Atom® 1.6 GHz Intel® Core™ i7 2.8 GHz
Sistema de operação RT Linux
Retenção de dados 1.024 kB

Interfaces
1x EtherCAT mestre

1x Ethernet 1000 Mbps
2x USB 2.0

Interface opcional PROFINET device
Temperatura de operação +60 °C / +140 °F
Resfriamento Passivo Ventilador controlado (intercambiável)

Acessórios

Unidade de alimentação Pen drive Cartão SD com crédito de aplicativos


