Ürün Bülteni
Rexroth’dan IndraMotion MLD 13VRS:
10 eksene kadar kolay kontrol, hızlı otomasyon
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 Sürücüler arasında daha iyi, daha hızlı haberleşme,
 Yüksek performanslı hareket kontrolü özelliği,
 Sürücü tabanlı çözümü ile 10 eksene kadar olan uygulamalara
mükemmel uyum,
 Hasara karşı korunmaya yönelik fonksiyonlar,
 Entegre enerji ve güç ölçümü özelliği,
IndraMotion MLD’nin (Motion Logic Drive) yeni sürümü olan 13VRS, bu yeni
PLC sürümündeki modern editörleriyle sürücüler arası daha iyi, daha hızlı
haberleşme sağlayarak mühendislik süreçlerini önemli ölçüde basitleştirir.
Elektrikli ve hidrolik sürücüler kullanıldığında bile küçük bir hattın tamamının
otomasyonu için gereken tüm ek fonksiyonları içerir. Hızlı eksen bağlantısı,
üretkenliği maksimum seviye yükseltir ve Sercos bağlantısıyla kolay iletişim
imkanı sunar.
Senkronize eksen kuplajı, daha hızlı çevrim süreleri
IndraMotion MLD 13VRS entegre otomasyon çözümü, IndraDrive
ölçeklenebilir sürücü platformunu temel alır.
Yüksek performanslı hareket kontrolü ve PLC fonksiyonları biraraya gelerek
modern makine konseptleri için tam bir otomasyon sistemi oluşturur. Sürücü
tabanlı çözüm, 10 eksene kadar olan uygulamalara mükemmel uyum sağlar.
Yeni 13VRS sistem sürümüyle, dört endüstriyel haberleşme bağlantısına
kadar, farklı I/O (giriş/çıkış) modül çeşitleriyle kullanılabilir. Açık teknoloji
arayüzleri ve iletişim arayüzleri sayesinde IndraMotion MLD 13VRS'nin
otomasyon konseptine entegrasyonu daha da basitleştirilmiştir. Özetle
IndraMotion MLD 13VRS, Verimli Açık Kaynak Mühendisliği’nin tüm
avantajlarından yararlanmanızı sağlar.
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Açık Kaynak Mühendisliğindeki gelişmelerin sağladığı avantajlar
 Hasar Önleme kiti: Hasara karşı korunmaya yönelik fonksiyonlar
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 “Görselleştirme” kiti: WinStudio ile makinenin
çalıştırılmasının/izlenmesinin sağlanması
 “Gelişmiş Kontrol” kiti: Daha dinamik ve hassas kontrol fonksiyonları
 “Durum İzleme” kiti: Hata tespiti ve hata önleyici bakım
 “Enerji Yönetimi” kiti: Entegre enerji ve güç ölçümü
 “Gelişmiş Eksen Kuplajı” kiti: Eksen senkronizasyonu için gelişmiş
eksen kuplajı
Önemli teknik veriler
 Maksimum 10 hareket kontrol ekseni
 Sercos haberleşme protokolü ile maksimum 4 adet çevresel arabirim
bağlanabilir
 Minimum Sercos çevrim süresi: 250 μs
 Minimum PLC çevrim süresi: 1 ms
 Yeni sürümde IEC 61131-3'e uygun nesne yönelimli programlama
özelliği
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