
Nový nejrychlejší protokol nyní  
dostupný také pro řadu UniStream PLC
Flexibilní          Rychlý        Přesný       Snadno integrovatelný

* Pouze pro PLC řady USC

EtherCAT - nejrychlejší komunikační protokol na světě, který řídí přesné procesy v továrnách 
po celém světě - nyní snadno implementovatelný v kontrolérech UniStream® PLC

1, 2, 3:  Viz označení výrobků a možnosti, dole na straně 2



Výhody:

Jednoduché, flexibilní  
a transparentní nastavení systému

Jednoduché zapojení - minimalizuje 
náklady, snižuje složitost

Snadno integrovatelná zařízení 
třetích stran - stačí importovat ESI

Serva a remote I/O od 
Unitronics - EtherCAT 

Fieldbus podporuje všechny 
komponenty

Může zahrnovat celkem až 32 
EtherCAT uzlů

Hladká integrace s UniLogic 
- 2 kliknutí a jste připraveni 

pracovat s EtherCAT!

Upgradování vašich servo projektů na EtherCAT -
několik rychlých kliknutí v Hardwarové konfiguraci vám umožní využívat samé skvělé funkce:

 Zcela transparentní, automatické nastavení a správa
 Stáhněte si kód Ready-Made Motion a okamžitě to rozhýbejte - není třeba žádné programování!
 Diagnostika: prohlížejte průběh chodu serva pomocí integrovaných výkonných a vysokorychlostních nástrojů UniLogic
 Vylaďte svůj systém: použijte pouze jeden jediný parametr

* EtherCAT Master modul je podporován řadou UniStream PLC (pouze USC-B5 a USC-B10)
** Brzy bude k dispozici: EtherCAT pro modulární UniStream

Čísla výrobků a možnosti
UAC-01EC2 - Unitronics EtherCAT Naster komunikační modul podporuje:
 až 8 servokontrolérů
 až 8 Remote I/O adaptérů s protokolem EtherCAT
 zařízení EtherCAT jiných výrobců, celkem 32 uzlů EtherCAT

UMD-xxxxx-E3 - servokontroléry Unitronics EtherCAT (50 až 5 000 W)

URB-EC1 - Unitronics tenký Remote I/O EtherCAT adapter, každý adaptér  
podporuje až 16 standardních Remote I/O modulů UniStream
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