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ROBOTYKA I SYSTEMY
CHWYTAJĄCE

Jeśli chodzi o zaawansowane rozwiązania w automatyzacji przemysłu, maszyn i urządzeń, SIGMATEK jest idealnym partnerem. Założony w 1988 roku z
siedzibą w Austrii w regionie Salzburga jest dziś jednym z wiodących innowatorów w dziedzinie automatyki, obecnym w wielu krajach na całym świecie.
Naszą mocną stroną jest automatyzacja
szybkich procesów, w których połączenie wydajnego sterowania z dynamiczną kontrolą wielu napędów i przejrzystą
wizualizacją ma nadrzędne znaczenie.
Począwszy od komponentów automatyki przez narzędzia programistyczne aż

po system operacyjny - każdy z elementów opracowujemy, testujemy i produkujemy w siedzibie naszej firmy, dzięki
temu bez obaw gwarantujemy wysoką
jakość i długoterminową dostępność
naszych rozwiązań.

PRZEMYSŁ TWORZYW
SZTUCZNYCH

PRZMYSŁ SPOŻYWCZY I
OPAKOWANIOWY

Redukujemy czas wdrożenia, oraz koszty całkowite

Stosując efekt synergii
podnosimy wydajność
realizowanych aplikacji

Innowacyjne technologie,
unikatowy design, oraz
personalizowane produkty

DRUK I POLIGRAFIA

Partnerstwo z wartością dodaną

OBRÓBKA MECHANICZNA

TEKSTYLIA

ENERGETYKA
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SIGMATEK zatrudnia ponad 500 pracowników na całym świecie i od samego początku istnienia jest w 100 procentach
rodzinną prywatną firmą. Płaska struktura organizacyjna i sprawne procesy
decyzyjne to charakterystyka naszej firmy. Nasi Klienci doceniają fakt, że jako
średniej wielkości producent, reagujemy
szybko i elastycznie na zmienne wymagania rynku, wdrażając przemyślane i dopasowane do wymagań rozwiązania.

Zawsze blisko klienta
Nasze porfolio rozwija sie wraz z Twoimi
potrzebami, zbudowaliśmy zgrany zespół
dysponujący mocnym przemysłowym
know-how w kazdym sektorze przmysłu.
Żyjemy obsługą Klienta, stąd płynie nasza
siła. Jednocześnie dzięki rozbudowanej
sieci Partnerów Handlowych, jesteśmy
w stanie spełniać specyficzne dla danego kraju wymagania, i dostarczać naszym
Klientom rozwiązania sytuujące ich w
czołówce producentów danej branży.

SIGMATEK POLSKA

KIM JESTEŚMY

Od 2018 roku w Toruniu funkcjonuje oddział SIGMATEK, obsługujący i wspierający polskich producentów maszyn i OEM bezpośrednio. Nasi Klienci cenią połączenie: holistycznej gamy rozwiazań automatyki, solidnego know-how w zakresie róznych aplikacji,
sprawnego wsparcia programistycznego i inżynieryjnego, oraz współpracy z jednostkami
edukacyjnymi.
Opierając się na wieloletnim doświad
czeniu w branży automatyki maszynowej, wspieramy naszych Klientów
unikalną wiedzą, wspólnie dążąc do
zwiększenia wydajności i przepustowości
maszyn. Konstruktorzy korzystający z naszych usług, szczególnie doceniają możliwość personalizacji systemu sterowania
do ich potrzeb, dzięki czemu budowane
maszyny zyskują na konkurencyjności
ułatwiając tym samym osiągnięcie celów
biznesowych producenta.

nych dostępnych w ramach stworzonych
międzynarodowych struktur. Dostarczamy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania
dla całej gamy aplikacji automatyki: od
zaawansowanych systemów sterowania
ruchem po kontrolę ultra szybkich procesów; od obsługi danych i receptur do
aplikacji w pełni połączonych z chmurą.
Ponadto nieustannie rozwijamy ścisłą
współpracę z wybranymi Integratorami
Systemów w całej Polsce.

SIGMATEK jest prywatną firmą z oddziałami na całym świecie. W Polsce korzystamy ze wszystkich zasobów inżynieryj-

„Naszym nadrzędnym celem jest najskuteczniejsze wsparcie producentów
maszyn w ich drodze do sukcesu. Jeżeli
szukasz czegoś więcej niż „tylko kolejnego dostawcy komponentów”, porozmawiajmy o Twoich celach i określmy w
jaki sposób możemy przyczynić się do ich
osiągnięcia.”

Representative Office Poland
ul. Kombajnowa 26
87-100 Toruń
Tel. +48/791/549/777
office@sigmatek-automation.pl
www.sigmatek-automation.pl

Mateusz Misztuk,
Business Developer,
Representative Office Poland
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KOMPAKTOWE I EFEKTYWNE
REDUKUJEMY KOSZY U ICH ŹRÓDŁA

Nieustannie pracujemy nad nowymi technologiami i produktami. Motorem
naszych działań są korzyści naszych Klientów. Skalowalny systemy sterowania,
krótki czas wdrożeń i solidny know-how wspomagają Cię w sprawnym wprowadzaniu do swojej oferty indywidualnych, spersonalizowanych koncepcji maszyn.
Optymalizuj czas
wprowadzenia na rynek
Konstruktorzy maszyn czerpią zysk z wykorzystania zintegrowanego rozwiązania
– na które składa się system sterowania,
wizualizacji, napędów i bezpieczeństwa.
SIGMATEK wspiera Cię w znalezieniu rozwiązania poprzez koncepcję i tworzenie
aplikacji, aż do uruchomienia maszyny.

To zintegrowane podejście umożliwia
redukcję kosztów inżynieryjnych nowych
maszyn i pozwala osiągnąć krótki czas ich
wprowadzenia na rynek. Ultra kompaktowy, oszczędzający miejsce sprzęt, soft
umożliwiający programowanie obiektowe oraz porządnie przygotowani inżynerowie – to wszystko znajdziesz w jednym
miejscu, jest nim SIGMATEK.

Dzięki smukłym modułom S-DIAS I/O, znacząco zmniejszysz szafę sterowniczą.

„Mamy możliwość adaptacji AGV
„PackMan 200” do warunków podłoża. Jeśli powierzchnia jest szorstka, system kontroli napędu stworzony w narzędziu inżynierskim
LASAL moze zostać szybko sparametryzowany, sprawiając że nasze rozwiązanie jest idealnie dopasowane do wymaganych opon – to jest
funkcjonalność. ”
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Nawet w ciasnym wnętrzu AGV
PackMan 200, jest wystarczająco
miejsca dla odpornego na wibracje
systemu S-DIAS z kontrolą ruchu i
bezpieczeństwa, jak również na dwa
serwo napędy DC niskiego napięcia
serii AKM.

Photo: Thorsten Sienk/Kollmorgen Europe GmbH

HENK KIELA
PROBOTICS (NL)

HOT FACTS
ULTRA KOMPAKTOWY HARDWARE

Redukuje zajmowane miesce w szafie
sterowniczej a tym samym jej koszt

ALL-IN-ONE

Programowanie obiektowe;
Jedno narzędzie do wszystkich zadań

KRÓTKI CZAS
WDROŻENIA

KOMPAKTOWE ROZWIĄZANIA DLA MAKSYMALNEJ OPTYMALIZACJI
CENOWEJ
Holistyczne, solidne, ultra smukłe rozwiązania firmy SIGMATEK. Sterowniki
S-DIAS i system I/O cechują się najwyższym zagęszczeniem sygnałów na powierzchnię modułu, wysoką wydajnością, a także odpornością na wibracje, i
wszystko w obrębie szerokości modułu
12,5 mm. Oferujemy do 20 sygnałów
na jeden modułu S-DIAS. Dla Ciebie miniaturyzacja automatyki oznacza więcej
funkcji na mniejszej przestrzeni. W efekcie konstruktorzy maszyn mogą znacznie

zmniejszyć objętość szafy sterowniczej,
a tym samym związane z nią koszty.
CPU, I/O cyfrowe i analogowe, sterowanie napędami, moduły bezpieczeństwa
i specjalnych funkcji mogą być łączone i
konfigurowane według Twoich potrzeb
i wymagań, to nic innego niż pełna swoboda w projektowaniu maszyn.
S-DIAS umożliwia przyjazne dla
użytkownika programowanie za
pomocą narzędzi inżynierii obiektowej LASAL.

Kompleksowe, synergiczne
podejście do prototypu;
Gotowe szablony aplikacji

Łatwa implementacja w całość: Kompaktowe
narzędzie LASAL wykorzystujące technologię
programowania obiektowego daje Ci możliwość realizacji wszystkich zadań w jednym
środowisku programistycznym.

REDUKCJA KOSZTÓW INŻYNIERINGU
Platforma inżynieryjna LASAL łączy
wszystkie zadania automatyzacji w jednym nowoczesnym zgodnym z najnowszymi normami dotyczącymi programowania obiektowego środowisku: od
programowania PLC przez wizualizację,
kontrolę napędów i technologię bezpieczeństwa po funkcje serwisowe, takie jak
zdalne utrzymanie ruchu i diagnostyka.
Korzystając ze sprawdzonych szablonów
funkcji i gotowych dodatków dla wizualizacji, jesteś w stanie szybko stworzyć
kompletną aplikację. Korzyści płynące z
takiego podejścia rosną gdy wykorzystamy stworzone przez siebie obiekty/szablony ponownie w kolejnych projektach
i prototypach. Tym sposobem konstruktorzy maszyn znacznie redukują koszty
inżynieringu i są w stanie osiągnąć krótki
czas wprowadzenia swojego rozwiązania
na rynek.
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WZROST WYDAJNOŚCI
WYSOKIE PRĘDKOŚCI, PRECYZJA, BEZPIECZEŃSTWO
Jeszcze szybciej, jeszcze dokładniej i bezpieczniej: nieustannie zwiększają się
wymagania dotyczące wydajności maszyn. Dzięki systemowym rozwiązaniom
SIGMATEK Twoja maszyna zyskuje na wydajności - która w efekcie zapewnia
przewagę na rynku.

Osiągnij wysoce dynamiczny, precyzyjny
ruch sekwencyjny korzystając z gotowych
rozwiązań SIGMATEK.

Mając na uwadzę obecną erę inteligentnych fabryk, SIGMATEK skupia się
na skalowalnych wieloprocesorowych
rozwiązaniach. Dla konstruktora maszyn
przynosi to przewagę elastycznego dopasowania procesora do konkretnego
zastosowania. W połączeniu z modułowym system sterowania S-DIAS, w tym
systemem kontroli bezpieczeństwa, każda koncepcja maszyny może zostać łatwo
wdrożona. Rodzina rozwiązań dla technologii napędowej nie zmiennie gwa-

rantuje oszczędność miejsca: moduły w
formacie S-DIAS na szynę DIN do kontroli serw i silników krokowych niskiego
napięcia, czy dla zasilania jedno i wielo-fazowego modułowy DIAS-Drive 100
lub kompaktowe kontrolery napędów od
3 do 6 osi serii 300 i 1000. Przy użyciu
Ethernetu czasu rzeczywistego osiągamy czasy cyklu magistrali poniżej 100 μs.
Użytkownicy tych rozwiązań zyskują na
wydajności i precyzji ruchu konsekwentnie utrzymując wysoką jakość produktu.

JÖRG RONCOLETTA
RONTECH (CH)
„Zwiększyliśmy przepustowość do
800 cykli na minutę. Współpracę z
SIGMATEK-iem chechuje fachowe
doradztwo i wsłuchanie w potrzeby
klienta.”
Podajnik cierny „Motion Feeder”: Płaskie produkty, takie
jak blistry na leki są rozdzielane, liczone i podawane do
opakowań, synchronizacja z pozycją i regulacja prędkości
do 240 m/min.
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HOT FACTS
STEROWNIE I BEZPIECZEŃSTWO DLA WYMAGAJĄCYCH
OPERACJI

Modułowe wieloprocesorowe rozwiązania sprawią że Twoja aplikacja
może być z łatwością rozbudowywana; Zintegrowane komponenty
bezpieczeństwa

NAPĘDY I ROBOTYKA ŁATWE
W IMPLEMENTACJI

Ultra-kompaktowe napędy dla
wysokich prędkości i precyzyjnego
pozycjonowania; Gotowe do użycia
szablony

SMART FACTORY / AGV’S

Otwarte systemy wyposażone w
funkcje serwera i klienta OPC UA;
Bezprewodowe połączenia z ceryfikowanym bezpieczeństwem dla
mobilnych aplikacji

STEROWANIE NAPĘDAMI ŁATWE I SPRAWNE
Narzędzie
programistyczne
LASAL
MOTION zapewnia dużą liczbę wstępnie zdefiniowanych i przetestowanych
szablonów aplikacji, nawet dla skomplikowanych wieloosiowych urządzeń.
Dzięki temu programiści mogą szybko i
praktycznie bez programowania tworzyć
i testować aplikacje. Pakiet dodatków
zawiera profile do pozycjonowania, wirtualne krzywki, sterowanie konturowe z

transformacjami dla kinematyki robota,
interpolacje oraz koordynację do 9 osi
we wspólnej przestrzeni.
Upraszczamy inżyniering dostarczając
narzędzia do rejestracji oraz analizy danych w czasie rzeczywistym, CAM Designer i Motion Diagnostic View. Pierwsze
uruchomienie i diagnostyka nie są już tak
czasochłonne.

AUTOMATYKA 4.0
Dostępność protokołu OPC UA umożliwia
komunikację w każdym kierunku, a oparta o rozwiązania chmurowe Platforma
Zdalnego Dostępu zapewnia bezpieczne połączenie przez VPN. Inżynierowie
wykonują aktualizacje oprogramowania,
debugowanie i konserwację jak gdyby
byli bezpośrednio przy maszynie. Certyfikowane bezprzewodowe połączenie z
systemem bezpieczeństwa gwarantuje
nieograniczoną swobodę ruchu dla aplikacji mobilnych.

Automatyka 4.0 w ruchu:
Nasze kompaktowe systemy sterowania
idealnie sprawdzają się w pojazdach
autonomicznych wykorzystywanych w
Inteligentnych Fabrykach.
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UNIKATOWY WYGLĄD I FUNKCJONA
PRZEKONUJE ZARÓWNO PANELAMI OPERATORSKIMI JAK I SOF
Rodzina nowoczesnych interfejsów HMI oferuje dużą różnorodność. Podczas
opracowywania paneli SIGMATEK, skupiliśmy się na kompaktowej konstrukcji i wygodnych funkcjach operacyjnych. Dostosowane narzędzia LASAL HMI
sprawią że Twoja wizualizacja w krótkim czasie będzie gotowa do zastosowania.
Niezależnie czy mówimy o panelach operatorskich, panelach z funkcjonalnością
PLC czy wersji mobilnej przewodowej
lub bezprzewodowej - wszystkie HMI
wyróżniają się wysoką rozdzielczośćą
kolorowych multidotykowych ekranów.
Konstrukcją pozbawioną wentylatora,
szerokim portfolio wielkości ekranu od
3,5 do 23,8 cala z możliwością montażu
pionowego lub poziomego. Dla zwolen-

ników zaawansowanych i jednocześnie
czytelnych wizualizacji oferujemy poza
klasycznym formatem 4:3, wersję obsługującą panoramiczny format 16:9. Zintegrowany procesor EDGE2 Technology,
sprosta każdej nawet najbardziej wymagającej wizualizacji, a same narzędzia
inżynieryjne LASAL SCREEN i VISUDesigner, pozwalają na wygodne, intuicyjne i
sprawne tworzenie aplikacji.

HGW 1033 – mobilny panel operatorski
umożliwiający wizualizacje z funkcjonalnością systemu bezpieczeństwa w wersji zarówno przewodowej jak i bezprzewodowej.

INNOWACYJNE POŁĄCZENIE SIECI
WLAN Z SYSTEMEM BEZPIECZEŃSTWA
Mobilne panele SIGMATEK umożliwiają
kontrolę maszyn w każdym miejscu wokół nich. Bezprzewodowy interfejs HMI
serii HGW 1033 z dotykowym wyświetlaczem 10,1”, wyznacza nowe standardy
swobody działania i sprawia że obsługa
i monitorowanie stają sie wygodniejsze
niż kiedykolwiek wcześniej. Konstruktorzy maszyn z pewnością docenią ergonomię zaprojektowanych paneli, ponadto opcjonalnie mogą skorzystać z wersji
realizujących funkcje bezpieczeństwa.
Istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa dane są bezpiecznie przesyłane
zgodnie z zasadą Black Channel wykorzystując zaimplementowaną komunikację
WLAN.
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HOT FACTS
ATRAKCYJNE
WIZUALIZACJE

Nowoczesne multi-dotykowe
panele operatorskie, o wysokich rozdzielczościach obrazu

BEZPRZEWODOWE HMI
Z FUNKCJONALNOŚCIĄ
SYSTEMÓW
BEZPIECZEŃSTWA

ALNOŚĆŚĆŚĆ
TWAR-EM

PANELE OPERATORSKIE NA MIARĘ WYMAGAŃ
Unikalność jest pożądana jak nigdy dotąd
– zarówno w odniesieniu do sprzętu jak
i oprogramowania. Wychodząc na przeciw tym wymaganiom zaprojektowaliśmy
i wyprodukowaliśmy serię paneli ETT
w sposób umożliwiający ich modułową
konfigurację. Ponadto oferujemy naszym
Klientom specyficzne, spersonalizowane
konfiguracje HMI (rozmiar, typ ochrony,
obudowa, wygląd frontu).

Spersonalizowane rozwiązania
Specyficzna dla klienta adaptacja sprzętu
nie stanowi już problemu – rozwiązaniem
są modułowe panele ETT. Panoramiczne martyce mogą zostać wyposażone
w procesor EDGE2 Technology lub x86
opcjonalnie w jednostkę HMI-Link do za-

stosowań zdalnych do 100 m. Cenną informacją jest fakt iż każdy panel wyposażony w CPU oferuje komunikację opartą o
protokół OPC UA.

Nieskrępowana obsługa, wygodne
zarządzanie wokół maszyny;
Opcjonalnie z systemem
bezpieczeństwa

NOWOCZESNY WYGLĄD

Wyjątkowy design w połączeniu z
wysoką odpornością;
Cała rodzina paneli

Wysoka jakość wizualizacji
Nowe narzędzie HMI VISUDesigner, rodziny LASAL, bazuje na idei standardów
internetowych, takich jak HTML5, CSS3 i
JavaScript. Dostarcza to przewagę wynikającą z dużej niezależności wizualizacji
od sprzętu na którym jest obsługiwana.
Dzięki nowoczesności gotowych szablonów projektów i rozbudowanej bibliotece
grafik i animacji, można łatwo i sprawnie
tworzyć wizualizacje – a do tego potężną
zaletą HTML5 jest indywidualizacja rozwiązania.

Elastyczności ETT dowodzą zarówno możliwośći dowolnej orientacji montażu jak i
dopasowania CPU.

KURT MITZKA,
ELMET ELASTOMERE (AT)

© ELMET Elastomere

„Z panelami operatoskimi i systemami sterowania SIGMATEK, osiągnęliśmy niespotykany na rynku design naszych urządzeń dozujących, a naszym klientom dostarczyliśmy
wymiernych korzyści w zakresie eksploatacji
i utrzymania w ruchu.”
System dozowania Top 5000P do mieszania LSR i płynnego silikonu oparty
o sterowanie S-DIAS I/O nie wymagał
już szafy sterowniczej, cała elektronika umieszczona została w ramie urządzenia. Unikalnym doświadczeniem
użytkownika jest praca na „mobilnym” panelu HMI, dajemy możliwość
dopasowania położenia panela dla
spełnienia najwyższych wymagań
ergonomi miejsca pracy.
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ZINTEGROWANE SYSTEMY AUTOMATYKI
WYŻSZA ELASTYCZNOŚĆ I WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ DLA INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Sterowanie i systemy I/O

Panele Operatorskie

Sterowanie Napędami

Zapewniamy odpowiednie dopasowa- W obszarze interfejsów człowiek-maszy- Nasza oferta dotycząca systemów steronie jednostki sterującej do konkretnego na, nasi Klienci mogą wybierać spośród wania napędami składa się z: silnikiów,
zadania, oferując: kompaktowe moduły szerokiej gamy rozwiązań: od małych kontrolerów serwo napędów, kontrolesterujące S-DIAS na szynę DIN, kompu- jednostkek z wyświetlaczami 3,5 ”do wy- rów silników krokowych i asynchronicztery przemysłowe lub panele opera- sokiej rozdzielczości paneli dotykowych nych, przekładni mechanicznych oraz
torskie z funkcjonalnością PLC – wypo- z wyświetlaczem do 23,8 ”- z różnymi oprogramowania stanowiącego integralsażone w wysokowydajne jedno lub technologiami wykonania ekranu doty- ną część rodziny narzędziowej LASAL.
wielordzeniowe procesory. Dostarcza- kowego. Oprócz klasycznej wizualizacji Połączenie naszych rozwiązań pozwala
my programistom skalowalne i spójne panele sterujące realizują również funk- osiągnąć dynamicznie zmienne sekwen011101100011001001010100011111101110
11001110110001100100
rozwiązania dla kompletnych aplikacji, cje110011101100011001001010100011111101110
PLC. SIGMATEK poza powyższą ofertą cje ruchu, bez konieczności
wielogodzin0011001001010100011111101110
110011101100011001001010100011111101110
1100111011000110010010101000
gwarantując zgodność oprogramowania dostarcza również rozwiązania specyficz- nego programowania. Inżynieria jest tak
01010100011111101110
110011101100011001001010100011111101110
110011101100011001001010100011111101
dla każdego z nich. System
S-DIAS wy- ne dla danej branży, takie jak HMI dedyopracowana, aby w łatwy i sprawny spo011111101110
110011101100011001001010100011111101110
różnia się110011101100011001001010100011111101110
dużym skomasowaniem sy- kowane do przemysłu spożywczego
czy sób wykorzystując predefiniowane bloki 11001
01110 110011101100011001001010100011111101110
110011101100011001001010100011111101110
110011101100
gnałów na moduł i świetnie sprawdza się farmaceutycznego.
tworzyć konkretne aplikacje. Precyzja,
10011101100011001001010100011111101110
110011101100011001001010100011111101110
1100111011000110010
w systemach o rozproszonej topologii.
dynamika i wydajność maszyn rosną, a
100011001001010100011111101110 110011101100011001001010100011111101110
11001110110001100100101010
czas samego
wprowadzenia na rynek
1001010100011111101110 110011101100011001001010100011111101110 1100111011000110010010101000111111
znacznie maleje.

00011111101110 110011101100011001001010100011111101110 110011101100011001001010100011111101110 110
101110 110011101100011001001010100011111101110 110011101100011001001010100011111101110 11001110110
10011101100011001001010100011111101110 110011101100011001001010100011111101110 1100111011000110010
100011001001010100011111101110 110011101100011001001010100011111101110 11001110110001100100101010
1001010100011111101110 110011101100011001001010100011111101110 1100111011000110010010101000111111
00011111101110 110011101100011001001010100011111101110 110011101100011001001010100011111101110 110
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SMART MACHINE AUTOMATION

NASZA DEWIZA
ZAKRES OFERTY

W pełni zintegrowane rozwiązania
automatyki

WYDAJNOŚĆ

Skrócony czas wprowadzenia Twoich
maszyn na rynek

DOŚWIADCZENIE

Wsparcie doświadczonych
Inżynierów mocno zorientowanych w każdej gałęzi przemysłu

SPOKOJNA RZYSZŁOŚĆ

Długoterminowa dostępność całego
naszego portfolio dla wsparcia każdej
maszyny w cyklu jej użyteczności

Zintegrowany System Bezpieczeństwa

VARAN - Eternet czasu rzeczywistego

Programowanie

Zintegrowana komunikacja w czasie Uniwersalne narzędzie inżynierskie LASIGMATEK oferuje w pełni spójne i inte- rzeczywistym jest kluczem do nowocze- SAL umożliwia szybką i sprawną realizagrowalne systemy bezpieczeństwa dla snych systemów automatyki. Magistrala cję koncepcji nowych maszyn zaczynając
rozwiązań automatyzacji: sterownik bez- VARAN oparta na technologii Ethernet od kontroli procesu przez wizualizację,
pieczeństwa, bezpieczne I/O i napędy ze została zaprojektowana z myślą o ela- sterowanie ruchem, bezpieczeństwo, aż
zintegrowanymi funkcjami systemów bez- styczności i modułowości maszyn. Osią- po diagnostykę i obsługę. Już w 2000 r.
pieczeństwa. Programowanie i modyfika- gając czasy cyklu <100 μs, opóźnienia SIGMATEK jako pierwszy wprowadził
cja aplikacji są uproszczone go granic. Do <100 ns jednocześnie gwarantując bez- technologię programowania obiektopracy w sieci wykorzystywany jest transfer pieczeństwo danych. Twoje maszyny zy- wego systemów automatyki przemysło01010100011111101110
110011101100011001001010100011111101110
1100111011000110010010101000111111011
danych oparty na standardzie
Ethernet, skują na wydajności i precyzyji. VARAN
wej. Ponowne wykorzystanie fragmen011111101110
110011101100011001001010100011111101110
110011101100011001001010100011111101110
do zarówno programowania klasycznego zapewnia również pełną swobodę konfi- tów oprogramowania i predefiniowane 11001
1110 110011101100011001001010100011111101110
110011101100011001001010100011111101110
1100111011000
PLC , jak i sterownika systemu bezpieczeń- guracji topologi
sieci.
komponenty funkcji tworzą nieoceniony
11101100011001001010100011111101110
110011101100011001001010100011111101110
110011101100011001001
stwa. W ten sposób wyeliminowaliśmy
wkład w skrócenie
czasu rozwoju syste0011001001010100011111101110
1100111011000110010010101000
zbędne okablowanie. Nowoczesne,110011101100011001001010100011111101110
swomu i redukcji
jego kosztów.
001010100011111101110
11001110110001100100101010001111110
bodnie programowalne110011101100011001001010100011111101110
systemy bezpie00011111101110
110011101100011001001010100011111101110
110011101100011001001010100011111101110 110
czeństwa upraszczają
konfigurację modu101110 110011101100011001001010100011111101110
110011101100011001001010100011111101110 11001110110
łową Twojej maszyny i całego systemu.

0011101100011001001010100011111101110 110011101100011001001010100011111101110 1100111011000110010
00011001001010100011111101110 110011101100011001001010100011111101110 110011101100011001001010100
001010100011111101110 110011101100011001001010100011111101110 11001110110001100100101010001111110
00011111101110 110011101100011001001010100011111101110 110011101100011001001010100011111101110 110
101110 110011101100011001001010100011111101110 110011101100011001001010100011111101110 11001110110
0011101100011001001010100011111101110 110011101100011001001010100011111101110 1100111011000110010
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