VIPA MICRO
Серія компактних контролерів на базі SPEED7

www.svaltera.ua

Сучасний, компактний
і швидкий
Характеристики
CPU
• • 16 дискретних входів
• • 12 дискретних виходів
• • 2 аналогових входи
• • 6 технологічних каналів
• • 4 лічильника
• • 2 ШІМ
• • 2 активних Ethernet порти
• • до 128 kB пам’яті
• • до 160 входів/виходів
• • вільно програмований

підключення
до 8 модулів

знімний роз‘єм з Push-in
технологією для установки
без використання
інструментів

в 10-20 разів швидший ніж
звичайні контролери завдяки
SPEED7 технології

+
100% енергонезалежна
та розширювана
пам‘ять

+
+

+
+

активне Ethernet
з‘єднання з вбудованим
коммутатором

+
дуже швидка
внутрішня шина

+

до 50% менше об‘єму

КРАСНОМОВНИЙ
Послідовні комунікації
• • ASCII
• • USS
• • 3964(R)
• • STX/ETX
• • MPI
• • PROFIBUS
• • Modbus RTU

COOLIBRI

Ethernet комунікації
• • Modbus TCP
• • Networking
• • Diagnosis
• • Monitoring
• • PROFINET ready

Kolibri [Ko|li|b|ri], der; -s, (small bird)
ab Q2/2017

A new CPU has flown into our model range and it stands
for a high number of beats in the smallest space: The
new VIPA MICRO PLC fits into the smallest area and does
the job of a large one there.

MICRO PLC від VIPA Controls
Новий VIPA MICRO PLC! Насправді дуже маленький процесор, зі
спеціальними можливостями. Вбудовані входи і виходи, а також
безліч технологічних функцій, зроблять ваше життя простішим.
Пам’ять повністю енергонезалежна — таким чином, питання надійного
зберігання ваших даних вирішене.

З MICRO PLC від VIPA Controls,
VIPA
запускає
абсолютно
нову концепцію керування. MICRO PLC не тільки
невеликий, компактний і
має дуже швидкий зв‘язок, він також бере до
уваги потреби користувачів. Знімні роз‘єми,
які спрощують попередню проводку і підключення,
сигнальні
світлодіоди до кожного
контакту, це лише кілька прикладів. Чіткий і
сучасний дизайн поєднується з новітніми
технологіями і дружніми до користувача
функціями в MICRO
PLC.

Ми доклали зусиль, щоб ви одразу
почали роботу з вашими проектами та ідеями. І, звичайно ж, вам не
потрібно вчити нову мову програмування. Як завжди, з VIPA Controls,
ви можете продовжувати використовувати і застосовувати ваші S7
ноу-хау. Окрім безкоштовного VIPA
SPEED7 Studio ви також можете використовувати інженерні засоби інших виробників для програмування і
параметризації VIPA MICRO PLC.
VIPA Controls добре знайома протягом 30 років, як нестандартний
мислитель та майстер мініатюрізації.
MICRO PLC забезпечує максимальну продуктивність при найменшому
об’ємі. Мінімальний розмір та технологічні можливости дозволяють
застосовувати MICRO PLC для вирішення малих задач автоматизації в
усіх галузях виробництва.

VIPA APP

M13

M09

•• QR code сканер для
MICRO модулей
•• Доступ до веб-сторінки нового
VIPA MICRO PLC через Bluetooth
•• Вбудований SLIO конфігуратор
•• Доступ до новин та інформації
про продукцію VIPA Controls
(паспорти і керівництва в PDF
форматі)
•• Швидкий і легкий контакт
з підтримкою та відділом
продажів VIPA
•• Глобальна підтримка
і партнерство

ВІЗЬМИСЬ ЗА СПРАВУ

доступні модулі
16 DI
M21-1BH00

Послідовні
комунікації

16 DO
M22-1BH00

2x RS485
M09-0CB00

8 DO Релейних
M22-1HF10
8 DI / 8 DO
M23-1BH00

Швидкий, швидше, MICRO

Революція в розробці

Висока щільність каналів

Цільове використання

Фірмове підключення з cage clamp технологією
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безкоштовно
середовище
розробки
SPEED7 Studio

