Compact
diagnostika
hračkou
DIAGNOSTICKÁ BRÁNA CUBE67
Sběrnicový systém Cube společnosti Murrelektronik nabízí rozsáhlé
diagnostické možnosti. Nová diagnostická brána (gateway) umožňuje jednoduchý přístup (Plug & Play) k těmto datům prostřednictvím
ethernetového rozhraní. Toto řešení se snadno implementuje, poskytuje jasné pokyny při poruše a umožňuje vysokou disponibilitu stroje.
Montéři provádějící uvedení do provozu mohou s pomocí této diagnos-

tické brány snadno získat přehled o topologii daného systému Cube
a včas rozpoznat chyby v instalaci.
Servisní technik výrobce strojů a zařízení může dočasnou integrací dia-

DIAGNOSTICKÁ BRÁNA
CUBE67 JE NÁSTROJ, KTERÝ
MLUVÍ VAŠÍM JAZYKEM!

gnostické brány rychle lokalizovat chyby. Navíc jde o dokonalé řešení
pro zkoušky při přejímce strojů. Také dlouhodobá integrace je zajímavá, neboť umožňuje například vzdáleně instruovat elektrikáře na místě.
Operátor stroje nebo zařízení, který trvale integruje diagnostickou bránu,

může včas reagovat na hrozící problémové situace. V nejlepším případě
budou také do systému začleněny pokyny pro konkrétní chybové případy
a montér již může cestou ve skladu vyzvednout správný náhradní díl.

diagnostika a zjišťování topologie bez dodatečného programování
snadná integrace brány mezi sběrnicovým uzlem Cube a až
čtyřmi větvemi instalace Cube
funguje se všemi sběrnicovými uzly Cube - samozřejmě
i s těmi, které jsou již v provozu (zpětně kompatibilní)
znázornění topologie Cube, procesních dat a diagnostických
informací nezávislé na prohlížeči a platformě
diagnostická paměť (log), i pro „přechodné chyby“
označení modulů a chybová hlášení ve formátu prostého textu
nezávislé na sběrnici a řízení

Die enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für
die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.
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Compact
Jednoduchý přehled systému
Na první pohled získáte přehled o systému Cube
a diagnostické bráně, např. o datech připojení,
systémových napětích a proudech.

Vše na první pohled
Přehledné znázornění topologie systému,
jak graficky, tak i ve formě tabulky, se všemi
provozními a diagnostickými daty, za provozu.

Od diagnózy k řešení!
Podrobná diagnostická a systémová hlášení,
s přesným vysvětlením (jako prostý text), popis
důsledků a pokyny pro řešení k odstranění poruchy.

Diagnostika hračkou!
Obj.č.:

Popis

56968

Diagnostická brána Cube67

341946

Spojovací vedení Cube67 sběrnicový uzel - brána

7000-15041-0000000

Zakončovací odpor sběrnice Cube67

58627

Záslepka M12 (1 balení = 10 kusů), s vnějším závitem

55384

Záslepka 7/8“, s vnějším závitem

55385

Záslepka 7/8“, s vnitřním závitem
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