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Kompaktowy sterownik  
serii ProNumeric XCI 600  
firmy Schleicher Electronic

S terownik serii ProNumeric XCI 600 
firmy Schleicher Electronic prze-

znaczony jest do zastosowań przemy-
słowych. Prezentowane urządzenie cha-
rakteryzuje się niewielkimi wymiarami 
100 × 200 × 200 mm. Wykonana ze stali 
obudowa sterownika charakteryzuje 
się znakomitymi właściwościami EMC. 
W procesie projektowania urządzenia 
duży nacisk położono na zastosowanie 
energooszczędnych komponentów. Uzy-
skano w ten sposób sterownik, który cha-
rakteryzuje się niskim zużyciem energii 
oraz nie potrzebuje skomplikowanego 
układu chłodzenia – sterownik umiesz-
czony wewnątrz szafy rozdzielczej, jeśli 
nie przekracza się zakresu temperatury 
pracy od 0°C do 50°C, nie wymaga uży-
cia wentylatorów chłodzących. 

Podobnie jak w prezentowanym we 
wcześniejszym artykule sterowniku serii 
XCx 1200, wykorzystywany jest system 
operacyjny Windows – dla modelu XCI 
600 jest to Windows 8 Embeddet. Uzy-
skano w ten sposób wiele korzyści – m.in. 
szybsze uruchomienie systemu, większą 
szybkość na we/wy oraz zwiększone bez-
pieczeństwo danych. Prezentowany ste-
rownik może współpracować z nowocze-
snym panelem operatorskim serii OP 50 
M, który połączony jest ze sterownikiem 
w sieci za pomocą interfejsu EtherCAT.

Poniżej prezentujemy najważniej-
sze parametry nowego sterownika serii 
ProNumeric XCI 600 firmy Schleicher 
Electronic:
zl sterowanie 32 osiami w maksymalnie 
16 podsystemach;
zl czas trwania cyklu interpolacji wynosi 
1 ms;
zl wydajny wielordzeniowy procesor 
Intel Core i3-3217UE (2 × 1,60 GHz), 
pobierający zaledwie 17 W;

zl szybka i wydajna praca w sieci;
zl bardzo wydajny układ chłodzenia 
dzięki niskiemu zapotrzebowaniu na 
energię;

zl zainstalowany system operacyjny 
Windows 8 ze środowiskiem VxWorks;
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zl RTS Real Time Hypervisor dla kontro-
lowanego podziału zasobów systemu 
operacyjnego i zapewnienia najlep-
szych właściwości w czasie rzeczywi-
stym;

zl programowanie CNC zgodne z nor-
mą DIN 66025 (GCode) oraz obszer-
na biblioteka funkcji technologicznych 
m.in. dla robotyki.
Sterownik posiada bardzo rozbudo-

wany układ wejść, do których zaliczamy:
zl EtherCAT;
zl DVI-I (DVI/VGA);
zl 7 × USB;
zl RS232.

Szczegółowa oferta firmy TERM znajdu-
je się pod adresem www.term.pl.� n


