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C6030 Endüstriyel PC, ultra-kompakt serilerin
maksimum işlem gücünü çekirdek başına 3.6 GHz
ile genişletiyor.

Ultra-kompakt bir tasarımda son
teknoloji programlama gücü
İlk lansmanı C6015 ile yapılan ultra-kompakt Beckhoff Endüstriyel
PClerin yeni serisi, oldukça esnek uygulama seçenekleri ile son
derece başarılı olduklarını kanıtladılar. Yeni, ultra-kompakt C6030
Endüstriyel PC (IPC)’nin eklenmesi ile, küçük yer gereksinimleri,
evrensel uygulanabilirlik ve esnek kurulum artık en üst düzeyde
performans gereksinimine sahip karmaşık uygulamalar için de
mevcut. Yalnızca 132 x 132 x 67 mm boyutlarındaki çok-çekirdekli
bilgisayar, büyük programla gücü sağlamak üzere 6. Ve 7.
Kuşak Intel® Core™ i-serisi işlemcileri bütünleştirmekte ve
çekirdek başına 3.6 GHz’e kadar azami performans sunmaktadır.
Ultra-kompakt C6030 IPC karşılaştırılabilir en yakın kontrol kabin
bilgisayarı olan C6930’un sadece yarısı ölçülerindedir, buna karşın
temel konfigürasyonunda dahi çok daha fazla arayüz sunmaktadır.
İçerdiği özelliklere bağlı olarak C6030 IPC, kıyaslanabilir C69xx
serisi IPClere göre %34’e kadar fiyat tasarrufu sağlamaktadır.
Küçük boyutlarına karşın C6030, Intel® dual-core Celeron® and
Pentium® CPU’larının yanısıra, 4 çekirdeğe kadar, gelişmiş 6. ve 7.
Kuşak Intel® Core™ i-serisi işlemciler kullanmaktadır ve bir optimal
havalandırma yaklaşımı ile, 3.6 GHz’e kadar zamanlayıcı vurum
oranı ile gurur duymaktadır.
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Bu, muazzam bir programlama gücü ve kapsamlı bir özellikler aralığının
C6030’un yerden kazandıran biçim faktörünün içerisinde elde
edilebileceği anlamına gelmektedir. C6030, oldukça karmaşık eksen
kontrolü, zorlu HMI uygulamaları, büyük hacimli veri işleme ve son
derece kısa döngü sürelerine sahip uygulamalar dahil, hemen hemen
her tür otomasyon ve görselleştirme görevini düzenleme yeteneğine
sahiptir. Dört 100/1000Base-T soketli yerleşik Ethernet adaptörü, dört
USB 3.0 bağlantı noktası ve iki Görüntü bağlantı noktası C6030’u ağ
oluşturma ve yüksek performanslı Ethernet-tabanlı kontrol görevleri için
ideal hale getirmektedir.

Esnek kurulum seçenekleri ile güçlü, yüksek kaliteli cihaz

Gerek yeni ultra-kompakt anakart, gerekse güçlü çinko ve alüminyum
pres döküm gövde, endüstriyel uygunluk ve Alman imalat kalitesi kadar,
güvenceli ve kaliteli görünüm ve his gibi tipik Beckhoff tasarım
konularını dikkate alarak yeni geliştirilmiştir. Son derece uzun ömürlü,
hızı izlenebilir ve kontrol edilebilir çift bilye-yataklı fan sayesinde C6030,
seçilen CPU’ya bağlı olarak +55 °C’ye kadar bir çalışma sıcaklığı
aralığını sağlama yeteneğindedir.
Ultra-kompakt Endüstriyel PC serilerine en yeni katılım olarak
yeni C6030 kurulum açısından da son derece esnek olduğunu
kanıtlamaktadır. Gerek duyulduğu şekilde, bağlantı elemanı seviyesinin
serbest yönelimi ile, arka veya yan panelinden, dikey veya yatay olarak
birleştirilebilir. Bu, son derece sınırlı alanlarda dahi geniş bir kurulum
senaryosu seçeneğine ve verimli bir kablo yönetimine olanak sağlar.
 www.beckhoff.com.tr/c6030
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Basın resmi:

Resim yazısı:
Yeni C6030 Endüstriyel PC (sağda) C6015’in (solda) ultra-kompakt
tasarımı ile en son teknoloji programlama gücünü birleştirmektedir.
Metin ve resmi karşıdan yüklemek için:
download.beckhoff.com/download/press/2017/pictures/
pr132017_Beckhoff.zip
Yazı hakkındaki okuyucu sorularını lütfen aşağıdaki
adrese gönderiniz:
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti.
Gardenya-3 Plaza No: 18-19-20, 34758 Ataşehir İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 216 / 580 9830, Faks: +90 216 / 580 9833
E-posta: info@beckhoff.com.tr, www.beckhoff.com.tr
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