
ENGEL CC300
jesteśmy gotowi: nowa,

be the first.

inteligentna jednostka sterująca
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Trudne i skomplikowane zadania wymagają prostej koncepcji obsługi: nowa jednostka sterująca 
ENGEL CC300 wyznacza nowe kierunki komunikacji pomiędzy człowiekiem a maszyną. Ta inteligentna 
jednostka sterująca stanowi kontynuację naszej dotychczasowej koncepcji, gdzie skupiliśmy 
się na optymalizacji funkcjonalności, dostowaniu jednostki do indywidualnych potrzeb 
klienta i zastosowaniu najnowszych technologii. Wzornictwo i logika użytkowania nawiązu
ją do najlepszych standardów nowoczesnej elektroniki użytkowej, ułatwiając tym samym obsługę  
zintegrowanych automatycznych linii produkcyjnych, podnosząc jednocześnie ich niezawodność i 
komfort użytkowania.
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Intuicyjna obsługa, przejrzyste menu, inteligentne sterowanie: nowa jednostka sterująca 
ENGEL CC300 juz teraz umożliwia obsługę skomplikowanych i wysokowydajnych gniazd produk
cyjnych w sposób równie prosty jak obsługa smartfona. Nowy centralny element sterujący e-move  
pozwala operatorowi na pełną kontrolę całego gniazda produkcyjnego. Nowa jednostka sterująca 
ENGEL CC300 posiada wyjątkowo przejrzystą strukturę, co zapewnia komfort i bez-
pieczeństwo obsługi.

intuicyjna obsługa

nowoczesna logika obsługi, przyjazna dla użytkownika nawigacja, możliwość indywidualnej  
konfiguracji

informacje dostosowane do potrzeb

informacje dostosowane do potrzeb użytkownika, funkcja pomocy bez konieczności zmiany okna

jeden centralny element sterujący

nowy element sterujący pozwala na bezpośrednie, niezawodne i płynne sterowanie wszystkimi 
ruchami maszyny i robota

ergonomiczny kształt

indywidualnie dostosowywany, funkcjonalny i estetyczny panel oraz udoskonalony interfejs użytkownika

idealna jakość odczytu

21" ekran z wyświetlaczem Full HD, zapewnia doskonały kontrast w każdych warunkach  
oświetlenia i w każdej perspektywie

wytrzymała obudowa

ekstremalnie wytrzymały, odporny na zabrudzenia panel dotykowy wykonany z bezpiecznego 
szkła bezodpryskowego
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intuicyjna obsługa

Logika obsługi prosta i przejrzysta. Zaletą nowej jednostki sterującej ENGEL CC300 jest nowo czesny 
i przyjazny dla uzytkownika interfejs oraz łatwa nawigacja. Prostym ruchem ręki operator 
może zarządzać menu, przy czym struktura i układ stron menu nawiązuje do sprawdzonych ro
związań poprzednika ENGEL CC200.  Niezależnie czy chodzi o wymianę formy czy o uruchomienie 
procesu produkcji – dzięki nowej, przyjaznej koncepcji obsługi, można dowolnie konfigurować 
ustawienia całej jednostki produkcyjnej, tj. wtryskarki i robota, odpowiednio według zadań 
lub funkcji. 
  
Aby lepiej sprostać wymaganiom procesu produkcji, możliwa jest indywidualna konfiguracja  
funkcji pro cesu czy automatyzacji. Dodatkowo możliwe jest przypisanie poszczególnych funkcji do 
elementu sterującego e-move lub skonfigurowanie ich dotykowo.  Komfort i bezpieczeństwo 
pracy zapewnia pojemnościowy wyświetlacz dotykowy z bardzo krótkim czasem reakcji. 

informacje dostosowane do potrzeb

Wystarczy jeden rzut oka, aby w pełni kontrolować przebieg poszczególnych procesów: pod czas 
konkretnego etapu procesu przezentowane są wyłącznie niezbędne dane i konieczna ilość  
szc  zegółów. Aby uzyskać podstawową informację o wykonywanym właśnie ruchu, nie jest nawet  
konieczne przejście do innego okna. Jeżeli natomiast potrzebne są bardziej szczegółowe  
informacje, wystarczy szybko i łatwo przejść na następny poziom menu. W celu minimalizacji  
ryzyka błędu w trybie manualnym użytkownik natychmiast otrzymuje wszystkie potrzebne  
informacje i szczegółowe dane o ruchu, którego wykonanie nie jest w aktualnej sytuacji możliwe.
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ergonomiczny kształt

Zobacz, dotknij, dostosuj: nowoczesny wygląd i rozwiązania technologiczne zastosowane w nowej jed
nostce sterującej CC300, zostały zaprojektowane z myślą o użytkowniku, stąd też jego wysoka funk-
cjonalność i estetyka. Panel sterowania automatycznie dostosowuje się do użytkownika,  
natychmiast po zalogowaniu się do systemu, bezdotykową kartą dostępu, uwzgledniając właś
ciwy kąt nachylenia, zdefiniowany przez użytkownika i odpowiadający jego indywidualnym pre-
ferencjom.
  
Logiczny system nawigacji o strukturze zorientowanej wg zadań, inteligentny system 
obsługi: dotykowo lub za pomocą elementu sterującego emove, stanowią odpowiedź na ocze
kiwania użytkowników, stawiane jednostkom sterujacym, które muszą być: nowoczesne. Największe znac
zenie mają tutaj: funkcjonalność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Prezentacja 
danych i ich układ w poszczególnych oknach są zgodne ze preferencjami i zakresem zadań 
skonfigurowanymi pod indywidualnego uzytkownika. Możliwe jest przypisanie, poszczegól
nym ręcznym elementom sterowania, zróżnicowanych funkcji.

idealna jakość odczytu

W procesie produkcji konieczne jest szybkie podejmowanie decyzji: pozwala na to wysokiej  
jakości 21" wyświetlacz Full HD, w który jest wyposażona jednostka sterująca CC300. Gwarantu
je on doskonały kontrast obrazu w każdych warunkach oświetleniowych i w każdej perspektywie.  
Zastosowanie dotykowego ekranu pojemnościowego pozwala na wygodną obsługę i szybką  
reakcję. Podświetlane diodowo na panelu elementy sterujące wizualizują cały przebieg 
procesu.

wytrzymała obudowa

Nigdy więcej uszkodzonych elementów sterujących, czy zabrudzonej klawiatury: nowa jednostka ste
rująca ENGEL CC300 jest wyposażona w ekstremalnie wytrzymały ekran dotykowy z bezpiecz
nego bezodpryskowego szkła i sprosta wszystkim codziennym wyzwaniom w hali produkcyjnei.  
Przyciski pojemnościowe, wyczuwalne dzięki frezowaniu w szkle, są dzięki temu całkowicie od-
porne na zabrudznia.
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jeden centralny element sterujący

Po prostu: naciśnij, uruchom i steruj. Zarządzanie maszyną za pomocą jednego przycisku stało się 
rzeczywistoscią dzięki e-move. Ten nowy element sterujący pozwala na precyzyjną kontrolę drogi  
z milimetrową dokładnością, sterując jednocześnie prędkością wszsytkich ruchów mas-
zyny i robota, a następnie po naciśnięciu przycisku startowego: rozpocząć produkcję. Dzięki temu 
użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad każdą jednostką produkcyjną. Dzięki jasno zdefiniowanym  
funkcjom przycisk emove zwiększa dodatkowo niezawodność i precyzję wykonywanych ruchów 
oraz re dukuje ryzyko błędu w obsłudze. 

nowy element sterujący ENGEL e-move

 • pełna kontrola dzięki funkcji "jednego przycisku"
 • szybki wybór żądanych ruchów
 • precyzyjne i płynne sterowanie wszystkimi ruchami maszyn i robotów
 • kolorowe oznakowanie bieżącej funkcji (białyzielonyczerwonypomarańczowy)

perfekcyjna integracja z robotem

Złożone procesy produkcyjne wymagają zazwyczaj wysokiego stopni aautomatyzacji: nowa jed
nostka sterująca ENGEL CC300 pozwoli Państwu sprostać stale rosnącym wymaganiom związa
nymi z integracją procesu. Zarówno roboty liniowe ENGEL viper jak i wieloosiowe roboty 
ENGEL easix są w pełni zintegrowane z nową generacją jednostek sterujących. Obydwa typy 
robotów mogą być sterowane i nadzorowane łącznie z całym gniazdem produkcyjnym za 
pomącą panelu sterującego wtryskarki lub oddzielnie przy użyciu lekkiego sterownika ręcznego 
C70. Perfekcyjna współpraca wszystkich komponentów zwiększa wydajność, skraca czasy 
cykli i przyczynia się w decydujący sposób do poprawy konkurencyjności produktów. 

sterownik ręczny C 70

 • ergonomiczny i lekki
 • wyświetlacz 7“ o wysokiej rozdzielczości
 • precyzyjne i płynne sterowanie każdej osi
 • logika obsługi dostosowana do robota i analogiczna w stosunku do nowego CC300
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ENGEL CC300
be the first.


