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RODZINA MR
Wzmacniacze i silniki serwo

 �  Wiodąca w branży 
wydajność

 � Niezawodne

 � Szybkie

 �  Przyjazne dla 
użytkownika

 �  Zaprojektowane dla 
różnych rozwiązań 
sieciowych

 � Elastyczne 
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Globalny lider

Globalne oddziaływanie 
 Mitsubishi Electric

W wizji Mitsubishi Electric możliwe są „Pozytywne zmiany” prowadzące do lepszej przyszłości.

Gromadzimy najlepsze umysły w celu 
tworzenia najlepszych technologii. 
W Mitsubishi Electric rozumiemy, że 
technologia jest motorem zmian w życiu 
człowieka. Wnosząc więcej wygody 
codzienne życie, maksymalizując wydaj-
ność przedsiębiorstw i udostępniając 
wyniki naszych działań społe czeństwu, 
integrujemy technologię z innowacją, 
dążąc do pozytywnych zmian.

Działalność Mitsubishi Electric obejmuje wiele dziedzin, m.in.:

Systemy energetyczne i elektryczne
Szeroki zakres produktów energetycznych i elektrycznych, od generatorów po 
wielkie wyświetlacze.

Urządzenia elektroniczne
Szeroka gama nowatorskich przyrządów półprzewodnikowych dla systemów 
i produktów. 

Sprzęt domowy
Niezawodne produkty użytkowe, takie jak klimatyzatory oraz systemy rozrywki 
domowej.

Systemy informacyjne i komunikacyjne
Sprzęt, produkty i systemy przemysłowe oraz do użytku domowego.

Zautomatyzowane systemy produkcyjne
Maksymalizacja zdolności produkcyjnej i wydajności za pomocą nowatorskiej 
technologii automatyzacji.
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Systemy serwonapędów Mitsubishi Electric

Zmaksymalizowane 
w celu jak najlepszego 
wykorzystania maszyny
Serwonapędy Mitsubishi Electric znane 
są na całym świecie i wysoko cenione. 
Systemy te oferując doskonałe połącze-
nie wysokiej wydajności z łatwą obsługą, 
są obecne na ogromnym obszarze zasto-
sowań we wszystkich gałęziach przemy-
słu - od pojedynczych i wieloosiowych 
systemów w przemyśle mechanicznym 
i innych sektorach obróbki metalowej 
po złożone, zsynchronizowane rozwią-
zania w przemyśle półprzewodników 
czy produkcji silników.

Wyprodukowano 
z zachowaniem 
najwyższych standardów
Ze względu na wyjątkową jakość 
i niezawodność, produkty automatyki 
Mitsubishi Electric cieszą się na całym 

świecie znakomitą renomą. Proces roz-
poczyna się na etapie projektowania, 
gdzie jakość zaprojektowana jest nawet 
w najdrobniejszych szczegółach. Nasze 
systematyczne dążenie do „najlepszych 
praktyk” oznacza, że produkty Mitsubishi 
Electric z łatwością uzyskują zgodność 
z dyrektywami dotyczącymi produktów 
i standardami światowymi.

Zgodność ze światowymi 
normami i standardami
Wzmacniacze i silniki serwo Mitsubishi 
Electric spełniają wszystkie normy 
i wymagania techniczne zawarte 
w Dyrektywie Niskonapięciowej 73/23/
EEC oraz Dyrektywie Maszynowej 98/37/
EC WE. Nie trzeba dodawać, że wszystkie 
systemy posiadają znak CE i są certy-
fikowane jako zgodne z normami UL, 
cUL i GOST. 

Dzisiaj użyj  
technologii jutra

Bardzo szybkie i precyzyjne sterowanie, które 

samo dostosowuje się do charakterystyk mecha-

nicznych
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Czynniki sukcesu

Co stanowi o dobrym 
 systemie serwo?

Opłacalność
Wiodąca w branży wydajność zapewnia 
szybsze cykle produkcyjne i mniejsze 
zużycie materiałów.

Podłącz i używaj
Dostępność prefabrykowanych kabli 
o różnej długości oznacza, że podłą-
czenie serwonapędu do wzmacniacza 
(lub też inne połączenia) jest szybkie 
i eliminuje możliwości pomyłek.

Proste tworzenie sieci
Zastosowania szybkich serwonapędów 
wraz z systemami sterowania ruchem, 
wymagają specjalnego, szybkiego 

połączenia sieciowego. Takie możliwo-
ści systemu zapewnia sieciowy proto-
kół sterowania ruchem (SSCNETIII/H) 
Mitsubishi Electric, podczas gdy sieć 
CC-Link IE Field oferuje komunikację 
między różnymi urządzeniami auto-
matyki. Dodatkowo obsługiwane są 
otwarte sieci przemysłowe Modbus®, 
PROFINET, EtherCAT i  EtherNet/IP™.

Prosta konfiguracja 
i strojenie
W połączeniu z funkcją „One-Touch-
Tuning” serwowzmacniacza MR-J4 
i oprogramowaniem MR Configuartor2, 
wzmacniacz doregulowuje się sam, 
umożliwiając łatwe i szybkie urucho-
mienie maszyny.

Funkcjonalność
Seria MR-J4 zawiera funkcje zaawanso-
wanego sterowania, które są w stanie 
zmaksymalizować korzyści płynące 
z działania maszyny.

Kompaktowy i elastyczny
Systemy serwo Mitsubishi Electric są 
zarówno kompaktowe, jak i elastyczne. 
Zmniejszony rozmiar komponentu ozna-
cza większą elastyczność w instalowaniu 
i zredukowane wymiary obudowy.

Nie wszystkie funkcje dostępne są we wszystkich mode-
lach serwonapędów. Prosimy o sprawdzenie możliwości 
zastosowania.

Wbudowany wyświetlacz 
pokazuje status wzmacniacza 
serwo i numery alarmów

Zaawansowane i rozwijające 
się funkcje strojenia, takie jak 
„One-Touch-Tuning”

Bardzo szybka i wydajna magistrala 
 sterowania ruchem SSCNETIII/H

Wzmacniacz trójosiowy

Złącze CN8 sygnałów 
we/wy STOAutomatyczne rozpozna-

wanie silnika serwo

Absolutny enkoder wysokiej 
rozdzielczości jako wyposażenie 
standardowe
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Szeroki zakres produktów

Rozwiązanie dla 
każdej aplikacji
Mitsubishi Electric zawsze posiada 
odpowiedni system serwo - zarówno 
dla nieskomplikowanych, jak i złożonych 
zastosowań. Dzięki tak wielu rodzajom 
silników, różnym osiągom i funkcjom 
wyjściowym wzmacniacza, dla każdej 
możliwej do wyobrażenia aplikacji pozy-
cjonowania dostępne jest odpowiednie 
rozwiązanie serwonapędu.

Seria wzmacniaczy serwo MELSERVO 
MR-J4 oraz związane z nimi urządze-
nia pozycjonujące, moduły sterowania 
ruchem i wysokiej klasy systemy stero-
wania ruchem Mitsubishi Electric, umoż-
liwiają konstruktorom maszyn i klientom 
końcowym poprawę bezpieczeństwa 
produkcji i zwiększenia wydajności. 
Dzięki prostej obsłudze i uruchomieniu, 
gama wzmacniaczy MR-J4 z ich wyso-
kim potencjałem wydajności i szerokim 
zakresem funkcjonalności wygrywa na 
wszystkich obszarach. MR-J4 jest szcze-
gólnie interesujący dla producentów 
maszyn pakujących, manipulatorów 
oraz systemów transportu i przeładunku 
materiałów.

Seria wzmacniaczy i silników serwo 
MR-JE łączy w sobie niezawodność 
z wysoką częstotliwością odpowiedzi 
2.0 kHz i oszczędnością energii, a dzięki 
łatwości konfiguracji i zaawansowa-
nemu dostrajaniu za jednym dotknię-
ciem oferuje najwyższą w klasie wydaj-
ność. Seria MR-JE jest w pełni zgodna 
ze standardami światowymi i gotowa 
do wdrożenia na całym świecie. Jest to 
odpowiednie rozwiązanie dla wszyst-
kich typów maszyn i aplikacji.

Za każdym razem 
 odpowiednie rozwiązanie

Zróżnicowany zakres produktów pomaga w wyborze właściwego urządzenia.

MR-J4-A/B/GF/TM
400 V; 0,6–22 kW

MR-J4-A/B/GF/TM
200 V; 0,1–22 kW

MR-JE-A/B
200 V; 0,1–3 kW

Silniki serii HG
0,5–22 kW (400 V)

Silniki serii HG
0,05–22 kW (200 V)

WYDAJNOŚĆ

W
ZM

A
C

N
IA

C
ZE

 I 
SI

LN
IK

I S
ER

W
O

Technologia “Plug & play” 
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Serwo nowej generacji

Potężne wzmacniacze
Generacja serwonapędów MR-J4 
dostarcza w bardzo zwartym opako-
waniu najnowocześniejszą technolo-
gię i prostą obsługę. Takie funkcje, jak 
zaawansowany system tłumienia drgań 
oraz dodatkowo udoskonalone automa-
tyczne dostrajanie w czasie rzeczywi-
stym, zapewniają maksymalną precyzję, 
bardzo krótkie czasy pozycjonowania 
oraz prostą instalację.

Mitsubishi Electric oferuje szerokie spek-
trum serwowzmacniaczy, spełniające 
wymagania wszystkich rodzajów zasto-
sowań. Modele MR-J4-A nadają się do 
układów napędowych ze sterowaniem 
konwencjonalnym i są przeznaczone do 
zadań związanych z regulacją prędkości, 
momentu i położenia. Modele MR-J4-B 
są specyfikowane do złożonych, wielo-
osiowych sekwencji ruchu i do stosowa-
nia w układach sieciowych. 

Konfiguracja serwonapędów działa na 
zasadzie Plug&Play i jest przeprowa-
dzana automatycznie poprzez szybką 
sieć optyczną SSCNETIII/H. Czas cyklu 
wynosi jedynie 0,22 milisekundy.

Obecnie wzmacniacze MR-J4 dostępne 
są w zakresie mocy wyjściowych od 
50 W do 22 kW. Jednostki o wyższych 
mocach dodawane są do gamy wyro-
bów w regularnych odstępach czasu.

Wbudowana funkcja 
pozycjonowania
Prosty system pozycjonowania można 
skonfigurować bez sterownika ruchu, 
PLC, czy też modułu pozycjonującego 
ponieważ funkcja pozycjonowania 
(tabela pozycji i język programowania 
oraz operacja pozycjonowania przez 
indeksację) wbudowana jest we wzmac-
niacz serwo MR-J4-A-RJ.

Ciągle rozwijające się serwo 
nowej generacji

�Serwonapęd MR-J4 w skrócie

ZAKRES MOCY
MR-J4-A/B/GF/TM (wersja 200 V): 
0,1–22 kW 
MR-J4-A/B/GF/TM (wersja 400 V): 
0,1–22 kW 
MR-J4-W2-B: 0,2–1,0 kW 
MR-J4-W3-B: 0,2-0,4 kW

WEJŚCIE ZASILANIA
MR-J4-A/B/GF/TM, MR-J4W2-B,  
MR-J4W3-B: 
200–230 V AC (50/60 Hz) 
MR-J4-A4/B4/GF4/TM4: 
380–480 V AC (50/60 Hz)

SZYBKOŚĆ ODPOWIEDZI 
 CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ
Do 2500 Hz

FUNKCJE STEROWANIA Z ULEP-
SZONĄ TECHNIKĄ STROJENIA
Automatyczne strojenie w czasie 
rzeczywistym i model sterowania 
adaptacyjnego; zaawansowane 
tłumienie drgań

ZINTEGROWANE INTERFEJSY
RS422, Modbus® RTU

POŁĄCZENIA SIECIOWE
MR-J4-B/MR-J4-W2-B/MR-J4-W3-B: 
SSCNETIII/H 
MR-J4-GF: CC-Link IE Field 
MR-J4-TM-ECT: EtherCAT  
MR-J4-TM-PNT: PROFINET 
MR-J4-TM-EIP: EtherNet/IP™

ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA
Zgodnie z EN IEC 61800-5-2 
Bezpieczne wyłączenie momentu 
(STO)

KARTA OPCJI BEZPIECZEŃSTWA
MR-D30 dla SS1, SS2, SLS, SOS, SSM, SBC

Systemy transportu i obsługi materiałów wymagają wyjątkowej precyzji i dużej dynamiki.
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Zdolność do działania

Zdolność do działania

Innowacyjny i potężny
Seria wzmacniaczy MR-J4 została opra-
cowana dla potrzeb automatyki jutra. 
Mitsubishi Electric wprowadziło wiele inno-
wacyjnych i przyjaznych użytkownikowi 
funkcji, minimalizujących czasochłonne 
i skomplikowane dopasowanie systemów 
mechanicznych i elektronicznych. 

Dzięki nowej funkcji jednoprzycisko-
wego strojenia można zminimalizować 
czasochłonne regulacje systemu pomię-
dzy maszyną i elektroniką. Parametry 
sterowania są zoptymalizowane i czę-
stotliwości rezonansowe maszyny oraz 
mechaniki są wykrywane i filtrowane. 
Nie jest potrzebna indywidualna regu-
lacja pojedynczych aplikacji. Wynikiem 
tego jest brak drgań, duża dokładność 
i szybkość procesu pozycjonowania - 
wystarczy jedno kliknięcie.

Dzięki funkcji „Automatycznego dostra-
jania w czasie rzeczywistym” i „Sterowa-
niu tłumieniem drgań” system dostraja 
się automatycznie i szybko. Funkcje te 
są dostępne zarówno podczas urucha-
miania jak i podczas pracy, więc tym 
samym redukują czas uruchomienia 
i parametryzacji.

Wzmacniacze są wyposażone również 
w "Funkcję diagnostyki okresu użytko-
wania”. Funkcja ta przez cały cykl życia 
sprawdza stan i jakość zainstalowanych 
elementów, takich jak kondensatory 
i przekaźniki oraz informuje użytkownika 
i operatora o wszelkich nieprawidłowo-
ściach. Praktycznie eliminuje to awarie 
i przestoje maszyny. 

Monitorowana jest także charaktery-
styka systemu mechanicznego, a nie-
pożądane drgania i tarcie są sprawdzane 
i bezpośrednio tłumione, co zapobiega 
rezonansowi systemu. Funkcja ta tłumi 
nie tylko drgania ciągu napędów, ale 
również oscylacje występujące na końcu 
ramienia narzędzia.

Enkoder absolutny, w który jest monto-
wany standardowo, ma 22-bitową rozdziel-
czość. Odpowiada to ponad 4 milionom 
impulsów/obrót. Rezultatem są doskonałe 
charakterystyki rzeczywistej pracy oraz 
maksymalna dokładność pozycjonowania 
i szybkość przetwarzania, które w stopniu 
bardziej niż satysfakcjonującym spełniają 
wymagania dotyczące wydajności nowo-
czesnych maszyn najwyższej klasy.

Zwiększona 
szybkość reakcji

Trzykrotnie szybsza komunikacja

Prędkość komunikacji w trybie pełnego 
dupleksu została zwiększona do 150 Mbit/s 
(odpowiednik 300 Mbit/s w trybie 
półdupleksu) - jest to trzykrotnie szybciej 
niż prędkość konwencjonalna. Odpowiedź 
system została radykalnie poprawiona.

Czasy cyklu tylko 0,22 ms

Dzięki szybkiej komunikacji szeregowej 
z czasami cyklu 0,22 ms możliwe jest 
płynne sterowanie maszyną.

Sprzęt do podawania jest jednym z wielu zastosowań serwomechanizmu.

�Szybki czas reakcji

Oferuje najkrótsze czasy ustalania 
2500 Hz, dając w wyniku krótkie 
czasy cyklu

2500 Hz

T0

3 dB

Częstotli-
wość

Czas
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Zdolność do działania

Automatyczne tłumienie drgań

System trójmasowy
Drgania na końcu 

ramienia

Drgania w 
maszynie

W tym samym czasie 
tłumione są dwa rodzaje 

drgań

Prędkość komunikacji sieciowej

Szybkość transmisji [Mbit/s] 
SSCNETIII/H  

MR-J4
SSCNETIII 

MR-J3
       50   100 150

3 razy szybsza

Firmware, który 
zapewnia wydajność
Wszystkie serwowzmacniacze MR-J4 wyko-
rzystują najnowocześniejsze technologie 
regulacji i sterowania. Systemy te zapew-
niają szybką instalację i ustawienie parame-
trów, a także, niezależnie od zastosowania, 
umożliwiają skonfigurowanie stabilnego 
systemu o bardzo krótkim czasie reakcji.

Automatyczne dostrajanie w czasie 
rzeczywistym 

Funkcja automatycznego dostrajania w cza-
sie rzeczywistym automatycznie ustawia 
parametry sterowania serwonapędu, eli-
minując potrzebę kalibracji systemu dla 
poszczególnej aplikacji. Lecz to nie wszystko 
– w trosce o zaspokojenie potrzeb aplikacji, 
w których zmienia się moment bezwład-
ności, automatyczne dostrajanie działa nie-
przerwanie, dokonując ciągłych regulacji 
także podczas pracy systemu. Umożliwia 
to wykorzystanie tych serwonapędów 
w znacznie szerszym zakresie zastosowań.

Funkcje precyzyjnego 
strojenia
Zaawansowane tłumienie drgań 
mechanicznych

Zaawansowana kontrola tłumienia 
drgań ma na celu zahamowanie drgań 
w kategorii 2 i wyższej. Jest ona sku-
teczna w tłumieniu drgań resztkowych 
podczas ustalania położenia w czasie 
operacji pozycjonowania.

Podstawową metodą sterowania MR-J4 
jest sterowanie adaptacyjne z pętlą 
modelową. W tej metodzie silnik napę-
dzany jest w taki sposób, że końcówka 
danej maszyny porusza się wraz z zasto-
sowanym modelem obciążenia.

W zaawansowanym sterowaniu tłu-
mieniem drgań, do wygenerowania 
wzorca napędu wykorzystywany jest 
mechaniczny model drgań z modelu 
odniesienia, który zapobiega wibracjom 
końcówki maszyny, tym samym tłumiąc 
wszelkie drgania resztkowe. Zaawan-
sowane sterowanie tłumieniem drgań 
może z rzeczywistych ruchów silnika 
wyodrębnić elementy drgań. W czasie 
rzeczywistym określa charakterystyki 
drgań maszyny i automatycznie dostoso-
wuje do mechanicznego modelu drgań.

Filtracja adaptacyjna

Optymalny filtr tłumienia rezonansu 
maszynowego jest automatycznie usta-
wiany na tłumienie rezonansu, nawet 
bez pomiaru charakterystyki częstotli-
wościowej wału napędowego maszyny. 
W porównaniu do poprzednich modeli 
adaptacyjny zakres częstotliwości został 
zwiększony, dzięki czemu można również 
tłumić rezonans na wale napędowym.

Gdy dana maszyna ma rezonans mecha-
niczny na dużej częstotliwości (w zakre-
sie kilkuset Hz i powyżej), zwiększone 
wzmocnienie sterujące spowoduje, 
że system sterowania oscyluje w tym 
trybie wibracji, a następnie straci kon-
trolę. W celu przezwyciężenia rezonansu 
mechanicznego i uniknięcia drgań, 
powszechną praktyką jest umieszcze-
nie filtru tłumiącego w pętli sterowa-
nia. Adaptacyjny filtr II jest funkcją, która 
w czasie rzeczywistym automatycznie 
ustawia ten filtr tłumienia rezonansu.

SSCNET III/H -  
Standard odniesienia
Szybkie sterowanie ruchem 

Oprócz konwencjonalnego pozycjo-
nowania za pomocą ciągu impulsów, 
seria MR-J4 obsługuje także sieć szyb-
kiego sterowania ruchem SSCNET III/H. 
 SSCNET III/H jest szybką, synchroniczną 
siecią wykorzystującą kabel światło-
wodowy. Serwowzmacniacz MR-J4-B 
podłączony jest do urządzenia ste-
rującego z interfejsem  SSCNET III/H 
(np. modułem Simple Motion 
 FX5-40SSC-S/ FX5-80SSC-S/LD77MS/
QD77MS/RD77MS, sterownikiem ruchu 
MR-MQ100/Q170MSCPU/Q172DSCPU/
Q173DSCPU/R16MTCPU/R32MTCPU/
R64MTCPU lub modułem interfejsu 
FX3U-20SSC-H). Jeśli chodzi o specyfi-
kacje komunikacyjne sieci  SSCNET III/H, 
przez interfejs master może ona sterować 
maksymalnie 64 osiami. 

Ponieważ stało się możliwe okablowanie 
na duże odległości, w dużych zakładach 
lub rozległych liniach produkcyjnych 
szafy sterownicze sterownika i jednostki 
napędowe można umieszczać daleko od 
siebie. To z kolei w maszynach, w których 
zazwyczaj występuje stosunkowo duża 
ilość okablowania, skraca długość kabla 
między wzmacniaczem a silnikiem.

Brak kolizji transmisji 

Kable światłowodowe dokładnie zabez-
pieczają przed zakłóceniami, które przedo-
stają się z kabla zasilającego lub z urzą-
dzeń zewnętrznych. W porównaniu do 
przewodów metalowych, odporność na 
zakłócenia została znacząco poprawiona. 

Skuteczne narzędzia do ustawiania

Jeśli chodzi o parametryzację serwomecha-
nizmu, narzędzie do konfiguracji i wspar-
cia, MR Configurator2 może być używany 
przez SSCNET III/H. Wystarczy podłączyć 
komputer osobisty do sterownika ruchu, by 
umożliwić wykonanie ustawień sterownika 
i parametrów serwomechanizmu wszyst-
kich podłączonych osi do SSCNET III/H.

Zakłócenia

Redukcja zakłóceń przez sieć optyczną SSCNETIII/H

Lewa ilustracja pokazuje drgania wału silnika, takie 

jakie wygenerowane są w śrubie kulkowej, które 

są tłumione przez filtr adaptacyjny.

ZakłóceniaZakłócenia
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MR-J4 / Rozwiązania bezpieczeństwa ruchu

Przede wszystkim 
 bezpieczeństwo

Bezpieczny wybór dla 
sterowania ruchem
Na całym świecie rodzina MR  Mitsubishi 
Electric stała się dla aplikacji ruchu wio-
dącym wyborem. Wiodąca w branży 
wydajność, elastyczna łączność sie-
ciowa i opatentowana technologia, jak 
np. tłumienie drgań, doprowadziły do 
zajęcia szczególnej pozycji w świecie. 
Teraz Mitsubishi Electric idzie z tym suk-
cesem krok dalej, dodając do linii MR-J4 
funkcje bezpieczeństwa.

Zgodność z normami 
Rozwiązanie bezpieczeństwa sterowania 
ruchem MR-J4 jest w pełni certyfikowane 
przez niezależne, akredytowane organi-
zacje jak TÜV. Spełnia wymagania normy 
EN 13849-1 odnośnie bezpieczeństwa 
maszyn oraz normy ISO 61508, dotyczącej 
bezpieczeństwa funkcjonalnego. Zasto-
sowanie tych rozwiązań w systemach 
sterowania ruchem pomaga inżynierom 
w spełnieniu obowiązkowych wymagań 
certyfikacji, jak wymagania europejskiej 
Dyrektywy Maszynowej (2006/42/EC).

Kompleksowe funkcje 
bezpieczeństwa
Urządzenia te stosowane razem, oferują 
wszechstronne rozwiązanie bezpiecz-
nego sterowania ruchem. W zależności 
od wymagań systemu, do zrealizowania 
funkcji bezpieczeństwa wystarczy zasto-
sować tylko serwowzmacniacz, lub oby-
dwa urządzenia. Sam wzmacniacz MR-J4 
posiada zgodną z normą EN 60204-1 funk-
cję bezpiecznego wyłączania momentu 
(STO), która zapobiega nieoczekiwanemu 
ponownemu uruchomieniu i jest zgodna 
z poziomem bezpieczeństwa 3 (SIL3) 
funkcjonalnych norm bezpieczeństwa 
IEC61508: 2010. W połączeniu z modu-
łem bezpieczeństwa MR-D30, seria 
MR-J4 może zostać rozszerzona poprzez 
dodanie innych funkcji bezpieczeństwa 
EN 61800-5-2, takich jak SS1, SBC, SSM 
lub SLS. Dodatkowo, stosując silniki serwo 
z enkoderem certyfikowanym pod wzglę-
dem bezpieczeństwa, można realizować 
funkcje bezpieczeństwa SOS i SS2. Stąd 
projektanci systemów mogą wybierać 
ekonomiczne rozwiązanie, które zapew-
nia tylko te funkcje, których potrzebują.

Utrzymanie wydajności maszyny przy zachowaniu wymaganych standardów bezpieczeństwa

�Bezpieczne sterowanie

Nawet w sytuacjach niebezpiecz-
nych zapewnia bezpieczne stero-
wanie zachowaniem silnika

STO:

SS1:

SSM:

SBC:

SLS:

SS2:

SOS:

v

v

v

v

v 
maks.

v

S1
S2

v 
maks.

v

Bezpieczne  
Wyłączenie  
Momentu

Naciśnięcie przycisku Stopu 
Bezpieczeństwa

Naciśnięcie przycisku Stopu 
Bezpieczeństwa

t

t

t

t

t

t

t

Czas opóźnienia Bezpieczne  
Wyłączenie  
Momentu

SS2

Sygnał SLA

Sygnał SSM

Włączony sygnał SBC

ZAŁ. WYŁ. ZAŁ.

Obroty silnika powyżej 
granicy prędkości 
obrotowej

Krzywa pozycji

aż do 
SIL3 

Naciśnięcie przycisku Stopu 
Bezpieczeństwa

Uaktywnienie 
SOS 

Uaktywniony SOS
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Silniki serwo

Rozwiązania silnikowe 
dla wszystkich
Silniki serwo Mitsubishi Electric charak-
teryzują się najbardziej zaawansowaną 
techniką zagęszczonego nawijania oraz 
najnowocześniejszą technologią i na 
rynku są to najbardziej kompaktowe 
rozwiązania.

Serwowzmacniacze serii MR-J4 stan-
dardowo obsługują serwosilniki obro-
towe, liniowe oraz silniki momentowe 
do napędu bezpośredniego.

Silniki dostępne są w różnych wykona-
niach oraz szerokiej gamie opcji od 50 W 
do 22 kW, w tym w wykonaniach spe-
cjalistycznych, takich jak silniki z wałem 
drążonym i silniki do napędu bezpośred-
niego, dzięki czemu spełniają potrzeby 
większości aplikacji.

Wszystkie silniki serwo Mitsubishi Elec-
tric mają zintegrowane enkodery abso-
lutne. Nie są wymagane dodatkowe 
procedury powrotu do punktu począt-
kowego, wyłączniki krańcowe lub inne 
czujniki.

Ponadto małe, bardzo małe i średnie 
momenty bezwładności Mitsubishi Elec-
tric pozwalają użytkownikom dobrać do 
ich zastosowania najlepsze charaktery-
styki silnika.

Zaawansowane funkcje

Zwiększona prędkość silnika

Wiodące na rynku silniki MR-J4, łączą 
prędkości do 6000 obr./min z dużymi 
momentami obrotowymi. Ułatwia to 
projektantom wybór potrzebnych silni-
ków, które są w stanie sprostać trudnym 
kryteriom wydajności.

Zwiększona rozdzielczość enkodera

Wszystkie enkodery MR-J4 są 22-bitowe, 
dostarczając wiodącą w branży liczbę 
4194304 impulsów na obrót. Ta wysoka 
rozdzielczość umożliwia wykrywa-
nie i tłumienie drgań mechanicznych. 
Nieulotny system enkodera absolut-
nego ma zapasową baterię, eliminując 
konieczność tracenia czasu na proce-
dury kalibracji punktu zerowego.

Ulepszony stopień ochrony IP silnika

Standardowo wszystkie silniki MR-J4 
mają stopień ochrony IP65 (wszystkie 
silniki klasy 400V mają IP67). Oznacza 
to, że systemy MR-J4 można stosować 
w ciężkich warunkach przemysłowych.

Zwiększ poziom bezpieczeństwa

Opcjonalnie dostępne są silniki HG-KR, 
HG-JR i HG-SR z funkcjonalnym enko-
derem bezpieczeństwa, a funkcje bez-
pieczeństwa są zgodne z SIL 3, PL e, 
kategoria 4.

Silniki serwo zwiększają ruch

Szybkość, dokładność i sterowanie, kiedy tylko będziesz potrzebować.

Duży wybór różnych silników serwo

Porównanie rozmiarów z silnikami tradycyjnymi

Seria silników HG - standardowa ochrona IP65/IP67
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Rozwiązania pozycjonowania typu „Plug and Play”

Rozwiązania pozycjonowania 
typu „Plug and Play”

Korzystanie z właściwego rozwiązania 
pozycjonującego może przyczynić się 
do zwiększenia dokładności procesu 
wytwarzania, zmniejszenia ilości odpa-
dów i ponownej obróbki, jak również 
zapewnienia wyższej jakości produkcji.

Seria MR-J4 wraz z siecią SSCNET III/H 
obsługuje bardzo szeroki zakres zastoso-
wań między jedną a 192 osiami. Składniki 
różnych systemów PLC i pozycjonowa-
nia można łączyć w modułową i w pełni 
skalowalną konfigurację. W połączeniu 
z niezawodnym działaniem sterownika 
serii MELSEC System Q, MELSEC iQ-R, 
MELSEC iQ-F oraz serii MELSEC L ze ste-
rownikami ruchu, daje to użytkownikowi 
pełną kontrolę nad systemem i całkowitą 
przejrzystość kosztów.

Asortyment rozpoczyna się od prostych 
sterowników pozycjonujących ciągiem 
impulsów przez zadedykowane karty 
motion, po najbardziej złożone aplika-
cje z jednostkami centralnymi motion 
MELSEC System Q i MELSEC iQ-R.

Moduły pozycjonujące

Moduły pozycjonujące MELSEC FX

Dostępne są liczniki szybkie i jedno-
osiowe moduły pozycjonowania, które 
można stosować w połączeniu ze sterow-
nikami PLC serii FX. W przypadku małych 
aplikacji serwo/motion umożliwia to two-
rzenie ekonomicznych rozwiązań. 

Moduł MELSEC Simple Motion

Linia MELSEC System Q, MELSEC iQ-F, 
 MELSEC iQ-R oraz seria MELSEC L obej-
muje moduły Simple Motion do reali-
zacji różnych funkcji sterowania, takich 
jak kontrola momentu, sterowanie syn-
chroniczne i sterowanie krzywkowe, 
dotychczas możliwych tylko za pomocą 
sterowników ruchu. Funkcje te mogą 
być realizowane za pomocą prostego 
ustawienia parametrów oraz poprzez 
program PLC.

Czujniki znacznika umożliwiają stosowa-
nie w przemyśle pakującym, instalacjach 
napełniających itp., bez dodatkowych 
modułów opcjonalnych. Zaimplemen-
towana jest funkcja automatycznego 
obliczania krzywek ruchu do zastoso-
wań z nożami obrotowymi - tylko przez 
ustawienie długości produktu i ścieżki 
synchronizacji. Dzięki funkcjom pozycjo-
nowania, takim jak interpolacja liniowa 

(do 4 osi), interpolacja kołowa (2 osie) 
i sterowanie trajektorią, można łatwo zre-
alizować różne aplikacje, takie jak stoły 
X-Y, uszczelnianie itp.

Sterowanie ruchem i PLC 
w doskonałej harmonii
Systemy sterowania ruchem mają 
ogromny potencjał do optymalizacji pro-
cesów produkcyjnych i poprawy jakości 
produktów. Aby kontrolować te systemy, 
seria MELSEC System Q i MELSEC iQ-R ofe-
rują rozmaite rozwiązania, począwszy od 
indywidualnych kart sterowania ruchem/
pozycjonowaniem, po zaawansowane 
procesory ruchu, zdolne do zsynchroni-
zowanych działań w wielu osiach.

Wyjątkowa konstrukcja serii  MELSEC 
 System Q oraz MELSEC iQ-R umożliwia 
użytkownikom wybór i zastosowanie róż-
nych kombinacji procesorów centralnych 
z tej samej platformy. 

Dzięki dedykowanej sieci sterowania 
ruchem SSCNETIII/H, każdy procesor 
ruchu można podłączyć do 64 osi serwo. 
Ponadto, aby wprowadzić zaawansowaną 
kontrolę ruchu do 192 osi, można w jed-
nym rozwiązaniu MELSEC System iQ-R 
zastosować trzy procesory ruchu.

Konfiguracja SSCNET III/H

RS232 (przez CPU)
GX Works2

USB (przez CPU)CPU

Moduły Simple Motion

Kable

Wzmacniacze serwo

Silniki serwo

Szybka sieć

Przesłanie parametrów 
 konfiguracyjnych

Szybkie i precyzyjne pozycjonowanie

Ethernet
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MR-MQ100 / Q170MCPU

Użyj tylko tego, czego 
potrzebujesz
W większości zastosowań, kompletna 
platforma sterująca oparta o sterownik 
PLC i Motion, spełni swoje zadanie. Jed-
nak w przypadku mniejszych systemów, 
presja kosztów może doprowadzić do 
tego, że mogą one nie być konkurencyjne. 
Urządzenia MR-MQ100 bez dodatkowych 
urządzeń sterujących pozwala na pełną 
kontrolę pojedynczej osi i synchronizację 
z odrębnym enkoderem lub osią wirtu-
alną. Stąd takie aplikacje, jak obrotowe 
wycinarki, latające piły czy etykietowanie, 
mogą być zrealizowane oszczędnie, bez 
przekraczania napiętego budżetu.

Ograniczenie kosztów, 
nie możliwości
Chociaż MR-MQ100 jest rozwiązaniem 
ekonomicznym, nie oznacza to, że tej jed-
nostce brakuje potrzebnych właściwości. 
Dostępny jest pełny zakres niezbędnych 
funkcji, włączając synchronizację z enkode-
rem i osią wirtualną, rejestrację, pozycjono-
wanie punkt do punktu i definiowane przez 
użytkownika profile krzywek. W dodatku 
te wydajne funkcje programowe uzu-
pełnione są rozwiązaniami sprzętowymi 
w postaci wbudowanych we/wy, moż-
liwości obsługi sieci sterowania ruchem 
SSCNET III oraz portem Ethernet.  

Zredukowana 
liczba połączeń
Sterownik MR-MQ100, wykorzystując pro-
stą, lecz odporną na zakłócenia optyczną 
sieć sterowania ruchem Mitsubishi 
Electric - SSCNET III, pomaga także utrzy-
mać koszty systemu na niskim poziomie. 
Pojedyncze połączenie światłowodowe 
to jest wszystko, co konieczne do prowa-
dzenia pełnej komunikacji i sterowania 
wszystkimi funkcjami serwowzmacniacza 
MR-J4B i to niezależnie od jego mocy. Do 
łączenia sterownika MR-MQ100 z opro-
gramowaniem MTWorks2 służy również 
standardowe połączenie Ethernetowe.

W pełni zintegrowany
Jednostka centralna Q170MSCPU oferuje 
możliwość kompletnego rozwiązania 

systemu automatyki za pomocą poje-
dynczego, kompaktowego urządzenia. 
Jej główną siłą jest umiejętność stero-
wania pracą do 16 osi poprzez pojedyn-
cze połączenie SSCNET III/H. Urządzenie 
to jest nie tylko prostym sterownikiem 
ruchu, lecz także ma wbudowaną funk-
cjonalność wszechstronnego sterownika 
PLC. Dzięki temu Q170MSCPU może być 
stosowany w szerokim zakresie aplika-
cji, takich, jak skomplikowane maszyny 
pakujące, etykietujące i systemy trans-
portu materiałów. 

Elastyczność
Większość systemów sterowania ruchem 
oferuje wyrafinowane funkcje sterowania 
osiami. Jednak sterownik Q170MSCPU, 
będąc kompatybilnym z ponad setką 

modułów we/wy MELSEC System Q, 
otwiera ogromny obszar możliwości 
zastosowania PLC. Oznacza to, że ste-
rownik Q170MSPCU może śmiało stawić 
czoło aplikacjom wymagającym obsługi 
sygnałów analogowych, modułów cyfro-
wych we/wy dużej gęstości, komunikacji 
sieciowej i innych. Dla firm używających 
już MELSEC System Q, dodatkową zaletą 
jest ujednolicenie części zamiennych, 
co obniża koszty i obciążenie personelu 
administracyjnego. 

Szybkie i łatwe 
ustawienie systemu
Wysoka wydajność nie jest aż tak war-
tościową cechą, jeśli urządzenie jest 
trudne do zastosowania. Sterowniki 
MR-MQ100 oraz Q170MSCPU uniknęły 
tego za sprawą intuicyjnego programu 
MT Works2, który zastępuje abstrakcyjne 
programowanie graficznymi modelami 
bieżącego systemu mechanicznego. 
Przez prosty dobór metodą „przeciągnij 
i puść”, łatwo można tworzyć wirtualne 
sprzęgła, przekładnie i profile krzywkowe.

Kompletne rozwiązanie do 
sterowania ruchem

Zastosuj MR-MQ100 w różnorodnych aplikacjach sterowania ruchem

Program poprzez tworzenie wirtualnych syste-

mów mechanicznych
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Oprogramowanie serwo

Oprogramowanie do obsługi 
i ustawiania serwo
MR Configurator2 - 
kompletne środowisko 
inżynierskie
Pakiet oprogramowania MR Configura-
tor2 przyspiesza i ułatwia proces kon-
figuracji i diagnostyki, a także zawiera 
silne funkcje do symulacji i graficznej 
analizy maszyny. Analiza maszyny 
umożliwia określenie odpowiedzi czę-
stotliwościowej podłączonego szeregu 
napędów bez dodatkowych przyrzą-
dów. Następnie w razie potrzeby można 
dokonać zmian konstrukcyjnych lub 
zastosować filtry celem uzyskania lep-
szych parametrów maszyny. System 
można podłączyć do komputera za 
pomocą standardowego portu USB.

Szeroka gama automatycznych narzędzi 
konfiguracyjnych ułatwia dokonanie pra-
widłowych ustawień w nowym serwo-
napędzie, nawet przez mniej doświad-
czonych użytkowników. Silne zalety to:

Przygotowanie

Prosta konfiguracja

Oprogramowanie MR Configurtator2 
umożliwia za pomocą standardowego 
komputera osobistego łatwe skonfigu-
rowanie i dostrojenie systemu serwo.

Funkcja asystenta serwo

W celu kompletnego ustawienia serwo-
wzmacniacza wystarczy tylko postępować 
zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. 
Ustawianie parametrów i strojenie jest 
łatwe, ponieważ powiązane funkcje wywo-
ływane są za pomocą przycisków skrótów.

Uruchomienie

Wielorakie funkcje monitora

Dostępne są graficzne funkcje wyświe-
tlania, które służą do pokazywania stanu 
silnika serwo. Do wyzwolenia zadziała-
nia funkcji oscyloskopu można wybrać 
jeden z wielu dostępnych sygnałów 
pochodzących z napędu.

Funkcja ustawiania parametrów

Wyświetl ustawienie parametru w formie 
listy lub przyjaznym formacie graficznym 
i ustaw parametry, wybierając z listy roz-

wijanej. Ustaw zakres pozycji w jedno-
stce systemu mechanicznego (np. μm). 
Czas odczytu/zapisu parametru wynosi 
około jedną dziesiątą czasu cyklu.

Konserwacja

Operacje testowe za pomocą kom-
putera osobistego

Wykorzystując menu wielokrotnych 
trybów testowych można za pomocą 
komputera PC przeprowadzić operacje 
testowe silników serwo.

Funkcja diagnostyki maszyny

Funkcja ta, bez specjalnego pomiaru, 
szacuje i wyświetla tarcie oraz drgania 
maszyny w normalnych warunkach pracy. 
Porównanie danych z pierwszego zasto-
sowania i po latach eksploatacji pomaga 
ustalić starzenie się maszyny i jest nie-
zbędne dla diagnostyki predykcyjnej, 
zwanej również zapobiegawczą.

Strojenie parametrów serwo

Funkcja dostrajania jednym 
 przyciskiem

Poprzez kliknięcie jednego tylko przycisku 
przeprowadzane są automatyczne regulacje 
w celu uzyskania maksymalnej wydajności 
serwo, w tym szacowanie stosunku bez-
władności obciążenia do bezwładności sil-
nika, dostosowanie wzmocnienia i tłumienie 
rezonansu maszyny. Sprawdź wyniki regu-
lacji czasu ustalania oraz przeregulowanie. 

Funkcja wykresu

Liczba kanałów pomiarowych została 
zwiększona do 7 kanałów analogowych 
i 8 cyfrowych. Wyświetla w formie prze-
biegu różne stany serwonapędu uzy-

skane w jednym pomiarze, wspierając 
proces ustawiania i regulacji. Dostępne 
są wygodne funkcje do nadpisywania 
wielu danych, takie jak [Overwrite] i do 
wyświetlenia historii wykresów [Graph 
history]. Pomiar przebiegów dla podłą-
czonych osi wykonywany jest równocze-
śnie poprzez komunikację sterownika.

Funkcja analizatora maszyny

Wystarczy kliknąć przycisk [Start], aby 
automatycznie wprowadzić do silnika 
serwo losowy moment obrotowy i prze-
analizować charakterystykę częstotli-
wościową systemu maszynowego od 
0,1 Hz do 4,5 kHz. Funkcja ta umożliwia 
ustawienie filtra tłumienia rezonansu 
maszynowego, itp.

Poprawiona użyteczność

Podczas automatycznych wahań wzmoc-
nienia, oprogramowanie konfiguracyjne 
MRConfigurator2 wyszukuje wartości 
z najkrótszym czasem ustalania i najmniej-
szym przeregulowaniem lub drganiami.

Podstawowe parametry ustawienia 
można łatwo skonfigurować w formacie 
wyboru. Możliwe są również ustawienia 
w formacie listy.

Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami 

i konfiguracja jest zakończona.

Monitorowanie i kontrola za pomocą funkcji dia-

gnostycznych
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Opakowania uszczelniające
Pionowe aplikacje formowania, napeł-
niania i zgrzewania wykorzystują silniki 
serwo do precyzyjnego wyciągania 
z zasobnika rolkowego i podawania 
folii która ma być formowana cieplnie, 
napełniana określoną dawką produktu, 
a następnie zgrzewana i cięta oraz 
przenoszone przez przenośnik rozłado-
wujący. Chociaż sposoby napełniania 
i zgrzewania różnią się w zależności od 
maszyny, aplikacje napełniania i zgrze-
wania w pionie są zasadniczo podzie-
lone na dwie kategorie: Maszyny do 
pakowania ciągłego i maszyny do pako-
wania przerywanego. Produkt wprowa-
dzany do podajnika może zmieniać się 
od płynu lepkiego do materiału stałego 
i często odgrywa kluczową rolę w spo-
sobie, w jakim maszyna jest zaprojek-
towana.

Które elementy 
automatyzacji są istotne
W ramach środowiska programowania 
modułów Simple Motion, wirtualny ruch 
silnika serwo może być zadany poprzez 
wirtualny wał elektroniczy, zapewniając, 
iż każdy rzeczywisty ruch silnika serwo 
zaczyna się równocześnie. Kontrola ta 
odbywa się za pośrednictwem modułu 
Simple Motion, w którym program napi-
sany jest w GX Works2 (który jest częścią 
iQ Works).

Zastosowanie
Zgrzewanie w celu uszczelnienia dolnej 
części opakowania odbywa się abso-
lutnymi ruchami serwomechanizmu, 
równocześnie uszczelniając górną część 
opakowania, które zostało już napeł-
nione. Ostrze wykonuje ruch i odcina 
materiał, uwalniając każde napełnione 
opakowanie. Następnie napełniona 
torebka spada na pas wyjściowy i jest 
transportowana dalej w celu zapako-
wania w pudełku.

Pionowe formowanie, 
 napełnienie i zgrzewanie

Pionowe formowanie, napełnienie i zgrzewanie

Oś rolki folii
Wejście produktuWyciąganie i podawanie

Serwowzmacniacz 
MR-J4

Osie przesuwu 
folii

Oś podajnika

Napełnianie

Oś uszczelniania 
i cięcia

PLC + Moduł  
Simple Motion

Seria GOT

MELSEC iQ-R z modułem  
Simple Motion RD77MS16 Wzmacniacz serwo

Oś 
poda-
wania 

folii

Oś 
prze-
suwu 
folii

Oś 
prze-
suwu 
folii

Oś  
rolki 
folii

Oś podaj-
nika
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Zastosowanie stołu XY

Zastosowanie stołu XY

HMI
Głowica tnącaSystem PLC 

Silnik osi Y
Silnik osi X

Przegląd
Stoły XY są stosowane w różnych apli-
kacjach i z różnymi wymaganiami doty-
czącymi pozycjonowania. Zwykle ruch 
poziomy obejmuje 2 (lub więcej) osi 
serwo, wykonując interpolację liniową 
lub kołową.

Które elementy 
automatyzacji są istotne
Stoły XY wykorzystują technologię 
napędów serwo do dokładnego pozy-
cjonowania. Do stołu podłączone są 
dwa silniki serwo, umożliwiając prze-
mieszczenie aplikacji w kierunkach X i Y. 
Dwa silniki sterowane są przez serwo-
wzmacniacz MR-J4W2-B, który zbudo-
wany jest w oparciu o najnowszą tech-
nologię Mitsubishi Electric. Ruch oraz 
interpolacja obliczane są za pomocą 
modułu Simple Motion.

W kombinacji ze sterownikiem PLC 
serii L i jego wbudowanymi funkcjami, 
oferowane jest kompletne rozwiązanie 
z mniejszą liczbą elementów. Dzięki 
sieci SSCNETIII/H wszystkie wewnętrzne 
parametry serwo mogą być ustawione 
bezpośrednio ze sterownika PLC.

Często informacje o wzorcu rysowane są 
w pakiecie CAD i eksportowane w for-
macie DXF. W celu utworzenia programu 
Simple Motion do śledzenia ścieżki ruchu, 
plik DXF można wczytać bezpośrednio 
do oprogramowania konwertera G-CAD. 

Zastosowanie
Ogólnie stoły XY nie wymagają wielu 
prac konserwacyjnych i są uważane 
za bardzo dokładne i łatwe w obsłu-
dze. Jednak po upływie czasu części 
mechaniczne mogą nadal stwarzać pro-
blemy. W zależności od ciężaru ładunku, 
śruby kulkowe w stołach XY i innych 
elementach mechanicznych mogą 
zostać w znacznym stopniu zużyte 
i mogą wymagać regularnej wymiany. 
W związku z tym Mitsubishi Electric 
opracowało nowe funkcje w celu osza-
cowania tarcia i drgań, które pomagają 
w zapobiegawczej konserwacji elemen-
tów maszyn. Funkcje te są zintegrowane 
z nową serią MR-J4.

Dodatkowo pakiet oprogramowania 
konwertera G-CAD umożliwia użytkowni-
kowi bezpośrednie importowanie plików 
CAD i przenoszenie dowolnego wzoru 
bez modyfikowania programu PLC.

Seria GOT
Seria L  
z modułem 
Simple Motion 

PC z oprogramowaniem do konwertera G-CAD

2-osiowy serwo-
wzmacniacz MR-J4

Silnik 
osi X

Silnik 
osi Y
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Your solution partner

Your solution partner

Niskie napięcie: MCCB, MCB, ACB

Średnie napięcie: VCB, VCC

Monitorowanie zasilania, zarządzanie energią

Sterowniki kompaktowe i modułowe

Przetwornice częstotliwości, serwonapędy i silniki

Wizualizacja: HMI, oprogramowanie, łączność MES

Sterowanie numeryczne (NC)

Roboty: SCARA, przegubowe

Obrabiarki: EDM, laserowe, IDS

Klimatyzacja, fotowoltaika, EDS

Firma Mitsubishi Electric oferuje wiele różnych urządzeń do automatyzacji, od sterowników programo-

walnych PLC i pulpitów HMI po maszyny CNC i EDM.

Nazwa, której  można zaufać
Od powstania nazwy w 1870 roku około 
45 firm korzysta z nazwy Mitsubishi 
w branży finansowej, handlu i przemyśle.

Nazwa firmowa Mitsubishi jest znana na 
całym świecie jako symbol najwyższej 
jakości.

Mitsubishi Electric Corporation działa 
w dziedzinach planowania przestrzen-
nego, transportu, półprzewodników, 
sys temów energetycznych, komuni-
kacji i przetwarzania informacji, sprzętu 
audiowizualnego, elektroniki domowej, 
budownictwa, zarządzania energią oraz 
systemów automatyzacyjnych i posiada 
237 fabryk i laboratoriów w 121 krajach.

Na rozwiązaniach  automatyzacyjnych 
Mitsubishi Electric można  polegać, po-
nieważ dysponujemy wiedzą z pierwszej 
ręki, jeśli chodzi o potrzeby dotyczące 
niezawodnych, wydajnych i łatwych 
w obsłudze systemów do automatyzacji 
i sterowania. 

Mitsubishi Electric, jako jedno z najwięk-
szych w świecie przedsiębiorstw z całko-
witym obrotem ponad 4 biliony Jenów 
(ponad 40 miliardów USD), zatrudnia-
jące ponad 100 000 pracowników, 
po siada środki oraz zaangażowanie, aby 
zapewnić najlepszy serwis i wsparcie jak 
również dostarczyć najlepsze produkty.
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Kontrola wersji

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe podlegają ochronie praw autorskich.

Global Partner. Local Friend.
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