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Már rendelhető a PFC-200 sorozat, amelyet  
a WAGO a 758-as sorozatú ipari PC és a 
750-es sorozat kontrollerei közé pozícionál.
Az új PFC200 kontoller operációs rendszere egy valósidejű feladatra 
is alkalmas Linux alapú automatizálási plattform, kompakt kivitelű, nagy 
teljesítményű és univerzálisan alkalmazható.  A felhasználók változó 
igényeinek megfelelve az új kontroller egy helytakarékos automatizálá-
si eszköz, amelyet felhasználhatunk klasszikus PLC megoldásokhoz de 
akár alá- vagy fölérendelt rendszerként is. A PFC200 Cortex-A8 pro-
cesszorral működik és kompatibilis a WAGO-I/O-System 750 rendszer 
minden moduljával. Az SDHC-memóriakártyával bővíthető kontroller 
ventillátor nélküli levegőhűtésű, nem kell hozzá elem, karbantartásmen-
tes és különösen robosztus házban van.

A PFC200 az integrált Web-szerver segítségével alkalmas web alapú 
menedzselésre, az IEC 61131-3 szerinti Codesys-programkörnyezetben 
közvetelen konfigurálható a Linux. Nem szükséges különleges felké-
szültség a programozáshoz. Az új kontroller két Ethernet csatlakozással 
rendelkezik – és a termékváltozattól függően – további kommunikációs 
csatlakozások is lehetnek, mint például: RS-232/RS-485, CAN, CA-
Nopen vagy Profibus DP Slave. Ha fölérendelt rendszerként kívánjuk 
használni a PFC200 kontrollert , a következő protokollokat támogat-
ja: DHCP, DNS, SNTP, FTP, TELNET, HTTP valamint Modbus TCP/UDP. 
Ezenkívül a HTTPS vagy FTPS kapcsolat biztos felépítése érdekében  
szabványos SSH és SSL/TLS áll rendelkezésre.

A WAGO-I/O-System 750
A felhasználóknál már sokszorosan bizonyított: a WAGO-I/O-System 
750 rendszerrel számolni kell, ha egy különösen moduláris, terepi busz-
független, decentralizált automatizálási rendszert szeretnénk építeni. A 
modulárisan felépülő rendszer számtalan terepi buszrendszerrel képes 
együttműködni. Mindig csak a használni kívánt buszrendszerhez iga-
zodó megfelelő csatoló vagy kontroller (PLC) kiválasztása a feladat. 
A WAGO-I/O-System 750 rendszerben összesen több mint 400 kü-
lönböző modul közül választhatjuk ki a megfelelőt, figyelemreméltó ár/
teljesítmény viszony mellett.

A következő termék megnevezések WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG védelem 
alatt lévő márkái: WAGO®, CAGE CLAMP®, CAGE CLAMP® S, POWER CAGE 
CLAMP, FIT CLAMP®, PUSH WIRE®, TOPJOB®, TOPJOB® S, X-COM®, X-COM® S, 
WINSTA®, JUMPFLEX®,TO-PASS®, ProServe®, EPSITRON®, picoMAX®, PERSPECTO®, 
AUTOMATION COCKPIT®, flexROOM®.

Új teljesítmény osztály: a PFC200 kontroller

Kompakt és nagy teljesítményű: 
a PFC200  Cortex-A8-processzorral, 
karbantartásmentes, mert  nincs ventillátor, 
elem és mozgó alkatrész az adattárolóban. 

Többféle csatlakozás: 
a PFC200 két Ethernet-
csatlakozással készül – 
kiviteltől függően – további 
kommunikációs felületekkel.


