Migração para nova família
De acordo com a estratégia de atualização
constante do portfólio Siemens, a linha de
inversores de corrente contínua, SIMOREG
DC-MASTER, existente há mais de 10 anos, será
oficialmente descontinuada em março de 2022.
A partir desta data, pedidos recebidos da linha
em questão não serão aceitos. O estoque residual
deverá ser oferecido aos parceiros Siemens.
Com a nova família de drives SINAMICS queremos
continuar a história de sucesso da Siemens como
líder de mercado global para conversores DC.
Como cliente e parceiro, gostaríamos de informá-lo
sobre nossos planos para o próximo ano para que,
como usuário do SIMOREG DC-MASTER, você tenha
tempo suficiente para concluir sua migração para o
SINAMICS DC MASTER.

A Siemens oferece duas opções para os clientes
usuários do SIMOREG DC-Master:
Compra de peças sobressalentes
(Disponível até Março de 2022)
Para mais informações sobre compra de peças,
favor entrar em contato com:
serviceshop.vendas.br@siemens.com
Migração para nova Família de inversores
de corrente contínua SINAMICS DCM
Foi desenvolvida uma Ferramenta para
facilitar o processo de Migração SIMOREG
DC-MASTER para SINAMICS DCM. A planilha
em Excel pode ser encontrada na página do
produto, na seção Downloads:
https://new.siemens.com/br/pt/produtos/drives/
sinamics-dcm-dc.html

A Ferramenta atende as seguintes famílias
do conversor SIMOREG DC-MASTER:

01 de Outubro de 2020: A descontinuação
total do produto SIMOREG DC-MASTER

6RA21 Series

6RA50 Series

6RA22..-8 Series

6RA70 Series

03 de Março de 2022: Fim do ciclo de vida
do produto

6RA22..-4/6 Series

6RA26 Serie

6RA23 Series

6RA26 Serie

6RA24 Series

6RA27 Serie

Para utilizar a Ferramenta, deve-se obter as informações contidas nos campos “ORDER
NUMBER” e “OPTION”, que se referem ao código principal e opcionais contidos no produto,
respectivamente. As informações podem ser facilmente encontradas na placa de dados do
produto, como mostrado na imagem abaixo.
Utilize a ferramenta disponibilizada “Migracao
SIMOREG-DCM”, e siga os passos indicados:

01.

Insira as informações do ORDER NUMBER
e OPTION nos seus respectivos campos, e
clique em migrar

02.

Em alguns casos, serão mostradas algumas
perguntas na tela. Responda-as para
finalizar a migração.

03.

Com a migração completa, é possível ter as
informações do ORDER NUMBER e OPTION do
SINAMICS DCM, além de comentários a respeito
dos antigos opcionais migrados e detalhes
técnicos sobre a migração.

04.

Caso necessário, é possível Salvar os dados,
exportar os arquivos em PDF e tirar dúvidas
com a navegação pelo Menu

>>

A descontinuação ocorrerá
da seguinte forma:

Uso da ferramenta

>>

SIMOREG para SINAMICS DCM

>>

