
Retrofit
SINUMERIK 840D
Modernização econômica para
máquina ferramenta baseada 
em PC

Uma alternativa econômica de retrofit
Os componentes mecânicos de suas máquinas geralmente continuam funcionando

de forma confiável por décadas. Porém, a tecnologia de controle e acionamento

continua avançando a um ritmo constante. A descontinuação desses componentes

pode dificultar a obtenção de peças de reposição e os sistemas mais antigos

geralmente não atendem aos novos requisitos de segurança da informação. Isso

também se aplica a máquinas com SINUMERIK 840D com base em PCU, e é por isso

que oferecemos o retrofit da PCU, uma alternativa econômica a um retrofit

completo ou à compra de uma nova máquina.

Seu caminho para uma máquina modernizada
Você obtém transparência em relação aos custos com antecedência, porque

avaliamos a máquina antes da implementação para determinar a viabilidade e

fornecer uma estimativa de custo.

O controlador baseado em PCU existente é substituído por um novo PC industrial

de última geração e o sistema operacional é atualizado para a versão mais

recente, mantendo a mesma interface de usuário.

Nossos técnicos executam uma parametrização completa de sua máquina

e implementam as necessidades específicas em laboratório. Como resultado, sua

máquina fica imediatamente operável e produtiva após um breve período de
conversão.
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Principais benefícios
• Maior disponibilidade de

peças

• Maior segurança de
informações com a
atualização do Sistema
Operacional

• Melhor funcionalidade devido
a última versão do software
com HMI Advanced
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Retrofit da PCU para
SINUMERIK 840D em 3 passos

Modernização parcial:

Avaliação Preparação Implementação
Retenção e implementação de
dados e aplicativos específicos
da máquina. Preparação e teste
no laboratório.

Comissionamento na sua fábrica.
Consultoria em condições de
segurança de TI e implementação
opcional.

Antes Retrofit                           Após o  Retrofit   Benefícios:

Sistema 
operacional:
Windows 95/NT/XP

Sistema operacional:
Windows 10

PCU 50 ou
MMC103

SIMATIC IPC427 D
com MPI/DP

aumento segurança do TI

e maior disponibilidade de 
máquina

Componentes 
dos drives são 
mantidos

Análise de máquina.
Reconhecimento e avaliação
das condições de
funcionamento das máquinas


