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Büszkék vagyunk arra, hogy a nyár folyamán 11 harmadéves mechatronikai 
mérnök hallgató sikeresen teljesítette nyári szakmai gyakorlatát a Debreceni 
Egyetemen található Beckhoff automatizálási laborban.

A koronavírus okozta megváltozott körülményekhez igazodva sajnos a meg- 
szokott fórumokon személyesen nem tudtunk találkozni Partnereinkkel, de igye-
keztünk online jelenlétünkkel pótolni ezt a hiányt. Az őszi időszakban webinár-
sorozatot szerveztünk, amely igen sikeresnek bizonyult, továbbá részt vettünk 
néhány online módon megvalósult konferencián és szakkiállításon, és képzé-
seink jelentős részét sikerült online formában elérhetővé tenni. 

A fejlesztés sem állt meg, számos új termékünk került bevezetésre, amelyek 
közül kiemelném az AMD-processzorokkal szerelt új CX20x3 beágyazott  
PC-ket, a masszív kivitelű fémházba épített  teljes szervohajtás funkcionalitású 
ELM72xx-sorozatú EtherCAT-terminálokat, a 18 új eszközt tartalmazó 24/48 V  
kimeneti feszültségű, kompakt és univerzális PS-sorozatú tápegység-családot, 
valamint az ipari környezetben népszerű, Unix-kompatibilis, nyílt forrású 
FreeBSD-t TwinCAT runtime-mal kombináló TwinCAT/BSD operációs rendszert. 
A TwinCAT Cloud Engineering a fejlesztőkörnyezetet emeli át a Felhőbe, ezáltal 
könnyítve a fejlesztők életén – nem csak a fejlesztés, hanem az online oktatások 
során is biztonságos megoldást kínálva.

A lézerberendezések és célgépek gyártásával foglalkozó Plasma-Tech Systems 
Kft., amely 2016 óta a VESZ-MONT csoport tagja, Beckhoff vezérléssel működő 
saját fejlesztésű CNC-lézervágót fejlesztett. A sikeres együttműködésről bőveb-
ben olvashatnak a kiadványban.

Jó egészséget és jó olvasást kívánok!

Perecz Tamás, 
ügyvezető igazgató

Köszöntő

Tisztelt Partnerünk!

Kiadványunk évzáró számával köszöntöm Önöket. A lap hasáb-
jain beszámolunk az elmúlt félév történéseiről, a legújabb  
fejlesztésekről, sikertörténetekről és a leányvállalatunkat érintő 
fontosabb hírekről.
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A koronavírus okozta helyzet következtében idén első alkalommal az SPS (Smart 

Production Solutions) szakvásár megszervezése virtuális platformon valósult 

meg, és az eseményre november 24–26. között került sor. 

A Beckhoff számára az egyik legszámottevőbb ipari rendezvényt jelentő SPS-

hez hasonlóan az SPS Connect is az intelligens és digitális automatizálás teljes 

spektrumát lefedte – az egyszerű érzékelőktől az intelligens megoldásokig.  

A virtuális kiállítás célja a kiállítók és a látogatók, a gyártók és a felhasználók 

összekapcsolása volt.

A Beckhoff a három prémium partner egyikeként vett részt a digitális SPS 

Connect programjában, teljes mértékben kihasználva ennek a platformnak a 

funkcióit, ideértve a chaten és a videón keresztüli közvetlen kommunikációt, 

valamint a különféle előadásokat. 

Az új digitális felületen a Beckhoff ismertette az innovatív PC- és EtherCAT-alapú 

automatizálási újdonságainak széles skáláját.

A kiállítás minden napján a Beckhoff automatizálási szakértői személyesen 

mutatták be a legújabb technológiákat, izgalmas előadások, webes konzultá-

ciók és kerekasztal-beszélgetések keretében.

Az élő közvetítéseket rögzítettük, a felvételek bármikor elérhetőek az alábbi hi-

vatkozáson:

    https://vimeo.com/channels/BeckhoffAutomationDaysEN 

SPS Connect – virtuális szakkiállítás

A témakörök az alábbiakat érintették:

– adatbázis kapcsolódási lehetőségek TwinCAT 3 rendszerben;

– objektumorientált PLC-programozás;

– TCP/IP kommunikációs kapcsolat Beckhoff PLC-vel;

– PC-PLC kommunikációs lehetőségek a Beckhoff ADS technológia segítségével;

– XML használata TwinCAT 3 rendszerben;

– BODE-diagram használata szervohajtások optimalizálására;

– vizualizációs interfész fejlesztése TwinCAT 3 HMI rendszerben, webes technológiák 

megismerése.

A témakörök szorosan kapcsolódnak az új félévben elkészítendő szakdolgozatokhoz.  

A hat hetes nyári szakmai gyakorlat teljesítésével a hallgatók széleskörű Beckhoff tech-

nológiai ismeretekre tettek szert, amivel kiérdemelték a Beckhoff TwinCAT 3 Alapok 

tanfolyam hivatalos oklevelét. Ez az oklevél hozzájárul a végzést követő elhelyezkedés-

hez, hiszen ez teljesen egyenrangú tanusítványa a Beckhoff hivatalosan meghirdetett 

képzéseinek egyikével. A nyári gyakorlatot Kamrás Ádám a Beckhoff Automation Kft.  

applikációs mérnöke felügyelte, és az egyetem részéről munkáját Dr. Szemes Péter 

Tamás megbízott tanszékvezető segítette.

Diákok nyári szakmai gyakorlaton

A nyár folyamán 11 harmadéves mechatronikai mérnök hallgató töltötte nyári szak-

mai gyakorlatát a Debreceni Egyetem Műszaki Kar mechatronikai mérnök szak karán 

található Beckhoff automatizálási laborban. A gyakorlat során a hallgatók egyénileg, 

vagy kisebb csoportokban dolgozva ismertek meg és oldottak meg feladatokat az au-

tomatizálás különböző területéről. 
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A megváltozott körülményekhez 
igazodva online is jelen

het majd megvalósítani. Ezek az MTP-csomagok az egyes folyamatelemek auto-

matizálásának gyártófüggetlen funkcionális leírásai. Az MTP-csomagok műszaki 

munkafolyamatba történő integrálása révén a modulok könnyen beépíthetők  

a folyamatvezérlő rendszerbe. Ezzel rugalmasabbá válik a gyártási folyamat, 

mivel a modulok átrendezésével egy üzem gyorsan és hatékonyan állítható át.

Az MTP-csomagok az egyes folyamatelemek automatizálásának gyártófügget- 

len funkcionális leírásai. Az önálló modulok – amelyek különböző gyártóktól 

származhatnak – könnyen újra felhasználhatók és összekapcsolhatók komplex 

rendszerekbe. A modulokba zárt funkciók csökkentik az egymás közötti függősé-

geket, nagymértékben biztosítva az interferencia nélküli viselkedést.

Az MTP-csomagok segítségével nemcsak a piacra jutási idő csökkenthető, ha-

nem a hibás modulok egyszerűbb cseréje révén az üzem állásideje is. Ezenfelül 

az MTP-koncepció rugalmasabb és hatékonyabb gyártást tesz lehetővé, elő-

PCS Meeting – Folyamatirányító Rendszerek Találkozója 

A november 10-én megrendezett online konferencián Franziska Dreisewerd, 

a Beckhoff Automation GmbH & Co. KG folyamatautomatizálási részlegének 

munkatársa, „Feldolgozóüzemek moduláris automatizálása MTP csomagokkal” 

címmel tartott előadást.

A moduláris rendszerek egyre gyakoribbak a gyártásban és a folyamattervezés-

ben. A váltakozó mennyiségek és a rendkívül specializált termékek megkövete-

lik a hatékony, kis sorozatú termelést. A feldolgozóipar gyorsan változó piacán  

az üzemek automatizálása a hagyományos merev rendszerekről rugalmas, 

„csatlakoztass és termelj” („plug and produce”) jellegű megoldásokra áll át.

A nagy feldolgozóüzemek egyedi modulokra történő felosztásával a jövőben  

a gyárak vezérlését előre elkészített elemekből – úgynevezett modultípuscsoma-

gokból (MTP – Module Type Package) – rugalmasan, minimális erőfeszítéssel le-

A koronavírus következtében kialakult szokatlan helyzetben idén nem tudtuk megrendezni az évek során hagyományossá vált  
Beckhoff Technology Day konferenciát, a személyes jelenlétet igénylő konferenciák és rendezvények is elmaradtak, és mivel kiemelten 
fontosnak tartottuk, hogy felelősen reagáljunk a koronavírus kapcsán kialakult helyzetre, ezért oktatótermi képzéseinket is felfüg- 
gesztettük. Annak érdekében, hogy kapcsolatban maradjunk Partnereinkkel, és segítsük őket abban, hogy az újdonságokról,  
a kulcsfontosságú automatizálási technológiákról értesüljenek, az őszi időszakban webinársorozatot szerveztünk, továbbá részt 
vettünk néhány online módon megvalósult konferencián is.
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A „Költséghatékony tengelykezelés“ című webinár során Jamriska Péter,  

a Beckhoff Automation Kft. applikációs mérnöke egy gyakorlati példán ke-

resztül mutatta be, hogy az AX5000 szervohajtáshoz hogyan lehet aszinkron 

motort illeszteni, majd az EL70x7-es léptetőmotor-terminál egyszerű beüze-

melését szemléltette. A továbbiakban az egykábeles EL/EJ/EP72xx szervorend- 

szerek esetében elérhető, a TwinCAT NC PTP nélkül is rendelkezésre álló Travel  

Distance funkciót mutatta be. 

„A TwinCAT Vision Template használata és diagnosztika“ című webináron  

Lehotai Ádám, a Beckhoff Automation Kft. applikációs mérnöke gyakorlati 

példán keresztül mutatta be a TwinCAT Vision Template használatát, ismertette 

a hibakezelés lehetőségeit, valamint megismertette a résztvevőket a Scope-trig-

gerelt képek időbélyeggel történő tárolásának lehetőségével is. 

„A válság teret ad az innovációnak, az EtherCAT-rendszerrel pedig piaci 

előnyhöz juthat!“ című webináron Martin Rostan, az EtherCAT Technológiai 

Csoport ügyvezető igazgatója részletezte, hogy miért olyan fontos a terepi busz, 

illetve milyen kihívásokkal találkozhatunk ha Ethernet-alapú terepi buszt szeret-

nénk használni; megismerhettük az EtherCAT-et mint valós idejű Ethernet terepi 

buszt, valamint az EtherCAT egyedülálló funkcionális elvét; tájékozódhattunk 

arról, hogyan lehet piaci előnyhöz jutni és költséghatékonyabban fejleszteni  

az EtherCAT használatával; és megismerhettük az EtherCAT-rendszer telepítését, 

a hibaelhárítás folyamatát, valamint a diagnosztikát. Ezenfelül betekintést 

nyerhettünk az IoT, Ipar 4.0, OPC UA szabványokba, és további koncepciókba; 

hallhattunk az EtherCAT kiberbiztonsági vonatkozásairól, továbbá bemutatásra 

kerültek az EtherCAT G és G10 kommunikációs protokollok.

Az „Ipari PC portfólió áttekintése“ című webinár során Pásztor Ádám,  

a Beckhoff  Automation Kft. mérnöke a Beckhoff ipari PC-k (IPC) és beágya-

zott PC-kre (EPC) széles palettájába nyújtott betekintést. Ismertette az elérhető 

hardveres és szoftveres opciókat, valamint ezek összefüggéseit, kitért a speciális 

paraméterekkel rendelkező termékekre, mint például a mozgóalkatrész nélküli 

IPC-kre, valamint áttekintette az elérhető operációs rendszereket is, annak 

érdekében, hogy mindenki megtalálja a követelményeinek legtökéletesebben 

megfelelő összeállítást.  

A „Modern kezelőfelület kialakítása TwinCAT HMI-ben“ webinár során  

Rékasi Endre, a Beckhoff Automation Kft. mérnöke a modern HMI-k hatékony 

kialakításához adott támpontokat gyakorlati példákon keresztül. Bemutatta,  

hogy hogyan lehet a téma- és a CSS-fájlokat sablonként több projektben is fel-

használni, illetve egységes arculati elemekkel szabványosított HMI-ket tervezni. 

A webinárokat rögzítettük, a Beckhoff Youtube csatornáján 

megtekinthetőek:   

   https://cutt.ly/OhguOYn

segítve a piaci igények kielégítését. Mivel kisebb tételszámok, sőt, akár egyedi 

gyártások is megvalósíthatók, ezért még a testreszabott termékeknél is rövid 

szállítási határidő biztosítható.

IO-Link User Worksop

A magyar IO-Link Közösség 2018 tavaszán alakult meg azzal a céllal, hogy  

a közösséget alkotó gyártók közösen népszerűsítsék az IO-Link technológiát.  

Annak ellenére, hogy a közösség tagjai az automatizálási piacon gyakran 

egymás közvetlen versenytársai, egy jól működő, stabil, könnyen használható 

és univerzális kommunikációt szeretnének közösen támogatni. Az IO-Link uni-

verzális interfész saját protokollal és IO-Link master-rel rendelkezik, és kézzel- 

fogható előnyöket kínál a gyors és költségtakarékos telepítéshez, valamint 

folyamatos diagnosztikát és az érzékelők gyors cseréjét biztosítja.

November 12-én az IO-Link User Workshop – online webinár – keretében Mikli 

Áron, a Beckhoff Automation Kft. applikációs mérnöke „IO-Link diagnosztika és 

előrejelző karbantartás IoT és Analytics segítségével” címmel tartott előadást.

Manapság a gyárak egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a minél hatékonyabb ter-

melésre, aminek az alapja az információgyűjtés, az adatok analizálása és az esz-

közdiagnosztika elérhetősége. Ebben nyújt segítséget a TwinCAT Analytics funk-

ciója. IO-link-es rendszer és TwinCAT Analytics használatával historikus vagy akár 

live adatok feldolgozásával egyszerűsödik a hibakeresés folyamata, és az előre-

jelző karbantartások beütemezésével optimalizált működést lehet biztosítani  

a gyártóegységeknél, növelve ezzel a rendszer megbízhatóságát.

Az előadás keretében betekintést nyerhettünk IO-link-es eszközökről gyűjtött 

információk tárolásába a TwinCAT Analytics Logger funkció segítségével, vala-

mint azok feldolgozásába és analizálásába a TwinCAT Workbench és Analytics 

Runtime segítségével.

Beckhoff webinársorozat

A tematikák kiválasztásakor különös figyelmet fordítottunk arra, hogy  

a Beckhoff technológiáival még csak most ismerkedő szakemberek, és  

a Beckhoff technológiákban már jártas, akár speciális területen tevékenykedő 

érdeklődők egyaránt találjanak érdeklődésüknek megfelelő témakört.

A „Verziókezelés a TwinCAT automatizálási szoftverben“ című we-

binár során Cserpák Mihály, a Beckhoff Automation Kft. applikációs mérnöke  

a TwinCAT 3 Remote Manager funkcióit és a TwinCAT szoftververziók kezelésé-

nek lehetőségeit ismertette.

A „TwinSAFE osztott logika: modulárisabb és skálázhatóbb gépépítés“ 

című webináron Mikli Áron, a Beckhoff Automation Kft. applikációs mérnö-

ke a Beckhoff TwinSAFE osztott logika adta lehetőségek előnyeit, valamint  

a TwinCAT 4024-es build által nyújtott alternatívákat – mint például a Safety 

GVL vagy a USER FB-k – mutatta be. Az előadás során részletezte az új koncep-

ciós lehetőségeket a rendszer tervezésétől a kivitelezésig, majd egy gyakorlati 

alkalmazáspéldán keresztül ezek bemutatásra is kerültek. 
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Az új sorozat ideális 32-bites és 64-bites rendszerekhez egyaránt, ezért úgy  

a TwinCAT 2, mint a TwinCAT 3 szoftver futtatására alkalmas. Az operációs rend-

szer tekintetében a Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, vagy az új TwinCAT/BSD 

közül lehet választani. Jelenleg a beágyazott PC két változata érhető el:

– CX2033: ventilátor és forgó alkatrészek nélküli felépítés, AMD Ryzen™ 

V1202B típusú processzorral (2,3 GHz-es órafrekvencia, két processzormag);

– CX2043: nagy teljesítőképességű eszköz, fordulatszám-vezérelt golyóscsapá- 

gyas ventilátorral és AMD Ryzen™ V1807B típusú processzorral (3,35 GHz-es 

órafrekvencia, négy processzormag).

A rendkívül hatékony Zen-architektúrán alapuló AMD-processzorok nagy 

számítási teljesítményt nyújtanak magas órajel-frekvencia mellett. Ezenfelül  

az integrált grafikai funkcióik függetlenek a processzor gyorsítótárától, kiváló 

valósidejű jellemzőket biztosítva.

A CX20x3 alapkiépítésben két független Ethernet-interfészt, négy darab 3.1  

szabványú, második generációs USB-interfészt és egy DVI-D interfészt tartalmaz. 

Az eszköz alapkiépítésben a processzoron és a hozzátartozó chipkészleten kívül 

8 GB RAM memóriát is tartalmaz. A vezérlő CFast szabványú flash-kártyáról 

tölti be az operációs rendszert. A processzor 128 kB méretű, belső NOVRAM  

memóriájában megőrizhetők az adatok, ha nem áll rendelkezésre külső szünet-

mentes tápegység. Az eszközhöz opcionálisan terepi busz vagy soros interfész 

is rendelhető. A CX2000 termékcsalád minden egyéb eleme rendszercsatla-

kozón keresztül csatlakoztatható. A kiterjesztett, 25...+60 °C közötti üzemi 

hőmérséklettartomány lehetővé teszi az eszközök szigorúbb követelményeket 

támasztó területeken történő használatát is.

  www.beckhoff.hu/cx20x3

CX20x3: a beágyazott PC-k AMD-
processzorokkal szerelt új családja
Új, CX20x3 típusú, AMD Ryzen™ processzorokat tartalmazó beágyazott PC-kkel bővült a Beckhoff ipari PC-inek kínálata.  
Az új, nagy teljesítőképességű ipari PC-n mind a TwinCAT 2, mind a TwinCAT 3 fejlesztőkörnyezet és runtime is futtatható.
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ELM72xx: kompakt hajtástechnika 
masszív kivitelű fémházba építve 

Jelenleg ötféle ELM72xx-sorozatú terminál érhető el, STO/SS1 vagy Safe  

Motion funkciókkal:

– ELM7211: egycsatornás, 4,5 A effektív kimeneti áramú szervohajtás;

– ELM7212: kétcsatornás, 2 x 4,5 A effektív kimeneti áramú szervohajtás;

– ELM7221: egycsatornás, 8 A effektív kimeneti áramú szervohajtás;

– ELM7222: kétcsatornás, 2 x 8 A effektív kimeneti áramú szervohajtás;

– ELM7231: egycsatornás, 16 A effektív kimeneti áramú szervohajtás.

A bevált EL-sorozattal ellentétben az ELM72xx típusú egységek kábelezési felü-

lete dugaszolt kivitelű. A csatlakozókkal szerelt motor és jeladó kábelek tovább 

egyszerűsítik a beépítést. A hajtás tervezése – ELM72xx és AM8100 szervomo-

torok – a megszokott módon, TwinCAT 3 Motion Designer (TE5910) szoftverben 

történik. Az üzembehelyezést rendkívüli mértékben megkönnyíti a terminálok 

elektronikus adattáblája és a TwinCAT 3 Drive Manager 2 (TE5950) szoftver.

  www.beckhoff.hu/compact-drives

Az ELM72xx-sorozatú modulok fémháza nagy kimeneti teljesítmény mellett 

is optimálisan adja le a hőt, emellett kiváló védelmet nyújt az elektromos 

zavarok ellen. Az új szervohajtások közvetlenül hozzácsatlakoztathatók más  

EtherCAT-terminálokhoz, így a Beckhoff be-/kimeneti rendszerének szerves  

részét képezik. Sokrétű képességeik közé tartozik, hogy az egykábeles, 

abszolút jeladóval szerelt motor, a visszacsatolás és a fék közvetlenül,  

egyszerűen az előlapi aljzatokhoz csatlakoztatható. A további be-/kimeneti 

csatornákon tárolhatók a helyzetértékek. Ezenfelül az integrált fékvezérlő 

áramkörnek köszönhetően közvetlenül csatlakoztatható fékellenállás is.  

A hajtás beépített programozható TwinSAFE Logikával is rendelkezik, így  

a biztonságos nyomatékelvétel és a biztonságos megállásfunkció közvetle-

nül a terminálban valósítható meg az FSoE (Safety over EtherCAT) proto-

kollon keresztül, illetve a TwinSAFE-rendszer részeként sokrétű biztonságos 

mozgásfunkciók (Safe Motion) is támogatottak.

Az ELM72xx típusú, új EtherCAT terminálok masszív kivitelű fémházba épített, teljes funkcionalitású szervohajtások, amelyek 48 V 
egyenfeszültség mellett akár 16 A-es effektív kimeneti áramot is képesek biztosítani tápellátáshoz. Az új, bővített funkcionalitású ter-
minálokkal tovább bővül a Beckhoff kompakt hajtásportfóliója, az EL-típushoz képest megnövelt képességű eszközökkel.



8 9

Az új PS-sorozatú tápegység-család
A három új, PS-sorozatú tápegység-család összesen 18 új eszközt tartalmaz. Az egy- és háromfázisú, DIN-kalapsínre szerelhető, rend-
kívül kisméretű tápegységek 2,5 és 40 A közötti kimeneti áramot szolgáltatnak. Ezek a hőmérsékletoptimalizált eszközök kiváló kon-
vekciós hűtéssel és hosszú élettartammal rendelkeznek, emellett maximális megbízhatóságot és akár 96,3%-os hatásfokot nyújtanak. 
A sokoldalú és széles bemeneti feszültségtartományú tápegység-család számos különféle műszaki tanúsítvánnyal rendelkezik, így 
világszerte és univerzálisan alkalmazható 24 V-os, illetve 48 V-os egyenfeszültséget igénylő alkalmazásokban.

A Beckhoff PS-sorozatú eszközcsaládjába kiváló minőségű tápegységek tar-

toznak, melyek kitűnően használhatók minden 24 vagy 48 V egyenfeszültséget 

igényelő területen, beleértve az olyan mozgásvezérlési alkalmazásokat is, ahol 

szigorú követelményeknek kell megfelelni az elektromotoros ellenerő (back EMF) 

tekintetében. A kiváló hővezetésnek, a minimális teljesítményveszteségnek és a 

magas hatásfoknak köszönhetően ezen egységek hasznos élettartama és meg-

bízhatósága optimális. Az akár 150%-os pillanatnyi túlterhelhetőségükkel rövid 

időre képesek lehetnek még az 1,44 kW-os teljesítmény leadására is. Ezek a 

tranziensek és túlfeszültségek ellen védett, helytakarékos kialakítású tápegy-

ségek rendkívül szigorú követelményeket támasztó ipari környezetekben is ha-

tékonyan, kedvező költségek mellett használhatók. A PS-sorozatú termékcsalád 

tápegységei precíz megszakításvezérlő funkciójukkal gyorsan és pontosan képe-

sek működésbe hozni a megszakítókat, elkerülve a szükségtelen állásidőket.

A tápegységek választéka az alábbi eszköz-sorozatokból áll:

– PS1000: hatféle egyfázisú tápegység-modul, kisebb és költségérzékeny alkalma-

zások számára (24 V egyenfeszültség, 2,5/3,8/5/10/20 A, akár 95,2%-os hatásfok);

– PS2000: ötféle, egy- és háromfázisú tápegység-modul, általános alkalmazások-

hoz (24/48 V egyenfeszültség, 5/10/20 A, akár 96,3%-os hatásfok, 120%-os tartós 

kimeneti túlterhelés);

– PS3000: hétféle, egy- és háromfázisú tápegység-modul, komoly követelmé-

nyeket támasztó alkalmazásokhoz (24/48 V egyenfeszültség, 10/20/40 A, akár  

95,4%-os hatásfok, 4 másodpercig 150%-os kimeneti túlterhelés).

Ezek az UL-minősítéssel is rendelkező tápegységek rendkívül specializált, például 

SEMI 47 (félvezetőipari) vagy a DNV GL (hajóépítési) tanúsítványt megkövetelő 

iparágakban is használhatók. Robbanásvédelmet (1-es zóna (Class I) 2. kategória 

(Division 2), ECEx és ATEX) igénylő, veszélyes területeken szintén alkalmazhatók.

Optimalizált konstrukció hő és elektromotoros ellenerő kezelésére

Az eszközök tervezése során kiemelt szempont volt a jó konvekciós hűtés eléré-

se. Az alkatrészek számának minimalizálásával elegendő tér maradt a megfelelő 

hőáramlás biztosítására. A különösen hőérzékeny vagy gyors öregedésre hajlamos 

alkatrészek az egység aljára, azaz a beáramló hideg levegőhöz lehető legközeleb-

bi helyre kerültek. Ezzel a hőmérséklet-optimalizált kivitellel sikerült csökkente-

ni az alkatrészek hőterhelését és meghosszabbítani az élettartamukat. A kisebb 

hőterhelésnek kitett alkatrészek hosszabb ideig őrzik meg műszaki jellemzőiket, 

és kevésbé érzékenyek külső hőhatásra. Mindezek összességében jobb megbíz-

hatóságot is eredményeznek.

Ezek a tápegységek igen jól tűrik az elektromos visszahatást, ezért ideálisak 

mozgásvezérlési alkalmazásokhoz. Kiemelkedő csúcsteljesítmény-jellemzőiknek 

köszönhetően alkalmasak motorok, kapacitív terhelések és más olyan terhelések 

meghajtására, amelyek indításkor a névlegesnél nagyobb teljesítményt igényelnek. 

Az esetek többségében az ilyen jellegű igénybevételeket a termékválaszték alsóbb 

teljesítményosztályba tartozó, kedvezőbb árfekvésű tápegységek is elviselik.

  www.beckhoff.hu/power-supply 
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Programozás és oktatás a felhőből 

Természetesen ez a megoldás nem alkalmazható minden esetben, vagy legalábbis 

nem minden fázisban. Az iparban hagyományosan a fejlesztési folyamat egy része 

az, amelyet a laptop mögött ülve, az irodában, tudunk elvégezni. A befejezőfá-

zisokban, egy gép élesztésénél, üzembe helyezésénél, nagyon kevés esetben lehet 

a fejlesztő jelenléte nélkül megvalósítani az adott gyártósor üzembehelyezését. 

Viszont ebben az esetben az utómunkálatok, finomhangolások, esetleges hibaja-

vítások, akár már távolról is, a helyi mérnökcsapat támogatásával is elvégezhetők. 

Ebben az esetben ismét előtérbe kerülhet a felhőalapú megoldás, hiszen nagyon 

sok helyen megoldott, hogy az adott gyáregységben az adott gépegységek kap- 

csolódnak a céges hálózathoz a gyártásfelügyeleti szerverekkel történő adatcsere 

miatt, így megfelelő biztonságos adatkapcsolaton keresztül a fejlesztők is tudnak 

kapcsolódni az adott berendezéshez. Ezáltal további fejlesztési, illetve karban- 

tartási feladatokat is el tudnak látni, akár egy másik kontinensről is.

Egy ilyen felhős megoldás másik nagy előnye – amelyet a koronavírus hatására 

kialakult helyzet még inkább előtérbe hozott – az online oktatásokkal kapcsola-

tos igények kezelése. Abban az esetben, ha egy automatizálási mérnök meg sze-

retné tanulni az adott intelligens vezérlő programozását, az esetek többségében 

el kell mennie az adott cég által tartott képzésre. Ezek az oktatások javarészt 

hardverközpontúak, vagyis az oktatás elengedhetetlen eleme az adott vezér-

lőhardver és egy munkaállomás, amelyen a fejlesztőkörnyezetet futtatjuk. Ez a 

modell kiválóan működött mostanáig, azonban a vírusveszélyeztetettség miatt, 

egyre kevesebb az esélye azoknak az oktatásoknak, ahol személyes jelenlét szü-

kséges. Minden cég igyekszik valamilyen online megoldással előállni, legyen az 

akár webinár, közösségi platformokon megosztott ismertetővideó, vagy online 

termékbemutató. Az online oktatás lefolytatása azonban igen fogós kérdés, 

mivel nem minden cég rendelkezik hardveres vezérlőjének funkcionalitásával 

rendelkező szoftveres szimulátorral, vagy ha igen akkor, sem biztos, hogy azt 

egyszerűen rendelkezésre tudja bocsátani online felületen.

Itt mutatkozik meg a PC-alapú automatizálás, valamint a TwinCAT Cloud  

Engineering másik nagy előnye, mégpedig az, hogy a vezérlés a PC-n fut, így 

lényegében ugyanabban a runtime környezetben tudjuk futtatni a szimulációt, 

mint amelyben amúgy a tényleges vezérlőprogramunkat futtatnánk. A Cloud 

Engineering révén ez a runtime környezet, valamint a fejlesztőkörnyezet is a fel-

hőben, egy virtuális gépen fut. Az online oktatásnál a résztvevők számától füg-

gően tudunk virtuálisgép-példányokat létrehozni, az oktatás lefolytatása pedig 

történhet bármelyik konferenciabeszélgetésre alkalmas szoftver segítségével.

  www.beckhoff.hu/twincat-cloud-engineering

A felhőben történő fejlesztés nem újdonság, azonban ipari vonatkozásban ko-

moly mérföldkőnek számít. Egy gyártósor automatizálásában számos gyártó 

eszközei működnek együtt. Ezeknek az eszközöknek nagy része intelligens, és 

kisebb vagy akár igen komoly vezérlőprogramok is futtathatók rajtuk annak ér-

dekében, hogy a gyártósorról a kívánt termék gördülhessen le. Hagyományosan 

egy automatizálásban tevékenykedő mérnök laptopján számos fejlesztőkörnye-

zet található, különböző gyártók eszközeinek programozásához. Számos eset-

ben több verzió is fellelhető az adott laptopon a megfelelő fejlesztőszoftver-

ből annak érdekében, hogy egy régebbi hardver/firmware verzióval rendelkező  

eszközzel is kapcsolatba lehessen lépni, a meglévő alkalmazás bővítése, illetve 

hibakeresés céljából.

A Beckhoff ipari vezérlőszámítógépek esetében valamelyest könnyebb helyzet-

ben vannak a mérnökök, mivel a PC-alapú automatizálás előnyei közé sorol-

ható az is, hogy az adott verziójú fejlesztőkörnyezet közvetlenül a vezérlő PC-re 

telepíthető, így az nem a fejlesztői PC-t „terheli”, és az eléréshez csak egy távoli 

asztali kapcsolatra van szükség.

A TwinCAT Cloud Engineering bevezetésével a Beckhoff ismét könnyít egyet 

a fejlesztők életén, és a fejlesztőkörnyezetet átemeli a Felhőbe, így a távoli 

asztalt felcseréli a böngésző, a lokális ethernet-kapcsolatot pedig a titkosított 

felhőalapú kommunikáció. Ennek főbb előnyei: a TwinCAT fejlesztőkörnyezet 

különböző verzióinak futtatása virtuális gépen a Felhőben; a TwinCAT archi-

tektúra összes funkciója elérhető; közvetlen hozzáférés a Beckhoff weboldalon 

keresztül; egyszerű és biztonságos hozzáférés a vezérlő hardverhez terepen;  

integrált verziókezelés; integrált üzenetbróker az adatkommunikációhoz;  

a helyszíni és a felhőfelhasználók egyszerűsített együttműködése a Git alapján.

A TwinCAT Cloud Engineering segítségével a felhőben, virtuális gépeken futtathatók a fejlesztőkörnyezetek, így az egyes projektek 
elkészítéséhez csak egy böngészőre, valamint internetkapcsolatra van szükség – a fejlesztőkörnyezetek PC-s telepítése teljes egé-
szében megspórolható.



10 11

Új operációs rendszer a Beckhoff 
ipari PC-ihez FreeBSD alapokon

a licencfeltételei. A kereskedelmileg legsikeresebb „BSD-rendszerek“ persze 

valószínűleg az Apple-től ismert macOS és iOS, amelyek FreeBSD-ből származó 

forráskódot is tartalmaznak.

Akárcsak a Linuxot, a FreeBSD-t is folyamatosan fejleszti egy nagy felhasználói 

közösség, fontos különbség azonban, hogy a Linuxszal szemben a FreeBSD 

nem „csak“ egy kernel, vagy rendszermag, hanem teljes értékű operációs 

rendszer is. Mivel mind a Linux, mind a FreeBSD a Unix architektúráján alapul, 

továbbá a FreeBSD nagyrészt támogatja a POSIX-szabványt, a legtöbb ismert 

Linux program FreeBSD alatt is futtatható.

Mivel a FreeBSD nyílt forráskódú, a TwinCAT szoftverét tökéletesen integrálni 

lehetett annak rendszermagjába, sőt, bizonyos feltételek mellett még javíta-

Szabad alapokon

A TwinCAT/BSD az ipari környezetben népszerű, Unix-kompatibilis, nyílt forrású 

FreeBSD-t kombinálja TwinCAT runtime-mal. A FreeBSD mind a 32, mind a 64 

bites platformokra elérhető, és processzorok terén is széleskörű támogatást 

biztosít az ARM-alapú lapkáktól egészen az Intel Xeon CPU-kig. A rendszer 

nem meglepő módon a BSD disztribúcióra (Berkeley Software Distribution) 

támaszkodik, amelyet a Berkeley városában működő Kaliforniai Egyetemen 

fejlesztettek ki, az eredeti Unix képességeinek bővítésére – a végeredményt 

pedig egy saját, meglehetősen „engedékeny” BSD-licenc alatt tették közzé. 

A FreeBSD projektet elsősorban szerverinfrastruktúrákban és beágyazott 

rendszerekben használják, mivel hálózati jellemzői kiválóak, és kedvezőek 

A Windows CE leköszönésével sok vállalat kénytelen új operációs rendszer után nézni ipari számítógépein. A Beckhoff erre most kézen-
fekvő választ ad, ugyanis már saját rendszert is kínál, amely több fontos előnyt is felvonultat az eddig használt platformokkal szemben. 
A frissen rajthoz álló TwinCAT/BSD nem csak a búcsúzó Windows CE-t válthatja le, de akár az ipari környezetben használt Windows 7 
vagy Windows 10 helyett is megoldást jelenthet.
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nem lehetséges, TwinCAT/BSD alatt azonban a beépített hypervisorral létreho-

zható egy Linux-alapú virtuális gép, amelyre telepíthető egy Docker.

A TwinCAT és a más gyártóktól származó szoftverek továbbá a Beckhoff szoft-

vercsomag-szolgáltató szerveréről (Beckhoff Package Server) is letölthetők, 

ennek érdekében a hivatalos FreeBSD-szerver tükrözve van. Bár az így biztosí-

tott programokat a Beckhoff nem támogatja, a további szoftverek telepítését 

egyszerűbbé teszi, hogy egyetlen csomagszolgáltató szervert kell használni. 

Más gyártók programjait, például webszervereket vagy adatbázis-kezelőket 

ugyanúgy lehet telepíteni, mint a TwinCAT-funkciókat: egyetlen paranccsal és 

további konfigurálás nélkül.

Ismerős felületek, még erősebb biztonság

A TwinCAT/BSD-rendszerben mind a TwinCAT, mind a TwinCAT PLC  vizualizá-

ciós felülete támogatott lesz 2021-ben, illetve elérhetők lesznek a megfelelő 

kliensoldali telepítő csomagok is, amelyek vagy egy HTML5-alapú böngészőt 

installálnak teljes képernyős üzemmódban, vagy a PLC vizualizációs felületé-

nek kliensoldali kódját. Ezáltal a teljes asztali környezet megszűnik, helyet-

te egy kompakt és biztonságos rendszert kapunk. A Windows-ból jól ismert 

Beckhoff Device Manager szoftverrel a HTML5-alapú böngészőn keresztül  

a felhasználók diagnosztizálhatják és konfigurálhatják a rendszert, ehhez nem 

kell használniuk a FreeBSD parancssorát. A Device Manager a távdiagnosz-

tikát is lehetővé teszi.

Ipari vezérlőknél a biztonság kiemelten fontos, ehhez pedig célszerű minima-

lizálni a nyitott portok számát. A TwinCAT/BSD-nél ez adott: a rendszer gyári-

lag csak a biztonságos ADS-portot tartalmazza, így a berendezéssel kizárólag 

titkosított kapcsolaton kommunikál – de emellett a beépített csomagszűrő 

tűzfal is rengeteg beállítási lehetőséget nyújt. A Beckhoff Package Server 

szoftvercsomag-szolgáltatóról a folyamatosan rendelkezésre álló biztonsági 

javítócsomagok könnyen és gyorsan telepíthetők, a Unix-rendszerekre jellem-

ző módon igen sokrétű a jogosultságkezelés, és a rendszer kis helyigényű – 

mindez pedig kiválóan megalapozza a TwinCAT/BSD-rendszer magas szintű 

biztonságát.

  www.beckhoff.hu/twincat-bsd

ni is lehetett a Beckhoff Windows-alapú rendszereinek teljesítőképességéhez 

képest. Szükség esetén a Beckhoff további változtatásokat eszközölhet a 

FreeBSD forráskódban, még jobban ügyfelei igényeihez igazítva a rendszert. 

A Beckhoff tehát nem függ semmilyen más cégtől, ezáltal a rendszer és annak 

életciklusa optimális módon a felhasználói követelményekhez igazítható.

Robusztus, biztonságos adattárolás

A TwinCAT/BSD egyik fontos előnye a konkurensekkel szemben, hogy natívan 

támogatja a ZFS (Z File System) állományrendszert, amely a Windows NTFS és 

FAT32 képességein felül az automatizálás során kiemelten hasznos funkciókat 

is nyújt. Ilyen például adatállományok írásakor használt „copy-on-write“, azaz 

az íráskor történő visszamásolás metódusa: míg az említett fájlrendszerek  

a blokkokban tárolt adatok módosításakor magát az érintett blokkot szer-

kesztik, a ZFS annak egy szabad lemezterületre írt másolatával dolgozik. Így 

másolás közben egy váratlan leállás sem okoz kárt az adatokban.

A copy-on-write másik előnye, hogy azzal eredeti blokkokat megtartva pil-

lanatképek készíthetők a rendszer állapotáról (például frissítések vagy 

szoftvertesztelés előtt) és ez nem igényel jelentősen több memóriát – prob- 

léma esetén pedig a rendszer visszaállítható a korábbi állapotba. A ZFS 

eleve RAID háttértárkezelési elvet használ, tömöríti a fájlokat és minden 

blokkra ellenőrzőösszeget képez, ezért ideális alapot nyújt egy teherbíró és 

adatépség-központú operációs rendszerhez. A Beckhoff emellett rendszer-

mentő és -visszaállító programokat is biztosít a TwinCAT/BSD rendszerekhez, 

amelyekkel azok visszaállíthatók gyári, vagy egy másik kiválasztható állapot-

ba. Ezek a „regenerálási” pontok akkor is használhatók, ha a rendszer már be 

sem tölthető, lehetővé téve egy korábbi rendszerállapot visszaállítását kritikus 

esetekben is.

A TwinCAT/BSD további erőssége, hogy takarékosan bánik az erőforrások-

kal, az alaprendszer mindössze 300 MB memóriát igényel, ami összevethető 

a Windows CE memóriaigényével – utóbbival szemben azonban a TwinCAT/

BSD több processzormagos működést támogató funkcióival teljes mértékben 

kiaknázható a TwinCAT összes lehetősége, akárcsak a nagy operációs rendsze-

rek esetében. A TwinCAT/BSD továbbá korszerű modern hálózati technológiák- 

ra támaszkodik, és átfogó hardvertámogatás biztosít, emellett a mo-

dern Unix-rendszerek védettségét is élvezi. A Windowshoz hasonlóan  

a TwinCAT/BSD is többfelhasználós, alkalmazásával hatékony Unix-alapú jo-

gosultságkezelést végző rendszerek alakíthatók ki. Jelenleg is zajlik a TwinCAT 

runtime összes funkciójának átemelése a TwinCAT/BSD-re, ezek többsége béta 

verzióban már el is készült.

A fentieken túl a nagy operációs rendszerekhez viszonyítva is jelentős újítás 

az utólagos szoftverfrissítés és telepítés opciója a Beckhoff szerverről. 

Egyetlen egyszerű paranccsal egy teljes rendszer – az alaprendszer, a más 

gyártóktól származó összes szoftver és a TwinCAT – naprakész állapotba hoz- 

ható. Ez megkönnyíti a biztonsági frissítéseket is. Szintén fontos pozitívum, 

hogy a TwinCAT runtime a Docker-konténerekkel egyidejűleg is használható. 

Ez a TwinCAT architektúrája és a Docker működési elve miatt Windows alatt 
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ket.  Így a kereskedelmi árukon kívül gyakorlatilag mindent mi magunk gyártunk 

le. Sokszor, ha különleges igény merül fel a vevő részéről, azt az utolsó csavarig 

mi készítjük el. Jelenlegi gyártócsarnokunk 3500 m2, így lehetőségünk van ki-

mondottan nagy méretű berendezések elkészítésére is. A legnehezebb és leg-

nagyobb precizitást igénylő terület az autóipar, ahol a legkomolyabb szabályok 

és szabványok vannak érvényben. Ezeknek mind sikerült mindig megfelelnünk. 

Sokszor még le sincs gyártva egy célgép, de már megvan a megrendelés a kö-

vetkező szériára. 

A plazmáról egyből fiber lézervágógép fejlesztésre váltottatok vagy volt 

CO2 lézer is?

Imrei János: Nem, CO2-vel nem foglalkoztunk. A két lézer között nagy a különbség, 

de nem lehet kijelenteni, hogy az egyik jobb vagy rosszabb. Aki az iparban eltölt 

egy kis időt megtanulja, hogy univerzális megoldás nincs. Vannak gépek, amik 

adott feladatkörre vagy adott területre jobban megfelelnek. A CO2 lézereknek sok-

kal nagyobb a szervizigénye, a technológia pedig sokkal érzékenyebb. A fiberlézer 

ehhez képest mondhatni egy egyszerű, „plug and play” megoldás. A CO2 lézer 

üzemeltetéséhez sokkal mélyebb háttér és infrastruktúra szükséges.

A piacon elérhető egyéb berendezésekhez képest mitől különleges  

a Plasma-Tech fiber lézergépe? 

Imrei János: A különlegessége az, hogy teljesen magyar gyártmány, amihez 

nagyon magas műszaki tartalmat adunk. Más gyártók ebben az árkategóriában 

csak fogasléces hajtást biztosítanak, mi azonban lineáris tengellyel szereljük  

a gépeinket. A lineármotorokban nem fog elkopni semmi, hiszen nincsenek gör-

dülő felületek amik idővel amortizálódnának. Továbbá van egy Magyarországon 

egyedülálló szolgáltatásunk, mégpedig az, hogy cserelézerforrást és vágófejet 

is tartunk raktáron, így esetleges meghibásodás esetén nem kell az ügyfélnek 

heteket várnia a külföldi javításra. Mi 24 órán belül cseréljük ezen elemeket  

az esetleges javítás idejére, így garantálható a folyamatos gyártás. Értelemszerű, 

hogy ezt csak egy gyártó cég tudja garantálni.

Fontos emellett megemlíteni azt is, hogy nem csak gyártással és eladással fog- 

lalkozunk, hanem nagyon komoly támogatást is nyújtunk a gépeinkhez, illetve 

A csongrádi székhelyű Plasma-Tech System Kft. egyedi lézerberendezések és célgépek gyártásával foglalkozik, nagy hagnsúlyt fektetve 
az automatizációs és robottechnikai megoldásokra. Teljes mértékben saját fejlesztésű fiber lézervágó berendezésük, a PTL 4001 rend-
kívül egyedülálló a maga nemében. Az egészében Magyarországon fejlesztett és gyártott berendezés sikerét a kiváló ár/érték arány,  
a közvetlen magyarországi szerviz, a berendezéssel nyújtott háttér támogatás, illetve a Beckhoff korszerű NC-technológiája és  
AX5000-es hajtásrendszere jelentik. A fejlesztésről és a két cég kapcsolatáról kérdeztük Imrei Jánost, a Plasma-Tech Systems Kft.  
szervizvezetőjét és Jamriska Pétert, a Beckhoff Automation Kft. applikációs mérnökét.

Hogyan kerültetek kapcsolatba a Plasma-Tech Systems Kft.-vel?

Jamriska Péter: Körülbelül 3–4 éve keresett meg minket a cég azzal, hogy 

lézervágó gépet építenek, és szeretnék megnézni a mi megoldásainkat. Szi-

gorú kritériumokat fogalmazott meg a Plasma-Tech a vezérléssel, hajtással és 

I/O-rendszerrel szemben, de az elvárások egybevágtak az eszközeink képessé-

geivel. A legfontosabb ezek közül egyértelműen a nyitottság volt, mind szoftver, 

mind pedig hardver szinten. Éppen ezért nagy örömmel fogadtuk a megkeresést.

Hogy mutatnád be a céget pár mondatban? Mivel foglalkozik a Plas-

ma-Tech Systems?

Imrei János: A Plasma-Tech Systems Kft. alapvetően lézergépgyártással és 

célgépgyártással foglalkozik, 2016 óta a VESZ-MONT csoport tagja. Cégünk 

három fő üzletága: a lézerberendezések gyártása és fejlesztése, a célgépgyártás 

automatizálás, illetve az egyedi készülékgyártás fémmegmunkálás.

Régebben plazmavágóval indult el az egész folyamat, majd a vevői igények és  

a technológiai fejlődés irányának megfelelően elkezdtünk lézeres technológiá-

val foglalkozni. Ma már lézerhegesztőt is készítünk.

A Plasma-Tech nagy előnye, hogy nem csak a gépeket gyártjuk, de az alkat-

részeit is mi készítjük. Ez azt jelenti, hogy van forgácsoló műhelyünk, lakatos 

üzemünk, porfestő üzemünk, illetve minden olyan technológiánk rendelkezésre 

áll, amely ahhoz szükséges, hogy komplett megoldásokkal szolgáljuk ki vevőin-

Jamriska Péter, Beckhoff Automation Kft. és Imrei János, Plasma-Tech Systems Kft.  
a PTL 4001 fiber lézervágó berendezés előtt
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nemcsak a gépet magát támogatjuk, szoftveres oldalról is segítünk az ügyfél-

nek. Nagyon jól tudjuk, hogy minden ilyen termelőgép a megfelelő CAM-szoft-

ver nélkül csak egy félkarú óriás, ezért mi is adunk CAM-szoftvert a gép mellé. 

Nyugodtan fordulhatnak hozzánk vágással kapcsolatos problémákkal is, de akár 

a teríték-optimalizáló szoftverrel is tudunk segíteni. Van olyan ügyfelünk, akinél 

5 éve ott van a gép, és sokszor felhív minket egyedi kéréssel. Nekünk az ügyfelek 

megtartása és a kapcsolatápolás a célunk. Számos olyan céggel vagyunk kap- 

csolatban, ahova már a második gépet fogjuk telepíteni. 

Hány fajta méretben gyártjátok ezeket a gépeket?

Imrei János: Alapvetően 1500 x 3000 mm-es munkaterű gépeket gyártunk, de 

van 2000 x 4000 mm-es gépünk, és lesz egy 12 méteres gépünk is.  Az 1500 x 3000 

mm-es méretnél kisebbet nem igazán szoktunk készíteni, ez az, amit a leggyakrab-

ban használ az ipar. Ebbe a munkatérbe elég sok minden belefér.

Mennyire automatizáljátok a gépeiteket, milyen megoldásokat használtok?

Imrei János: A gépeink 100%-ban automatizáltak. A tapasztalatok azt mu-

tatták, hogy a magas fokú automatizálással egyszerűbb és megbízhatóbb a gép 

működése. Így elkerülhetők a helytelen kezelésből adódó problémák, amik kézi 

beállításnál előfordulhatnak. A rendszer teljes automatizálását Beckhoff vezér-

lőkkel valósítottuk meg. Amit lehet, azt EtherCAT-hálózaton keresztül érünk el, 

kihasználva a gyorsaságát és flexibilitását.

Miért épp a Beckhoff-ot választottátok?

Imrei János: Elég mély alapossággal néztünk körül a piacon és arra jutottunk, 

hogy a Beckhoff eszközeivel olyan ár-érték arány érhető el, amivel kifejezetten 

piac- és versenyképesen lehet ma Magyarországon jelen lenni. Ami szintén na-

gyon fontos, hogy egy I/O-bővítés egy kártyával megoldható, és három perc alatt 

elvégezhető. 

A Beckhoff részéről kaptunk egy nagyon erős támogatást, hogy a programo-

zóink minden nehézség nélkül át tudjanak állni a rendszerükre. Nagyon fontos 

szempont szerintem, hogy a támogatást – amit az ügyfelek felé képviselünk 

– azt mi is megkapjuk saját rendszergyártóinktól. Ez a Beckhoff részéről ma-

ximálisan biztosítva van.

És ti hogyan éltétek meg a közös munkát a Plasma-Tech kollégáival?

Jamriska Péter: A projekt során egy szoros, személyes kapcsolatot sikerült 

kiépítenünk, és egy műszakilag nagyon rátermett csapatot ismerhettünk meg 

a cég személyében. Nagyon jó felkészültségű kollégák dolgoznak itt, és ma-

gas színvonalú gépeket állítanak elő. Egyszerű volt velük a kommunikáció, és  

könnyen tudtunk haladni.

Ebben a projektben mik azok a sarokpontok, amiknek meg kell felelnie 

a Beckhoff eszközöknek?

Jamriska Péter: Az interpolált mozgás megvalósításán túl, először is biztosíta-

nunk kell egy interfészt a partner technológiai szoftvere számára. Másodszor 

olyan terepi buszra van szükség, amely képes integrálni más ipari kommuniká-

ciós protokollt is, így esett a választás az EtherCAT-re. Végül, de nem utolsó 

sorban a hajtásrendszerhez lineáris motorokat kell illeszteni, így a jeladó típusok 

meglehetősen széles skálán mozoghatnak, és nem okozhat problémát egy eset-

leges típusváltás.

Milyen fejlesztési tervei és kilátásai vannak jelenleg a Plasma-Tech-nek?

Imrei János: Azok a fejlesztések, amiket mi létrehozunk, az ügyfelek számá-

ra sok esetben láthatatlanok. Ha készítünk egy szoftveres fejlesztést, akkor  

az ügyfél csak azt veszi észre, hogy rövidebb lett a vágási idő pár másodperccel. 

A lézervágásban bizonyos alapok adottak a lézer által, egy megmunkálás tehát 

nem lesz gyorsabb, mint amennyit egy 4–5 kw-os lézer tud. A köztes időket  

viszont lehet csökkenteni, például gyorsíthatjuk a paletta cseréjét, növelhetjük 

az átállás sebességét. Minden ilyen paramétert próbálunk folyamatosan fejlesz-

teni, szeretnénk az általunk ideálisnak ítélt paramétereket megközelíteni.

  www.plasmatechsystems.hu

Az interjút és a fotókat a Beckhoff megbízásából a CNCMedia Kft. munkatársai 

készítették. 

Az alkalmazásról készült videóbeszámoló megtekinthető 

az alábbi linken, vagy a mellékelt QR kódot beolvasva: 

  https://youtu.be/RJWUlMgz9xM

A Beckhoff CX5100 beágyazott PC-vel ellátott vezérlőfelület, háttérben a magas vágási 
minőséget biztosító Precitec ProCutter vágófejjel

A tengelyek dinamikus mozgatását megvalósító AX5000-es hajtásrendszer
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Ventilátor nélküli kivitel
Intel® Core™ i számítási  
teljesítmény

C6025 ipari PC: nagy számítási 
teljesítmény rendkívül kompakt, 
ventilátor nélküli kivitelben 

www.beckhoff.hu/c6025
A Beckhoff ultrakompakt ipari PC-családjának hatékony tagjaként a C6025 egy rugalmasan telepíthető, 
ventilátor nélküli eszköz, amelyet 82 x 127 x 40 mm kompakt mérete ellenére kivételesen nagy számítási 
teljesítmény jellemez. Ez a teljesítmény a jelentősen csökkentett energiaigénnyel és akár négy processzormaggal -
rendelkező Intel® Core ™ i U processzoroknak köszönhető. Még az alapverzió is rendelkezik  
4 GB DDR4 RAM-al és 40 GB M.2 SSD és 3D flash memóriával (mindkettő bővíthető), egy DisplayPort- 
csatlakozóval és négy USB 3.0 csatlakozóval,  valamint egy on-board Ethernet-adapterrel, amely 3 db 100/1000Base-T  
csatlakozóval rendelkezik. Ezek a jellemzők  lehetővé teszik a nagy igényeket támasztó vezérlőalkalmazások, 
valamint a komplex átjáró (gateway) vagy kommunikációs feladatok végrehajtását.

C6032C6017C6015 C6030

C6025

| P
C1

1-
52

HU
 |

Beckhoff Képzések
Szervezett tanfolyamok keretében számos képzési és továbbképzési lehetőséget 

biztosítunk a PC-alapú vezérlések iránt érdeklődő szakemberek számára. A kép-

zéseken nem csak a Beckhoff termékekről kaphatnak átfogó képet a résztvevők, 

hanem megismerhetik a CoDeSys fejlesztőkörnyezetet, valamint elsajátíthatják 

a TwinCAT automatizálási szoftver használatát.

Munkatársaink, családtagjaik és Partnereink egészségmegőrzése érdekében kie-

melten fontosnak tarjuk, hogy felelősen reagáljunk a koronavírus kapcsán kiala-

kult helyzetre, ezért jelenleg nincs lehetőség személyes oktatásra budapesti és 

debreceni oktatótermeinkben. Azt is elengedhetetlennek tartjuk azonban, hogy 

Partnereinknek segítsünk elsajátítani a hatékony munkavégzéshez szükséges is-

mereteket, ezért az elmúlt hónapok során azon dolgoztunk, hogy a megváltozott 

körülményekhez igazodva új koncepciót alakítsunk ki az oktatások terén.

Ezért most szeretnénk az Önök figyelmébe ajánlani az elmúlt időszakban ki-

dolgozott online és kihelyezett oktatásainkat, amelyek a megszokott oktatási 

tematikákat megtartva épülnek fel.

Online oktatásainkat előre egyeztetett időpontban, Microsoft Teams felüle-

ten keresztül tudjuk megtartani. Az oktatáshoz szükséges Beckhoff eszközöket  

telephelyükre kiszállítva biztosítjuk. 

Kihelyezett tanfolyam esetén oktató kollégánk szállítja telephelyükre a képzés-

hez szükséges eszközöket, és szintén előre egyeztetett időpontban, személyesen 

tartja meg a képzéseket, maximálisan betartva a járványügyi helyzetre vonatko-

zó egészségügyi előírásokat. 

A tanfolyamokra az info@beckhoff.hu email címen, vagy a +36-1-501-9940 

telefonszámon lehet jelentkezni, ahol a Beckhoff munkatársai örömmel vála-

szolnak az esetlegesen felmerülő kérdésekre is!

  www.beckhoff.hu/training-hungary

Közösségi média
Közösségimédia-csatornáinkon naprakész információkat, érdekes esettanul-

mányokat, felhasználói segédleteket, videókat teszünk elérhetővé, illetve ak-

tuális programjainkról, képzéseinkről adunk hírt és számolunk be. Ezeken felül 

egyéb, az automatizálás világához kapcsolódó érdekességeket is közzé teszünk.

Friss hírekért kövesse:

  Facebook oldalunkat: www.facebook.com/beckhoffHU 

  Youtube csatornánkat: www.youtube.com/channel/UCsFoMecl4L-ZIVB9YmY0GaQ 

  LinkedIn oldalunkat: www.linkedin.com/company/beckhoff-automation-kft 

  www.beckhoff.hu/hu/default.htm?beckhoff/social_media.htm

MEGNEVEZÉS ELÉRHETŐSÉG

TwinCAT 3 Alapok Online vagy kihelyezett formában elérhető

TwinCAT 3 NC PTP Online vagy kihelyezett formában elérhető

EtherCAT Online vagy kihelyezett formában elérhető

TwinCAT 3 Safety Online vagy kihelyezett formában elérhető

TwinCAT 3 HMI Online vagy kihelyezett formában elérhető

TwinCAT 2 Alapok Jelenleg nem elérhető!

TwinCAT 2 NC PTP Jelenleg nem elérhető!

TwinCAT 2 Safety Jelenleg nem elérhető!

TwinCAT 2 – TwinCAT 3 Jelenleg nem elérhető!

Szervorendszerek tervezése 
és hangolása 

Jelenleg nem elérhető!

NCI Online vagy kihelyezett formában elérhető

TwinCAT 3: TwinSAFE SC Online vagy kihelyezett formában elérhető

TwinCAT 3 Vision Jelenleg nem elérhető!
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Beckhoff Automation Kft.
Gubacsi út 6.
1097 Budapest
Magyarország

Tel.: + 36-1-501-9940 
Fax: + 36-1-501-9941 
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.hu 

További információ: 
 www.beckhoff.hu


