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Sterowniki Cleco zostały zaprojektowane tak,
aby bezproblemowo łączyć Cię z linią montażową.
Nasze wszechstronne systemy sterowników zarządzają szeroką gamą narzędzi montażowych
i aplikacji, dostarczając zaawansowanych konfiguracji procesów i elastycznych rozwiązań 
w zakresie dokręcania.

PRZEWODNIK WYBORU KONTROLERA
Cleco ułatwia znalezienie odpowiedniego systemu sterownika dla Twoich narzędzi i aplikacji.

Kontrolery mPRO Intelligent
Spindles Nutrunner 



Sterowniki

Sterowniki serii mPro400
Zaprojektowane do zarządzania wieloma bezprzewodowymi i przewodowymi
narzędziami montażowymi Cleco
Kontrolery serii mPro400 zapewniają niezrównaną elastyczność linii montażowych 
wykorzystujących zarówno narzędzia przewodowe, jak i bezprzewodowe. Od prostych 
do złożonych wymagań dotyczących dokręcania, te kontrolery umożliwiają łatwą 
integrację z dowolnym środowiskiem produkcyjnym.

Elastyczny

Intuicyjny

Kompatybilny

Obsługuje kombinację do 16 narzędzi przewodowych i bezprzewodowych

Przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy o przekątnej 10,5 cala
zapewnia interaktywne wskazówki dla operatora

Podwójny sterownik analogowo-cyfrowy obsługuje starsze modele
narzędzi Cleco

Sterowniki serii mPro300
Zaprojektowane dla przewodowych narzędzi montażowych NeoTek
Sterownik serii mPro300 został specjalnie zaprojektowany do przewodowych 
narzędzi montażowych NeoTek. mPro300 zapewnia wszechstronną funkcjonalność 
protokołów i łatwość integracji z systemami zakładowymi.

Połączenie przewodowe

Łatwy w użyciu

Wszechstronny

Dedykowane rozwiązanie typu „jeden do
jednego” dla narzędzi NeoTek

Duży ekran dotykowy umożliwia
proste programowanie i szybki dostęp
do danych dokręcania

Bezproblemowa integracja z wieloma protokołami zakładowymi

Sterowniki serii mPro200
Zaprojektowane do zarządzania wieloma bezprzewodowymi narzędziami
montażowymi Cleco
Sterownik serii mPro200 z łatwością przechwytuje i przekazuje dane w czasie 
rzeczywistym w sieci zakładu. Kompaktowa konstrukcja serii sterowników mPro200 
pozwala zminimalizować zajmowaną powierzchnię bez poświęcania wydajności.

Połączenie bezprzewodowe
Łączy do 10 bezprzewodowych narzędzi w zakładzie i integruje się z MES

Kompaktowy
Oszczędność miejsca na linii (szerokość 4,6” w porównaniu z 10,5” w przypadku GC-400)

Stałe połączenie
Konfiguruj parametry pracy i zdalnie monitoruj produkcję



Sterowniki

Sterowniki serii mPro400

Sterowniki serii mPro300

Sterowniki serii mPro200

OPIS KOMPATYBILNOŚĆ NARZĘDZI WAGA SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ
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 Intelligent Spindles 

Podstawowy

Główny

Wtórny

Podstawowy/Wtórny

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprz. z punktem dostępowym

Sterownik bezprz. z punktem dostępowym

* G oznacza do użytku poza Ameryką Północną

Rozwiązania programowe
Serwer parametrów dokręcania - Pulpity nawigacyjne

Zarządzanie danymi Optymalizacja produktu Zapobieganie błędom Zapewnienie jakości

• Zapewnienie pełnej i ujednoliconej 
kontroli nad treścią, modyfikacjami, 
użytkownikami i bezpieczeństwem.
• Zapewnia łatwy dostęp do zebranych 
danych produkcyjnych poprzez przeglą-
darkę internetową.

udostępnianie i zarządzanie  parametrami.
• Usprawnienie egzekwowania dostępu, • Zdalne zarządzanie umożliwia wprowa-

dzanie zmian do produkcji z poziomu 
oprogramowania zamiast fizycznego 
chodzenia lub przechodzenia na linię 
produkcyjną.
• Wygodny monitoring użytkowania i lo-
kalizacja wszystkich aplikacji pozwala 
łatwo zidentyfikować, które parametry 
dokręcania są stosowane w danej loka-
lizacji.

• Widoki specyficzne dla użytkownika na 
pulpicie nawigacyjnym zapewniają 
miarodajną analizę danych, która jest 
istotna i wykonalna.
• Możliwości zarządzania zmianami 
zapewniają najwyższą kontrolę nad 
autoryzacją zmian przed włączeniem ich 
do produkcji.

• Funkcje archiwizacji i wycofywania 
aplikacji umożliwiają zapisywanie wersji 
aplikacji, dzięki czemu można je łatwo 
przywrócić do porządanych ustawień.
• Funkcje widoczności i identyfikowal-
ności pozwalają sprawdzić, kto, co, 
dlaczego i kiedy wprowadzono zmianę

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzyści rozwiązań programowych Cleco, odwiedź stronę https://www.clecotools.com/cleco-care/software-solutions

Dowiedz się już dziś, jak Cleco może pomóc zoptymalizować
i zmaksymalizować Twoją linię produkcyjną.
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