
Met ASi-5 kunt u voortaan ook DGM- en DGM-R-frequentieomvormers van de fabrikant Bon�glioli vo-
ordelig aansturen – en tegelijkertijd pro�teren van een enorm vereenvoudigde ingebruikneming.

E�ciënte motorparametrisering en volledige controle tij-
dens gebruik
Via de nieuwe ASi-5-motormodule voor DGM/DGM-R van Bon�glioli (BWU4388) zijn acceleratie en snel-
heden voor de procesbesturing cyclisch te wijzigen en daarmee uiterst snel aan te passen. Hiervoor staat
een geoptimaliseerde mapping van procesgegevens ter beschikking. Dankzij ASi-5 levert de motor ook
uitgebreide informatie terug. In de cyclische ingangsdata worden namelijk niet alleen foutmarkeringen,
maar bijvoorbeeld ook de stroomopname van de motor ter evaluatie weergegeven. Een bijkomend vo-
ordeel: Door de aanwezige vier digitale ingangen en twee digitale uitgangen van de ASi-5-module zijn
tegen geringe kosten extra sensoren en actuatoren aan te sluiten.

Met slechts één ethernetnode kunnen meer dan 100 Bon�glioli-DGM- of -DGM-R-frequentieomvormers

DGM/DGM-R van Bon�glioli comfortabel en vo-
ordelig aansturen

https://www.bihl-wiedemann.de/nl/producten/as-interface-modulesslaves/drive-solutions/product-selector-drive-solutions/s/bwu4388.html
https://www.bihl-wiedemann.de/nl/producten/as-interface-modulesslaves/drive-solutions/product-selector-drive-solutions/s/bwu4388.html


Individual cookie settings

e�ciënt worden aangesloten.

Kosten en inspanning voor bedrading verminderen, fouten
bij parametriseren voorkomen
Met de ASi-5-motormodule voor Bon�glioli DGM/DGM-R (BWU4388) pro�teert u natuurlijk ook van de
klassieke voordelen van ASi, zoals drastisch minder bedradingskosten. Bij gebruik van de
Bihl+Wiedemann Software Suite komt daar nog een voordeel bij: Nadat u een ASi-5-motormodule hebt
gecon�gureerd en de parameters van Bon�glioli-aandrijvingen hebt gede�nieerd, kunt u deze infor-
matie eenvoudig naar andere ASi-5-motormodules kopiëren. Bij de ingebruikneming worden alle mo-
torparameters automatisch gedownload. Ook bij vervanging van motoren en motormodules vindt de
parametrisering automatisch plaats. Zo bespaart u veel tijd en/of kosten en vermijdt bovendien mogelijke
fouten bij de parametrisering.

ASi-5-motormodule voor Bon�glioli DGM/DGM-R in detail:
• één Bon�glioli DGM/DGM-R per module aanstuurbaar;
• vier ingangen/twee uitgangen extra;
• uitgebreide diagnosemogelijkheden, waaronder werkelijke stroom;
• cyclisch schrijven van snelheden en ramp;
• parameters van Bon�glioli-aandrijvingen acyclisch schrijven
• hoge beschermingsgraad IP67.

Heeft u vragen over onze producten en oplossingen?
Wij adviseren u graag persoonlijk.
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