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IPN
Update
Visit www.constructor.no/Produkter/Lagerautomater-WMS/PaC-Light-IPN-Oppdatering/ for the latest information.
PaC-Light IPN Oppdatering is a
product in the category

Lagerautomater & WMS
TORNADO heisautomat
IPN Paternoster
PaC-Light IPN Oppdatering
TyreTower Dekkpaternoster
Horisontal karusell HOCA
WMS og styresystem
Please visit www.constructor.no to see our other
products.
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Beskrivelse

Du kan nå oppgradere operativsystemet på din Paternoster med
Pac-Light oppdateringspakke fra Constructor Norge. Denne
pakken er spesielt utviklet for å oppdatere maskiner fra
Constructor, men kan også installeres på paternostere fra andre
produsenter.
Vi ser ofte at paternostere levert for flere år siden er i god mekanisk
tilstand, men hvor de elektriske komponentene og operativsystemet
begynner å svikte. Reservedeler er ikke lenger tilgjengelig eller vanskelig
å få tak i, og selve teknologien begynner å bli foreldet.
Med Pac-Light oppdateringspakke kan gamle paternostere bli
oppdatert for å møte dagens moderne teknologi. Pakken inneholder
også en oppgradering av sikkerhetsfunksjoner for å møte dagens
regelverk.
Det tar vanligvis 1 arbeidsdag for to teknikere å installere PAC-Light
oppdateringspakken, som betyr kun et kort driftsbrudd i din paternoster.
Les mer om IPN Paternoster her

Fordeler
Fordeler med PaC-Light update:
PaC-Light Update oppfyller dagens krav på sikkerhetsforskrifter
PaC-Light Update tar i bruk den seneste teknologien
Smidigere og mer stillegående drift
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Med en oppgradering forbredes lagerautomaten for integrasjon med styringsystemet TC2000
Enkel og rask installasjon

Spesifikasjoner
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Spesifikasjoner
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Dette inngår i PaC-Light IPN Update:
Nytt elskap, bredde 500 mm, dybde 300 mm, høyde 500 mm
Økt sikkerhet for både brukere og gods ved hjelp av sikkerhetslysgardiner
Fotoceller i plukkåpningens øvre og nedre kant
Touch screen, sort/hvitt som standard, farge som tilvalg
PaC-Light IPN oppdatering leveres fullt installert og testet
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