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Pro více informací navštivte

DNC-Max poskytuje podrobné informace o stavu

Sledování dat během 
přenosu do CNC stroje

DNC-Max je poslední verze nejoblíbenějšího programu na trhu pro 
CNC komunikaci. Se svými uživatelsky nastavitelnými funkcemi pro 
vzdálený požadavek a automatický příjem programu patří stále 
DNC-Max mezi nejpoužívanější softwarové řešení. Díky pokročilé 
architektuře klient/server je tento systém velice stabilní a spolehlivý.
 
DNC-Max poskytuje funkční propojení vytvořené pro větší 
spolehlivost a efektivnost CNC komunikace.

Kompatibilita CNC
 
DNC-Max je vytvořeno tak, aby bylo úplným DNC řešením pro 
všechna Vaše CNC zařízení. K standardním typům řídicích systémů 
Fanuc/Haas obsahuje DNC-Max nejúplnější podporu pro 
Heidenhein, Mazak, Fagor a další řídicí systémy.

Kompatibilní hardware
 
DNC-Max pracuje s průmyslovým standardem pro sériovou 
komunikaci RS-232, včetně ethernetu a bezdrátových serverových 
zařízení. Samozřejmostí je podpora tradičního hardwaru založeného 
na rozšiřujících kartách a staršího hardwaru.

Kompatibilita CNC souborů
 
Pokud uvádíte do provozu nový systém nebo nahrazujete existující, 
musí být DNC aplikace, kterou použijete kompatibilní s Vašimi daty. 
DNC-Max odstraňuje nutnost aktualizovat všechny Vaše NC programy. 

Jednoduchá správa a použití
 
Přenosy souborů, sledování portu a správa systému jsou prováděny v 
přehledném a intuitivním rozhraní klient/server. Stavba programu 
napomáhá uživateli k rychlému provádění potřebných operací se soubory.
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Ten pravý nástroj pro Vaši práci

DNC-Max je jediný nástroj pro uživatele, kteří vyžadují výkon, 
přizpůsobivost a spolehlivost. Nezáleží zda hledáte řešení pro  
malou dílnu s několika CNC stroji, nebo pro společnost se stovkami 
strojů v rozlehlých výrobních prostorách. DNC-Max je osvědčené 
řešení pro každého uživatele.

Klient DNC-Max

Klient DNC-Max je aplikace používaná pro místní nebo vzdálený 
přenos, sledování portů a správu portů. Klient DNC-Max může 
přistupovat k jednomu nebo více DNC-Max serverům v celé 
síti LAN, WAN nebo přes internet.

Více než 100 dalších
vylepšení a rozšíření…

DNC-Max Server

DNC-Max Server je hlavní program systému DNC, který je 
zodpovědný za všechny činnosti související s komunikací. 
Uživatel si může zvolit zda chce spustit server jako službu nebo 
jako aplikaci. Je to hlavní jádro systému DNC-Max.

Zvýšení výkonu systému DNC-Max

DNC-Max je úzce propojen s programem CIMCO NC-Base™, který 
poskytuje úplné řešení pro správu CNC programů, a MDC-Max 
pro sběr strojních dat a sledování strojů ve výrobním středisku.

 
     Windows 2000 or newer. All versions of XP, Vista and Windows
     7 & 8 supported.
     1.5 Ghz. Intel or AMD.
     2Gb or more.
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Systémové požadavky     

Nové nebo vylepšené funkce v DNC-Max 
Obecné
Uživatelské rozhraní Windows XP

Rozšířené možnosti nastavení

Rozšířená možnost nastavení serveru

Podpora licenčního serveru

Klient pro Vzdálenou podporu CIMCO

Protokoly
Více možností nastavení vzdáleného požadavku

Podpora prohlížení adresářů

Více filtrů formátu pro seznam adresářů

Sledování portu serveru

DNC-Max server
Záloha/obnovení systému

Urychlení sériového připojení

Nástroj pro souhrnné nastavení portů

Rozšířené propojení s NC-Base™

Rozšířená podpora pro sběr dat

Klient DNC-Max
Vylepšené nastavení uživatelského rozhraní

Uživatelské režimy rozhraní

Skupinové nastavení portů

Nastavení DAQ zařízení

Vylepšený vzdálený přistup k serveru

Aktualizovaný klient pro Pocket PC
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Kompletní DNC řešení pro 
všechny Vaše  CNC stroje

Klient DNC-Max poskytuje 
úplné informace o systému

Sledování podrobností 
během přenosu programu

DNC-Max Server zobrazuje 
podrobné informace o stavu serveru

FUNKCE
Hlavn i


