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COMUNICAÇÃO CNC
O DNC-Max é a última versão do mais confiável software de
comunicação do mercado. Sua estrutura adaptável a
solicitações remotas e auto-recebimento, o DNC-Max, continua
a ser a melhor solução de software.
O DNC-Max permite funcionalidades desenvolvidas para tornar
cada aspecto da comunicação CNC mais confiável e eficiente.

Compatibilidade com CNC
O DNC-Max é desenvolvido como solução DNC completa para
todo equipamento CNC. Em adição ao padrão Fanuc/Haas os
controles do DNC-Max incluem suporte abrangente à maioria
dos CNC tais como Heidenhain, Mazak, Fagor, etc.

Compatibilidade de Hardware
O DNC-Max trabalha de imediato, sob padrão industrial
RS-232 de comunicação serial, incluindo rede Ethernet e
servidores Wireless serial, cartões tradicionais e hardware
mais antigo.

Compatibilidade com arquivo CNC
Se estiver ajustando seu primeiro sistema ou substituindo
outro existente, a aplicação DNC escolhida deve ser compatível
com os seus dados. O DNC-Max elimina necessidade de
atualizar seus programas NC existentes.

Fácil de Usar e Administrar
Transferência de arquivos, monitoramento de portas e administrar o sistema, através de interface objetiva e intuitiva. Isto é
parte da inteligência de desenvolvimento com base em
soluções.

Monitore dados enquanto são
transmitidos às máquinas CNC

O DNC-Max apresenta informações detalhadas

Para maiores informações visite

www.cimco.com
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DESTAOUES
A Ferramenta Certa para o Trabalho
O DNC-Max é a única escolha aos usuários que precisam de
performance, flexibilidade e confiança. Se a solução for para
uma pequena empresa com poucas CNCs ou uma solução
corporativa para centenas de máquinas em múltiplas plantas,
o DNC-Max é a solução já aprovada.
O servidor DNC-Max apresenta
informação abrangente do sistema

O Cliente DNC-Max
O DNC-Max cliente é a aplicação do usuário para a transferência
remota de arquivo, monitoramento e gerenciamento de porta.
O DNC-Max Cliente pode acessar mais de um servidor DNC-Max
através da LAN, WAN ou mesmo Internet.

Funções Novas e Melhoradas no DNC-Max

O servidor DNC-Max mostra o
status detalhado da informação

Globais
•
•
•
•

O servidor DNC-Max
O servidor DNC-Max é o produto DNC responsável por todas
as atividades relativas às comunicações. Usuários podem
escolher executar o servidor DNC-Max como serviço ou
aplicação. Isto é o componente interno do DNC-Max.

Interface tipo Windows XP™
Capacidades de Administração Ampliadas
Configuração Remota do Servidor Melhorada
Suporte a Licenças Flutuantes

Protocolos
•
•
•
•

Mais Opções de Solicitação Remota
Suporte a Listagem de Pastas
Mais Formatos/Filtros da lista de Pastas
Monitoramento de Porta do Servidor

O Servidor DNC-Max
•
•
•
•
•

Backup/Restauração do Sistema
Amplificação de Velocidade do Servidor Serial
Utilitário de Exportar Ajustes Globais de Porta
Melhorada Integração com NC-Base™
Suporte Ampliado à Coleta de Dados

O Cliente DNC-Max
•
•
•
•
•
•

Monitora todos aspectos
da transferência de programa

Personalização Interface
Modos de Proximidade
Configuração de Grupo de Porta
Configuração e Ajusta de Dispositivo DAQ
Melhor Acesso Remoto ao Servidor
Cliente Pocket PC Atualizado

Ampliando o Poder do DNC-Max

Dispositivo Conversão
Ethernet->Serial

O DNC-Max integra-se com o CIMCO NC-Base™ uma completa
solução de gerenciamento CNC, e o MDC-Max para coleta
de dados e monitoramento do chão de fábrica.

Servidor
DNC-Max

Necessidades do Sistema
OS
CPU
RAM

CNC

Windows 2000. Windows XP, Vista, 7 e 8.
32 e 64-bit suportado
1.5 Ghz. Intel ou AMD.
2Gb ou mais.

Revenda

A solução completa em DNC
para todos equipamentos CNC
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