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Você pode ser 
competitivo 
com estes 

instrumentos 
antigos?
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Então, por 
que continuar 
confiando neles?

Tecnologia 
superada não 
pode enfrentar 
os desafios do 
mercado de 
amanhã



www.marposs.com/upgrade

SISTEMA ELETRÔNICO PARA UPGRADE

Marposs P7UP é um aparelho de vanguarda 
tecnológica, desenvolvido para o upgrade dos 
amplificadores in-process e pre/post-process 
da antiga geração.

Este produto pode ser usado para o upgrade 
dos amplificadores: BLU, E3, E3C, E39, E5, 
E5N, E80, P5.

Substituindo o seu velho sistema Marposs por 
um P7UP, você estará respeitando as normas 
internacionais de ambiente e segurança, e 
minimizará os custos de manutenção graças à 
nova cobertura de garantia. 
P7UP é customizado para ser instalado em 
sua máquina retificadora sem a necessidade 
de modificações na lógica de controle; graças 
também aos acessórios dedicados e fornecidos 
com o produto, os quais permitem a substituição 
rápida, “plug&play”. 
A nova interface eletrônica de visualização é de 
fácil uso para o operador.

Acessórios para as E/S com relê:

O seu amplificador tem interface de entrada/saída 
com relê? A caixa de interface Marposs UP1 torna 
a ligação do P7UP fácil, pino a pino, utilizando os 
cabos e conectores existentes na máquina.

Faça download da última versão 
desse documento

Marposs melhora 
a qualidade 
e aumenta a 
competitividade de 
sua retífica
Depois de mais de seis décadas na 
vanguarda da tecnologia de aferição e 
controle, Marposs agora fornece soluções 
com melhor desempenho e maior eficiência, 
mais robustas do que nunca.

Os novos produtos Marposs com tecnologia 
avançada, garantem:

• Maior flexibilidade de aplicação
• Maior e Melhor desempenho
• Cumprimento das normas ambientais e de 

segurança
• Fácil conexão a redes Ethernet
• Moderno método de programação e 

operação
• cobertura de garantia e, como resultado, os 

custos de manutenção mais baixos
• Economia de energia

Marposs facilita a atualização dos seus 
medidores antigos, fornecendo produtos cada 
vez melhores para garantir alta qualidade e 
maior competitividade de produção.


