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Aktuality 2015-03
Ukončení měničů SIMODRIVE 611
SIMODRIVE 611, měničové systémy Siemens, byly od 01.04.2014 zařazeny do výběhových produktů a od 01.04.2015
z prodeje k novým zařízením zrušeny.
Informujeme naše zákazníky, že do budoucna máme velké zásoby náhradních dílů
systémů SIMODRIVE 611.
Rádi Vám díly nabídneme i výměnným způsobem. Pokud bude Váš defektní přístroj
opravitelný, ušetříte čas a cenově jste výhodněji než při zakoupení náhradního dílu.
Pro naše zákazníky, kteří se bez řady SIMODRIVE 611 neobejdou nadále nabízíme
opravy těchto měničů.

Ukončení průmyslového PC – PCU50.5-C s WinXP
Taktéž od 1.4.2015 jsou ukončeny dodávky PCU50.5-C s WINXP a jsou zařazeny do
kategorie náhradních dílů. I zde Vám nabízíme opravy všech variant průmyslových PC
jako jsou i starší provedení MMC103 s WIN 3.11 und WIN NT, PCU50 s WIN NT und XP.

Informace: dlouhé nabíhání PCU 50 s WinXP
K nadměrně dlouhému nabíhání PCU (až 20 minut) může docházet s PCU Base software WinXP V01.02.00.00. To se může stávat i u vyšší
softvérové verze. Příčinou jsou dvě aplikace
• Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS.exe)
• Intel(R) Management & Security Application User Notification Service (UNS.exe)
Obě jsou součástí Intel’s Active Management Technology (AMT). Vlastní příčinou zpomalování nabíhání je nadměrné přibývání záznamů v
registrech pod HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Digest, které UNS.exe během nabíhání
ukládá. Během nového startu PCU docházi ke skenování nadměrného množství těchto záznamů.
Řešení
PCU Base V5XP V01.03.00.00 přeinstalovat na Base V5XP V01.03.00.00 nebo V5XP V01.04.00.00. Tímto je sice odstraněna příčina, ale záznamy v
registrech zůstaly. Pomocí záznamu do registru „UNS_del_keys.reg“ bude klíč a nahromaděné data smazány. V případě zájmu o další informace
nás kontaktujte na info@cnc-silhak.eu.
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Pokud nechcete dostávat další informace, odpovězte na tento email s poznámkou: odhlásit. Propojení na cizí stránky nebo portály činí uživatel na
vlastní nebezpečí a provozovatel neodpovídá za obsah webových stránek, na něž se uživatel po propojení dostane.
Naše obchodní podmínky ke stažení zde.

