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PNOZmulti 2: verimli, esnek otomasyon projeleri için yüksek 

performanslı, yapılandırılabilir küçük kontrolör 

 

Emniyet konusunda dünya çapında standart 

 

PNOZmulti 2 yapılandırılabilir emniyetli küçük kontrolör ürün 

yelpazesi; sertifikalı ve dünya genelinde yerleşmiş olan birinci nesil 

PNOZmulti’nin, yani PNOZmulti Classic'in güvenilirliğini ve 

başarısını sorunsuz bir şekilde sürdürmektedir. Yapılandırılabilir 

emniyetli küçük kontrolör, tesis ve makinelerdeki çok sayıda 

emniyet işlevini izler ve artık emniyet konusunda dünya çapında 

standart haline gelmiştir. 

İşlevsel bakımdan değerlendirildiğinde, PNOZmulti 2 gibi 

yapılandırılabilir küçük kontrolörler; PNOZ emniyet röleleri ile PSS 4000 

otomasyon sistemindeki büyük, programlanabilir kontrol sistemleri 

arasında yer alır. PNOZmulti Configurator yazılım aracı, kanıtlanmış 

parametre aracı olmaya devam ediyor. 

Fare tabanlı kablolama kabloların yerini aldı 

Otomasyon teknolojisi sektöründeki ilerlemeye benzer bir şekilde, 

emniyet teknolojisi; kontak tabanlı emniyet röleleri ve entegre mantık 

işlevine sahip cihazlar aracılığıyla fiziksel bağlantılı röle teknolojisinden 

yavaş yavaş uzaklaşarak esnek, yapılandırılabilir emniyet rölelerine veya 

küçük kontrolörlere doğru gelişim gösterdi. Burada amaç, emniyet 

teknolojisini kullanıcı için daha şeffaf ve yönetilebilir hale getirmekti. 

Sonunda bu süreç, işlevi ve mantığı grafik olarak görüntüleyen ve 

ardından yapılandırılan ayarı depolama ortamı aracılığıyla küçük 

kontrolöre ileten yeni yapılandırma araçları türlerinin geliştirilmesini de 

beraberinde getirdi. Pilz, 2002 yılında PNOZmulti Classic ve dört 

modülüyle serbestçe yapılandırılabilen küçük kontrolörü piyasaya süren 

ilk şirket olduğunda, bu, makine mühendisliğinde bir devrim anlamına 
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geliyordu. İlk defa, bilgisayarda oluşturulan yazılım programı aracılığıyla, 

sadece tek bir cihazı olan bir makinede emniyetle ilgili birden fazla işlev 

("multi" adı buradan gelmektedir) oluşturmak mümkün oldu. Serbestçe 

yapılandırılabilen giriş ve çıkışlar, sorumlu elektrik tasarım 

mühendislerine maksimum esneklik sağlar; bu mühendislerin planlarda 

göz önünde bulundurmaları gereken tek şey gereken giriş/çıkış sayısıdır. 

Tesis kuranlar veya makine teknikerleri, emniyetli uygulama öğelerini ve 

öğeler arasındaki mantık bağlantılarını kullanarak emniyetle ilgili gerekli 

uygulamayı oluşturmayı başardılar; daha önce bu, zahmetli ve çok 

zaman alan bir süreç olan kontaktörlerin ve rölelerin kablo bağlantılarının 

kurulmasıyla gerçekleştiriliyordu. Hazır uygulama blokları arasındaki 

hatlar, kontakların ve tellerin yerini alıyor. Artık mantık işlevlerini 

gösteren bir elektrik devresi şeması oluşturmaya gerek yok. 

Sonuç olarak sezgisel, "fare tabanlı kablolama” yöntemi, çok zaman alan 

ve bazen hatalı olan kablajın yerini alarak yerleşmiş hale geldi. Hem 

makine teknikerleri hem de kullanıcılar, sağlanan birçok faydayı kısa 

sürede fark ettiler: Zaman, yer ve maliyet tasarruflarının yanı sıra, 

kullanıcı dostu arıza teşhisi ve görselleştirme seçenekleri de giderek 

daha fazla önem kazanıyor. Kullanım dışı kalma süreleri azalıyor, tesis 

kullanılabilirliği artıyor. 

2009’da daha ince bir sürüm piyasaya sürüldü: PNOZmulti Mini. 

PNOZmulti Classic'ten farklı olarak, bu cihaz 135 mm yerine sadece 45 

mm genişliğindedir ve düz metin gösterebilen bir ekranla donatılmıştır. 

Tüm boyut ve uygulamalara uygun 

2012’de Pilz, küçük kontrolörlerin ikinci neslini piyasaya sürdü. 

PNOZmulti 2’nin temelini de modüler donanım platformu 

oluşturmaktadır. Bu küçük kontrolör, aydınlatmalı düz metin ekranına 

sahip 45 mm genişlikli PNOZ m B0 ve PNOZ m B1 (2015’ten beri) temel 

ünitelerini sağlar. Ayrıca, emniyetle ilgili hemen hemen tüm 

gereksinimleri kapsayan çok çeşitli genişletme modülleri de sağlar. 
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Bunlar acil durdurmaların, emniyet kapılarının, ışık perdelerinin, iki elle 

kontrol cihazlarının, pres emniyet valflerinin ve analog olarak ölçülen 

değerlerin izlenmesi ile hareket izleme işlevlerini içerir. Modüler konsept, 

tam olarak uygulamaya göre çözüm üretmeye olanak sağlar.  

PNOZmulti 2, uygulamaya bağlı olarak EN ISO 13849-1 PL e/Cat. 4 

adete kadar EN ISO 13849-1 ve SIL CL, 3 adete kadar EN / IEC 62061 

maksimum emniyet anlamına gelir. 

Yerleşik PNOZ m B0 temel ünitesi, sekizi serbestçe yapılandırılabilir I/O, 

dört emniyetli yarı iletken çıkış ve dört adet yapılandırılabilir test pals 

çıkışı olan yirmi emniyetli giriş sağlar. Gerekirse altı adede kadar 

genişletme modülü (G/Ç veya hareket izleme modülleri) 

bağlanabildiğinden, tek bir temel ünite ile çok sayıda emniyet ve 

otomasyon işlevi uygulanabilir. Bunlar, daha yüksek seviyeli bir PLC 

kontrolörüyle iletişim için endüstriyel haberleşme modülleri veya merkezi 

olmayan çevre birimine ya da temel üniteler arasında bağlantı modülleri 

gibi iletişim modüllerini içerir. PNOZ m B0, USB bağlantı noktası 

aracılığıyla programlanabilir; bu durumda kullanıcı programı yonga 

kartında depolanır. 

Geniş bir temel üzerine kurma 

PNOZ m B0 temel ünitesinin aksine, PNOZ m B1’de sadece test darbesi 

çıkışları yerleşik olarak mevcuttur. Kullanılabilir I/O sayısı, kullanılan 

genişletme modüllerine bağlı olarak esnek ve granülerdir. Dolayısıyla 

kullanıcıların yalnızca uygulamalarını tatbik etmek için gerçekten ihtiyaç 

duydukları genişletmelere yatırım yapması gerekir. PNOZ m B1 güçlü 

işlemcilerle donatılmıştır ve gerekirse yapılandırma ve uygulama 

görevlerine yönelik kullanıcı programlarının, PNOZ m B0 veya 

PNOZmulti ürün yelpazesindeki diğer küçük kontrolörlerden dört kata 

kadar daha büyük olmasına imkan tanır. Böylece daha geniş bir işlev 

çeşitliliğine sahip makineler için, başka bir deyişle daha büyük projeler 

için daha yüksek performans sunar. Sağ tarafta, PNOZ m B1 on iki adet 
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emniyetli genişletme modülü ve bir adet standart çıkış modülüyle 

genişletilebilir. Ayrıca, PNOZ m B1 iki Ethernet iletişim arabirimine 

sahiptir ve arabirimleri kullanarak cihazı programlamak da mümkündür. 

Uygulama programı USB bellekte depolanır; başka programlar da 

depolanabilir, ancak bunlardan sadece biri çalıştırılabilir. Bu, farklı 

makine türleri için farklı otomasyon çözümlerine ihtiyaç duyan 

kullanıcılar için uygun maliyetli bir çözümdür. Yerleşik Modbus/TCP ile, 

sanal giriş ve çıkışları çalıştırmak ve doğrudan temel üniteden diğer 

kontrolörlerle bağlantı kurmak mümkündür. 

Uygulamaya ve endüstriye esnek bir bakış 

Uygulamaya bağlı olarak, modüller temel üniteleri genişletmek için 

kullanılır.  Yarı iletken veya röle teknolojisinde emniyetli girişlere veya 

emniyetli giriş ve çıkışların birleşimine sahip modüller mevcuttur. 

Hareket izleme modülleri, sürücü işlevlerinin emniyetli bir şekilde 

izlenmesini de sağlar: Birden fazla sürücülü aks bulunan tesislerde, 

emniyetli hareket izleme modülleri, EN 61800-5-2 uyarınca emniyet 

işlevleri doğrultusunda aksları izler (m B1 temel ünitesi başına 20 aksa 

kadar). Örneğin, emniyetli hız ve aralık, emniyetli durdurma 1 ve 

emniyetli durdurma 2 (gecikmeli ve anında durdurma). 

Alışılmış I/O modüllerine ek olarak, PNOZmulti 2’de, mekanik presleri 

emniyetli bir şekilde izlemek için tasarlanmış modüller de bulunur. 

PNOZmulti 2 yapılandırılabilir emniyetli küçük kontrolörlerdeki çift 

kutuplu yarı iletken çıkış modülü, çift kutuplu anahtarlama gerektiren 

pres emniyet valflerinin ve diğer aktüatörlerin basit ve emniyetli kontrolü 

için kullanılır. Bu, mekanik preslerin çalışmasını hem daha emniyetli hem 

de daha üretken hale getirir. Böylece hem yeni hem de eski preslerin 

(yenileme kapsamında) yıllarca emniyetli bir şekilde çalıştırılabilmesi 

mümkün olur. PNOZmulti Configurator yazılım aracındaki onaylı pres 

blokları (örneğin, çalışma modları veya izleme işlevleri için) uygulamayı 

hem emniyetli hem de uygun maliyetli hale getirir.  
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Emniyetli analog giriş modülleri, emniyet otomasyonu teknolojisi 

alanında özel görevleri de kapsar: Bu modüller süreç değerlerini 

emniyetli ve hassas bir şekilde izler. Bu amaçla PNOZmulti 

Configurator'da giriş, uygulanabilirlik, ölçeklendirme ve aritmetik işlevler 

için yeni yazılım blokları sağlanmıştır. Sonuç olarak, proje 

yapılandırması daha basit ve hepsinden önemlisi daha hızlı hale gelir. 

Sınır değeri ve aralık izleme parametreleri sadece birkaç tıklamayla 

ayarlanabilir. 

PNOZmulti 2 ile birlikte modüler sistem çözümleri 

PNOZmulti 2’yi temel alan konseptler değişiklik yapma ve genişletme 

esnekliği sunar. Birden fazla tehlike riskine karşı verimli bir şekilde 

önlem alınacaksa PNOZmulti 2, daha yüksek seviyede kontrol ve 

emniyet yönetimini üstlenir. Örneğin bir makinede, birkaç kapı 

PSENmlock emniyet kapısı sistemi ve PSENcode kodlu emniyet 

anahtarı kullanılarak korunurken, makine beslemeleri PSENopt II ışık 

perdesi kullanılarak korunur. Bunlar, kurulu acil durdurma düğmeleriyle 

aynı şekilde doğrudan temel üniteye (PNOZ m B0) veya giriş modülleri 

(PNOZ m B1) aracılığıyla bağlanır. Alternatif olarak kapılar, Emniyet 

Cihazı Arıza Teşhisi (SDD) adlı arıza teşhisi çözümüyle seri bağlanabilir 

ve ayrıntılı olarak izlenebilir. Sonuç olarak, bağlanacak yalnızca iki kablo 

vardır. 

PASvisu web tabanlı görselleştirme yazılımı ile birlikte, hem otomasyon 

projelerini sadece PNOZmulti 2 ile yapılandırmak ve optimum 

görselleştirmeye sahip olmak mümkündür hem de tam işlev aralığı 

kullanılabilir. PASvisu sayesinde operatörler ve servis personeli, yerel 

olarak ve uzaktan erişim yoluyla tüm tesisin kapsamlı ve rahat bir genel 

görünümünü elde eder. PNOZmulti 2, görselleştirme yazılımına 

doğrudan bağlandığında, çok sayıda arıza teşhisi seçeneği dahil olmak 

üzere, yazılımın tüm işlev yelpazesi kullanılabilir. Arızalar veya hatalar 
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hızlı bir şekilde tespit edilip giderilebilir; kullanım dışı kalma süreleri 

azalır. 

PITmode fusion çalışma modu seçimi ve erişim izni sistemi ile birlikte 

PNOZmulti 2, erişim korumasını ve işletim modu seçimini yönetmeyi 

kolaylaştırır: Sistem, emniyet ve güvenlik işlevlerini birleştirir ve farklı 

kontrol dizileri ve çalışma modları arasında düzenli olarak geçiş yapması 

gereken tesis ve makinelerde kullanılır. PITmode fusion tesis 

konseptlerine entegre edildiğinde, operatörler, kodlanmış RFID alıcı-

verici anahtarları aracılığıyla erişim izinleri atayabilir. Ayrıca hangi 

personelin hangi çalışma modunu (otomatik mod, kısıtlı koşullar altında 

manuel müdahale, servis modu vb.) etkinleştirmesine izin verileceğini de 

tanımlayabilirler. 

PNOZmulti 2 temel ünitelerde zaten kimlik doğrulama için bir işlev bloğu 

mevcuttur. Bu, PNOZmulti’nin erişim izni için PITreader okuyucu 

ünitesiyle birlikte kullanılabileceği anlamına gelir. 

Yazılım: fikirden projeye 

PNOZmulti Configurator, PNOZmulti'ye ait bir yazılım aracıdır. Bu araç, 

herhangi bir programlama bilgisi olmadan karmaşık süreçlerin grafik 

yapılandırmasına olanak sağlayan sezgisel bir araçtır. Başlangıçta 

kullanıcı arabiriminde yalnızca tek bir ana program bulunurken şimdi 

modüllerin bağımsız alt programları (mIQ) da burada gösterilmektedir. 

PNOZmulti Configurator; proje tasarımı, belgeleme ve devreye alma 

sırasında destek sağlar. Kullanıcılar ihtiyaç duydukları işlev bloklarını 

seçer ve gerekli bağlantıları sürükle ve bırak yöntemiyle kurar. Program 

her bir eylemin uygulanabilirliğini ayrı ayrı denetler. 

Eski makinelerin kanıtlanmış donanım yapılandırmaları planlanan bir 

projeye aktarılacaksa, bu formda benzersiz olan ve aktarıma yardımcı 

olacak bir geçiş aracından yararlanılabilir. Kullanıcıların yapması 

gereken tek şey, PNOZmulti 2 temel ünitesinin simgesini önceki 

sürümün üzerine yerleştirmektir. Eski yapılandırmanın kopyalanması 
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başlatılır; program uyarlanır. Araç neyin uyarlanması gerektiğini otomatik 

olarak anlar; yapılandırma sadece birkaç dakika içinde güncel olur. 

Yeni program makinede işlevselliğini göstermeye başlamadan önce 

çevrimiçi bir simülasyon programı tamamlanan projeyi bilgisayarda test 

eder. Mantık bağlantılarını simüle edip test eder ve hataları önceden 

algılar. Tesiste ilk defa kullanıldığında, bu, arızaları, kullanım dışı kalma 

sürelerini ve zaman kaybını önler. 

Hemen hemen her sektöre uygun 

PNOZmulti ürün yelpazesindeki yapılandırılabilir emniyetli küçük 

kontrolörler dünya genelinde sayısız sektörde emniyeti sağlar. 

PNOZmulti ile Pilz, ilgili tüm standartlara uygun olarak insanları ve 

makineleri korumak için uluslararası düzeyde kabul gören, sertifikalı bir 

standart oluşturdu. PNOZmulti tabanlı emniyet çözümleri, insanların 

tehlikelere maruz kaldığı her yerde kullanılabilir. İkinci düzeyde, tesis ve 

makinelerin emniyette olmasını ve acil durumlarda tahrip olmamasını 

sağlamak için önlemler alırlar. Neredeyse 20 yıldır, özel amaçlı ve seri 

makineler (özellikle işleme, üretim ve ambalajlama makineleri, talaşlı 

işleme merkezleri, montaj ve doldurma makineleri) ister Classic ister 

PNOZmulti 2 olsun, PNOZmulti için klasik uygulama alanı olmuştur. 

Bununla birlikte birkaç yıldır çok yönlü PNOZmulti sistemleri; teleferikler, 

tersane vinçleri, rüzgar türbinleri veya lunapark makinelerinde gereken 

emniyeti sağlamaktadır. Ayrıca bu emniyetli yapılandırılabilir küçük 

kontrolörle brülör yönetimi alanında da (yani gaz motorlarında, enerji ve 

ısıtma tesislerinde veya fırınlarda) karşılaşacaksınız. 

PNOZmulti yapılandırılabilir emniyetli küçük kontrolörün piyasaya 

sürülmesi, makine mühendisliği sektörüne önemli değişiklikler getirdi. 

Bugün endüstri ve dünya genelinde binlerce makinede PNOZmulti 

kuruludur. Dolayısıyla PNOZmulti, makine mühendisliği için dünya 

çapında onaylı ve zorunlu emniyet standardı haline gelmiştir. 
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Metinleri ve fotoğrafları www.pilz.de adresinden de indirebilirsiniz. 

  

 

Pilz Grubu 

Pilz Grubu, otomasyon teknolojisine yönelik ürünler, sistemler ve hizmetler sunan küresel bir tedarikçidir. 
Aile işletmesi Ostfildern'de faaliyet gösterir ve yaklaşık 2,500 personel istihdam eder. 42 bağlı kuruluşu ve 
şubesiyle Pilz; insanlar, makineler ve çevre için dünya çapında emniyet sağlamaktadır.  

Teknoloji lideri olarak Pilz, endüstriyel iletişim, arıza teşhisi ve görselleştirme sistemleri dahil olmak üzere 
sensör, kontrol ve sürücü teknolojisinden oluşan eksiksiz otomasyon çözümleri sunar. Danışmanlık, 
mühendislik ve eğitimden oluşan uluslararası bir hizmet yelpazesi de bu portföyü tamamlar. Pilz 
çözümleri; rüzgar enerjisi, demiryolu teknolojisi veya robotik sektörü gibi makine mühendisliğinin ötesinde 
birçok sektörde kullanılmaktadır. 

www.pilz.com 

 

Sosyal ağlarda Pilz: 

Sosyal medya kanallarımızda hem şirket hem de Pilz'in 

çalışanları hakkında arka plan bilgileri sunuyor ve 

otomasyon teknolojisindeki en son haberleri veriyoruz. 
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