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Pilz biedt automatiseringsoplossingen voor machines en installaties: compleet en eenvoudig. Van de sensoren  
en besturingstechniek tot en met de aandrijftechniek – veiligheid en automatisering inclusief. Verschillende software
tools maken een eenvoudige handhaving mogelijk en vergemakkelijken de inbedrijfstelling. Door omvangrijke 
diagnosemogelijkheden profiteert u van korte stilstandstijden en een hoge beschikbaarheid van installaties.  
Voor uw veilige automatisering presenteren wij u hier de nieuwe producten voor 2021/2022. 
Meer informatie vindt u op onze homepage: www.pilz.com. Voer eenvoudig de webcode in, die vermeld is op  
de volgende pagina's.
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Veilige bewaking van de kartontoevoer op 
 verpakkingsmachines

Met deze Pilz oplossing verhoogt u 

de veiligheid en productiviteit van uw 

verpakkingsmachines! De oplossing 

wordt gebruikt bij het toevoeren van 

kartonnen dozen om te voorkomen 

dat een operator via de lege materi

aaltoevoeropening in de machine  

kan grijpen en zichzelf daarbij kan 

verwonden. Zolang er voldoende 

 dozen in het magazijn zijn, wordt de 

opening afgedekt door de dozen en  

is het niet mogelijk om in de gevaren

zone te reiken terwijl de machine 

draait. Zo beveiligt u de opening van 

de beweegbare scheidende veiligheids

voorziening: Als het gedefinieerde  

minimum aantal dozen in het 

 magazijn wordt bereikt of niet wordt 

bereikt, schakelen de uitgangen van 

de veiligheidsbesturing de machine 

uit. De machine blijft in stilstand tot

dat er weer voldoende dozen zijn  

gevuld en de productie weer kan  

beginnen. U kiest ofwel de veilige 

kleine besturing PNOZmulti 2 of het 

modulaire veiligheidsrelais myPNOZ. 

Per toevoerinrichting zijn twee  

optische sensoren nodig. Met deze 

TÜVgecertificeerde oplossing zit u 

aan de veilige kant en vermindert u 

de stilstandtijden van uw machine.

Oplossingen

Uw voordelen in één oogopslag

• TÜVgecertificeerde oplossing voor PL d/Cat. 3 volgens EN ISO 138491 

of SIL CL 2 volgens EN/IEC 62061: Kosten en tijdbesparing door 

gebruiksklare oplossing

• Hogere productiviteit van de machine: Verpakkingsmateriaal dient  

als natuurlijke bescherming, hekken en dergelijke kunnen achterwege 

worden gelaten. 

• Kostenbesparing: Geen complexe mechanische voorzieningen

• Hogere veiligheid van het personeel: Geminimaliseerd risico op 

 ongevallen door het gebruik van veilige besturingstechniek in  

combinatie met optische sensoren

• Eenvoudige integratie in bestaande toepassingen en ombouw  

achteraf is mogelijk

• Hoge betrouwbaarheid bij de detectie van verschillende verpakkings

materialen, bijv. ultra zwarte, glanzende of reflecterende objecten



PNOZmulti 
Configurator

PNOZ m B0.1

myPNOZ.91.
CKA360AB000XB700 

Sensor  
O300.GP.2-11246332
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Oplossingen

Veilige bewaking van de kartontoevoer op verpakkingsmachines

Technische 
 kenmerken

 • TÜVgecertificeerde oplossing voor PL d/Cat. 3 volgens EN ISO 138491  
of SIL CL 2 volgens EN/IEC 62061

 • Oplossing bestaat uit: 
  De veilige kleine besturing PNOZmulti 2 (alle basismodules van de  
productfamilie PNOZmulti 2 kunnen worden gebruikt) of
  Modulair veiligheidsrelais met de typecode  
myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 en
  2 optische sensoren O300.GP.211246332  
per kartontoevoer/kartonmagazijn

 • Geklokt door PNOZmulti 2 of myPNOZ
 • Korte reactietijden van de sensoren; puntstraalvorm;  
achtergrondonderdrukking; schakelafstand 30 … 100 mm;  
stekker M8 4polig; 12,9 mm breed

 • Raadpleeg voor meer informatie de beschrijving van de oplossing onder  
Webcode web0749.

Bestelnummer  • PNOZ m B0/PNOZ m B0.1
  Steekbare veerkrachtklemmen
  Steekbare schroefklemmen
  Chipkaart 8 kByte/32 kByte
  MiniUSBkabel 3 m/5 m
  Softwaretool PNOZmulti Configurator, vanaf V11.0 

 • Veiligheidsrelais myPNOZ, Creator typecode

 • 2 optische sensoren O300.GP.211246332 per magazijn

Toebehoren
 • bijv. kabel recht 5 m

772 100/772 104
751 008
750 008
779 201/779 211
312 992/312 993
Licentievrij

myPNOZ.91.CKA
360AB000XB700
Z9000039

533 121

Oplossing voor het veilig bewaken van de kartontoevoer –  
zo verhoogt u de veiligheid en productiviteit van uw verpakkingsmachines!

myPNOZ:

Webcode: 

web224965

PNOZmulti 2 
uitbreidings-
modules:

Webcode: 

web225352

PNOZmulti 2 
basismodules:

Webcode: 

web22535

Online-informatie 
op www.pilz.com

PNOZmulti 
Configurator:

Webcode: 

web225344

Verpakkings-
oplossing:

Webcode: 

web0749

Oplossing met de veilige kleine besturing PNOZmulti 2
 • Economisch: Alle basismodules PNOZmulti 2 kunnen worden gebruikt en gecertificeerd.
 • Open en flexibel: Alle andere toepassingsgerelateerde veiligheidsfuncties kunnen ook worden  
bewaakt (noodstop, veiligheidsdeuren, enz.).

 • Productief: De geïntegreerde diagnose via PVIS met duidelijke tekstberichten wordt gebruikt voor  
snel verhelpen van uitvaltijden met duidelijke instructies.

 • Kostenbesparend: Bewaking van meerdere kartonmagazijnen is mogelijk met slechts één basismodule, 
per magazijn configureert u één functieblok en gebruikt u twee sensoren.

Oplossing met modulaire veiligheidsrelais myPNOZ
 • Voorgeconfigureerd opvraagbaar met de myPNOZ Creator typecode: myPNOZ.91.CKA360AB000XB700
 • Plug & play: Bedraden – direct klaar voor gebruik
 • Eenvoudig: Diagnose via LED's
 • Flexibel: Bewaking van verdere veiligheidsfuncties mogelijk.



6

Veilige trekkoordschakelaar PSENrope mini –  
meer veiligheid aan de lopende band

Met de nieuwe veilige PSENrope mini 

trekkoordschakelaars krijgt u een 

kosten effectieve oplossing voor de 

noodstopfunctie langs de transport

band. Met zijn compacte bouwwijze 

neemt de PSENrope mini trekkoord

schakelaar zeer weinig ruimte in de 

toepassing in. De kabellengte tot 

30 meter maakt, afhankelijk van de 

 lengte van de transportband, de be

veiliging met slechts één schakelaar 

mogelijk. De stabiele metalen of 

kunststof behuizing zorgt voor een 

 robuuste afwerking. Dankzij varianten 

met rechte en schuine kop kan 

PSENrope mini flexibel en eenvoudig 

in diverse inbouwsituaties worden 

 gemonteerd. De combinatie van 

nood stop en trekontgrendeling zorgt 

niet alleen voor geoptimaliseerde 

 kosten, maar ook voor een een

voudige en comfortabele bediening. 

Naast de varianten met noodstop

functie zijn nu ook varianten met  

ge ïntegreerde resetknop verkrijgbaar. 

Deze zijn geschikt voor verborgen 

 inbouw in de toepassing en maken  

zo een consistent machineontwerp 

mogelijk.

Veilige trekkoordschakelaar 

Uw voordelen in één oogopslag

• Economische oplossing voor de noodstopfunctie langs de  

transport  band

• Compacte bouwwijze voor weinig benodigde ruimte in de toepassing 

• Kabellengte tot 30 meter: Slechts één schakelaar voor de  

noodstop functie langs de transportband 

• Hoge robuustheid dankzij de stabiele metalen of kunststof behuizing

• Varianten met rechte of schuine kop voor een flexibel gebruik

• Varianten met geïntegreerde resetknop voor verborgen inbouw 

• Geschikt voor binnen en buitentoepassingen

• Eenvoudige installatie en comfortabele bediening

• Kostenoptimalisatie door de combinatie van noodstop en 

 trekont grendeling



PSEN rsm  
2.0-300-0-0-0

PSEN rsm  
1.0-300-0-1-0

PSEN rsm  
2.0-300-1-0-0
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Veilige trekkoordschakelaar 

Veilige trekkoordschakelaar PSENrope mini

Technische 
 kenmerken

 • Varianten met noodstop en resetfunctie
 • Materiaal: Metaal of kunststof 
 • Varianten met rechte en schuine kop (rechts, links)
 • Kabellengte: 30 m 
 • Beschermingsgraad: IP67
 • Omgevingstemperaturen: –30 °C tot +75 °C
 • Contacten: 2 NC, 2 NO
 • Afmetingen rechte kop (H x B x D) in mm: 157,5 x 42,5 x 41
 • Afmetingen schuine kop (H x B x D) in mm: 110 x 114,5 x 42,5

Bestelnummer Variant met resetfunctie 
 • PSEN rsm 2.0300100 
Kunststof behuizing, rechte kop

Varianten met noodstopfunctie 
 • PSEN rsm 2.0300000 
Kunststof behuizing, rechte kop

 • PSEN rsm 1.0300000 
Metalen behuizing, rechte kop

 • PSEN rsm 1.0300020 
Metalen behuizing, schuine kop, links

 • PSEN rsm 1.0300010 
Metalen behuizing, schuine kop, rechts

Toebehoren 1 
 • PSEN rsm turnbuckle 
Spanslot, M6x60, 1 stuk

 • PSEN rsm turnbuckle nut 
Spanslotmoer, M6, 1 stuk

 • PSEN rsm rope thimble 
Kabelkous, D4, stalen band blauw gepassiveerd,  
RoHs conform, 1 stuk

 • PSEN rsm rope clamp 
Kabelklem, nominale maat 4, staalband blauw 
 gepassiveerd, RoHsconform, 1 stuk

570 305

570 306

570 304

570 307

570 308

570 316

570 317

570 318

570 319

1) Andere toebehoren kunnen door PSENrope worden gebruikt.

De kosteneffectieve oplossing voor de noodstopfunctie langs de transportband:  
Veilige trekkoordschakelaars PSENrope mini en configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2.

Online-informatie 
op www.pilz.com

Webcode: 

web150404
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Veiligheidsgrendel PSENbolt – varianten met  
veiligheidsheksysteem PSENmech (PSEN me5)

De PSENbolt veiligheidsgrendel 

 bestaat uit een mechanische grendel, 

een deurgreep en een flexibel combi

neerbare veiligheidsschakelaar. 

Nieuwe PSENboltvarianten zijn  

nu verkrijgbaar in combinatie met  

het veilige mechanische veiligheids

heksysteem PSENmech (PSEN me5). 

Dankzij de geïntegreerde vergrende

ling bieden zij een economische 

 oplossing voor veiligheidshekken  

ter  bescherming van personeel  

en processen.

U kunt kiezen tussen standaard 

 varianten en varianten met sleutel. 

Deze laatste maken het mogelijk de 

grendel in een bepaalde stand te 

 vergrendelen en zo te voorkomen  

dat de  machine onbedoeld weer 

wordt  opgestart, bijvoorbeeld  

tijdens onderhoud.

Samen met het veiligheidsrelais 

 PNOZsigma of de configureerbare 

veilige kleine besturingen  PNOZmulti 2 

bieden zij een  economische  

totaaloplossing uit één hand.

Veiligheidsgrendels 

Uw voordelen in één oogopslag

• Reducering van ontwikkelings en montagewerk

• Voordelige oplossing bestaande uit veiligheidsschakelaar,  

deurgreep en grendel

• Eenvoudige combinatie van maximaal 2 schakelaars

• Duurzaamheid dankzij mechanische bescherming en robuust materiaal

• Vastzetbout beschermt tegen onbedoeld sluiten van de grendel

• Varianten met sleutel om te voorkomen dat de machine opnieuw  

wordt opgestart



PSEN b5/me5

PSEN b5/me5 key adv

PSEN b5/me5 key

PSEN b5/me5/cs
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Veiligheidsgrendels 

Veiligheidsgrendel PSENbolt

Technische 
 kenmerken

 • Complete oplossing bestaande uit PSEN me5, mechanische grendel en 
 bijpassende deurgreep

 • Ontworpen voor toepassingen tot PL e volgens EN ISO 138491 of  
SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061 met een gecodeerde veiligheidsschakelaar,  
bijv. PSENcode

 • Vluchtontgrendeling als toebehoren verkrijgbaar
 • Varianten met en zonder sleutel
 • Mogelijkheid tot het aanbrengen van hangsloten om het sluiten van de deur 
 mechanisch te verhinderen

 • Beschermingsgraad: IP67
 • Deuraanslag: Rechtsom of linksom
 • Materiaal: geëloxeerd aluminium

Bestelnummer 1)  • PSEN b5/me5 
Veiligheidsgrendel voor de combinatie met PSEN me5

 • PSEN b5/me5 key adv 
Veiligheidsgrendel voor combinatie met PSEN me5,  
met sleutel

 • PSEN b5/me5/cs 
Veiligheidsgrendel voor de combinatie met PSEN me5  
en PSEN cs

 • PSEN b5/me5 key 
Veiligheidsgrendel voor de combinatie met PSEN me5,  
met sleutel, geen vluchtontgrendeling mogelijk

Toebehoren 1 
 • PSEN b5/me5 escape pin 
Vluchtontgrendeling voor gebruik  
met 6L00002325

6L000023

6L000024

6L000025

6L000027

6L000026

1) De sensor voor het veiligheidshek (PSEN me5, PSEN cs) behoort niet tot de leveringsomvang  
en moeten apart worden besteld.

Online-informatie 
op www.pilz.com

Webcode: 

web150411

De voordelige totaaloplossing voor veiligheidsdeurbeveiliging: Veiligheidsgrendel PSENbolt  
in combinatie met het mechanische veiligheidsheksysteem PSENmech met vergrendeling  
(PSEN me5) en de configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2.
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Veilig, mechanisch heksysteem PSENmech  
met vergrendeling – en de deur blijft dicht!

Naast de PSENmechveiligheids

schakelaars bieden we nu ook veilige, 

mechanische PSENmechveiligheids

deursystemen met vergrendeling aan. 

Ze zijn geschikt als economische 

 basisoplossing voor het veilig 

 bewaken van beweeglijke scheidende 

 veiligheidsvoorzieningen. De veilig

heidsdeur is stevig vergrendeld totdat 

de gevaarlijke machinebeweging is 

gestopt. Het PSENmechheksysteem 

met vergrendeling is daarom geschikt 

als personen en procesbescherming 

en kan in tal van industrieën en toe

passingen worden gebruikt. Het kan 

worden aangevuld met een vlucht

ontgrendeling of noodontgrendeling. 

Samen met de configureerbare veilige 

kleine besturingen PNOZmulti 2 biedt 

het een economische totaaloplossing 

uit één hand.

Veilige heksystemen

Uw voordelen in één oogopslag

• Economische basisoplossing voor hekbewaking met veilige 

 ver grendeling

• Geschikt voor begaanbare deuren dankzij vlucht en nood   

ont grendelingsopties

• Flexibiliteit en snelheid bij de installatie dankzij verschillende  

actuatoren en M12aansluiting

• Lange productlevensduur dankzij hoofdgedeelte en 3Dactuator  

van metaal

• Vuilongevoelige, stof en waterdichte behuizing

• Geschikt voor aansluiting op decentrale modules zoals PDP67  

of PSS67 dankzij M12, 5polige productvarianten

• Veilige totaaloplossing, bijv. met configureerbare veilige kleine 

 besturingen PNOZmulti 2



PSEN me5S  
NC-NC.NC-NC 

1switch

PSEN me5 AS

PSEN me5 AA

PSEN me5 AR

PSEN me5 AF

PSEN me5  
escape release

PSEN me5 
emergency 

release front

11

Veilige heksystemen

Veilig mechanisch heksysteem PSENmech

Technische 
 kenmerken

 • Positiebewaking van beweegbare veiligheidsvoorzieningen volgens EN 6094751 
 • Ontworpen voor toepassingen tot PL e volgens EN ISO 138491,  
SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061 (voor de hoogste eisen moeten 2 apparaten 
worden gebruikt) 

 • Vergrendelingskracht: 1 500 N, type vergrendeling: Magnetische kracht, veerkracht
 • Vasthoudkracht: < 10 N
 • Bedieningsrichtingen: 5
 • Beschermingsgraad: IP67
 • Voedingsspanning: 24 V AC/DC, 110 … 230 V AC, 
met M12 aansluiting alleen 24 V DC

Bestelnummer Varianten met standaard aansluiting (alleen schakelaar) 
 • PSEN me5S NCNCNC.NC 1 schakelaar, veerkracht
 • PSEN me5M NCNCNC.NC 1 schakelaar, magneet
 • PSEN me5S NC.NCNCNC 1 schakelaar, veerkracht
 • PSEN me5M NC.NCNCNC 1 schakelaar, magneet
 • PSEN me5S NCNCNO.NC 1 schakelaar, veerkracht
 • PSEN me5M NCNCNO.NC 1 schakelaar, magneet
 • PSEN me5S NCNO.NCNO 1 schakelaar, veerkracht
 • PSEN me5M NCNO.NCNO 1 schakelaar, magneet
 • PSEN me5S NCNC.NCNC 1 schakelaar, veerkracht

Varianten met M12, 8-polige aansluiting (alleen schakelaar) 
 • PSEN me5S NC.NCNC M12/8 1 schakelaar, veerkracht
 • PSEN me5M NC.NCNC M12/8 1 schakelaar, magneet

Varianten met M12, 5-polige aansluiting (alleen schakelaar) 
 • PSEN me5M NC.NC n 1 schakelaar, magneet
 • PSEN me5S NC.NC n 1 schakelaar, veerkracht

Actuatoren 
 • PSEN me5 AS, standaard actuator
 • PSEN me5 AA, transversale actuator
 • PSEN me5 AR, straal actuator
 • PSEN me5 AF, flexibele actuator

Uitbreidingen 
 • PSEN me5 escape release,  
basisset voor vluchtontgrendeling

 • PSEN me5 20 mm extension,  
uitbreidingsmodule lengte: 20 mm

 • PSEN me5 40 mm extension,  
uitbreidingsmodule lengte: 40 mm

 • PSEN me5 emergency release front,  
noodontgrendeling voorzijde

 • PSEN me5 emergency release achter,  
noodontgrendeling achterzijde

6L000010
6L000011
6L000012
6L000013
6L000014
6L000015
6L000016
6L000017
6L000018

6L000019
6L000020

6L000021
6L000022

6L000001
6L000002
6L000003
6L000004

6L000005

6L000006

6L000007

6L000008

6L000009

Online-informatie 
op www.pilz.com

Webcode: 

web216048
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Het modulaire heksysteem – de complete 
 hekoplossing inclusief toegangscontrole

Het modulaire heksysteem biedt een 

individuele hekoplossing, afgestemd 

op uw toepassing. Zo maken wij voor 

u een flexibele combinatie van de 

 afzonderlijke componenten mogelijk, 

passend bij uw eisen. 

Er zijn nu twee nieuwe componenten 

beschikbaar: Met de deurgreep

module PSENmlock krijgt u een deur

greep met geïntegreerde bedienpen 

en geïntegreerde vluchtontgrendeling. 

Samen met PSENmlock beveiligt u 

toegankelijke deuren optimaal. Met de 

nieuwe PITgatebox met geïntegreerd 

PITreader toegangsautorisatiesysteem 

krijgt u een oplossing voor toegangs

controle bij de beschermende deur. 

Dankzij individuele transponder

sleutels hebben alleen bevoegde 

 personen toegang tot uw machine. 

Dit voorkomt machinestilstand en 

 verhoogt de productiviteit. 

Veilige heksystemen

Uw voordelen in één oogopslag

• Individuele hekdeuroplossing die past bij de toepassing

• Uitgebreid, modulair portfolio met talrijke combinatiemogelijkheden

• Combinatie van hekdeurbewaking en toegangscontrole

• Authenticatie van gebruikers met het geïntegreerde toegangs

autorisatiesysteem PITreader 

• Snelle en flexibele integratie in uw installatie

• Gebruikersvriendelijke bediening

• Eenvoudige en economische serieschakeling van de  

veiligheidssensoren

• Uitgebreide diagnose van de veiligheidsschakelaars

• Veilige totaaloplossing in combinatie met veilige besturings  

techniek van Pilz
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Veilige heksystemen

Stel uw oplossing voor veilige hekbewaking  

samen uit de volgende componenten:

• Heksysteemsensor PSENmlock voor veilige  

vergrendeling en veilige vergrendeling tot PL e.  

Er zijn varianten beschikbaar voor serieschakeling  

en met en zonder automatische reset (pagina 12).

• Nieuw: PSENmlockdeurgreepmodule met geïnte greerde 

bedienpen en geïntegreerde vluchtontgrendeling en 

flexibele montage aan de binnen en buitenkant van de 

veiligheidsdeur voor toegankelijke veiligheidsdeuren 

(pagina 14)

• Vluchtontgrendeling en bijpassende deurgrepen

• Knoppenunit PITgatebox voor eenvoudige bediening  

van het heksysteem (pagina 16)

• Nieuw: PITgatebox met geïntegreerd PITreader 

toegangsautorisatiesysteem voor authenticatie  

van gebruikers (pagina 18)

• Safety Device Diagnostics voor uitgebreide   

diagnose en statusinformatie, evenals voor de  

veilige serie schakeling van veiligheidssensoren en 

gerichte  individuele besturing van de vergrendeling  

van  afzonderlijke schakelaars in de serie

Samen met de configureerbare, veilige kleine besturing 

PNOZmulti 2 krijgt u een economische totaaloplossing  

uit één hand.

Modulair heksysteem – componenten

Sensor PSENmlock (veiligheidsvergrendeling) 
• PSENmlock basisvariant  

(met/zonder autom. reset)
• PSENmlock serieschakeling  

(met/zonder autom. reset)

Deurgreep Deurgreepmodule 
Geïntegreerde  
vluchtontgrendeling,  
voor zwenk/schuif
deuren

Deurgrepen 
Voor zwenkdeuren Voor schuifdeuren

Vlucht-
ontgrendeling

Vluchtontgrendelingen 
Klassieke  
vluchtontgrendeling

Gestuurde  
noodontgrendeling

Knoppenunit PITgatebox 1)

Knoppenunit  
met toegangs-
autorisatie- 
systeem

PITgatebox  
met PITreader

Evaluatie- 
apparaat

Configureerbare  
veilige kleine besturing  
PNOZmulti 2

Diagnose en 
aansturing

Safety Device  
Diagnostics

1) De afbeelding toont slechts een selectie, andere varianten zijn verkrijgbaar.

Online-informatie 
op www.pilz.com

Webcode: 

web194460

NIEUW

NIEUW
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Veilige heksystemen

Veilig heksysteem PSENmlock –  
met automatische reset

Met het veilige heksysteem 

 PSENmlock krijgt u een veilige 

vergrendeling en veilige vergrendeling 

voor personen en procesbescherming 

tot in de hoogste veiligheidscategorie 

PL e. Naast de varianten met power  

reset zijn er nu ook varianten met 

automatische reset beschikbaar.  

Na het bedienen van de vluchtont

grendeling is bij deze varianten geen 

powerreset, d.w.z. het uitschakelen 

van de voedingsspanning, meer 

nodig. De reset vindt plaats door de 

vluchtontgrendeling te resetten en  

de beveiligingsinrichting te sluiten.  

De noodontgrendeling kan niet 

worden gebruikt bij de varianten  

met automatische reset.

Samen met de knoppenunit 

PITgatebox voor eenvoudige 

bediening van het heksysteem en  

de configureerbare, veilige kleine 

besturing PNOZmulti 2, krijgt u een 

complete, veilige oplossing voor  

de hekbewaking.

Uw voordelen in één oogopslag

• Veilige vergrendeling en veilige vergrendeling tot PL e

• Hoge vergrendelingskracht van 7 500 N

• Varianten met powerreset en automatische reset

• Duidelijk zichtbare diagnose dankzij LED’s aan 3 zijden van de behuizing

• Compact ontwerp o.a. geschikt voor alle 40 mm profielconstructies

• Flexibele bedienpen voor compensatie van hoge toleranties

• Geïntegreerde opstartblokkering



PSEN ml ba 1.1 unit
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Veilige heksystemen

Online-informatie 
op www.pilz.com

Webcode: 

web150409

Type Gemeenschappelijke kenmerken Bestel-
nummer

 • Heksystemen voor de bewaking van beweegbare 
 veiligheidsvoorzieningen volgens EN 6094753

 • Geschikt voor toepassingen tot PL e volgens EN ISO 138491,  
SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061

 • Soort codering: gecodeerd, volledig gecodeerd,  
unicaat volledig gecodeerd

 • Vergrendelingskracht: 7 500 N
 • Aansluitmethode: M12, 8polig, Pigtail

PSENmlock 
basisversie met 
automatische 
reset

 • Unit (set van schakelaar  
en bedienpen)
  PSEN ml ba 1.1 unit
  PSEN ml ba 2.1 unit
  PSEN ml ba 2.2 unit

 • Schakelaar
  PSEN ml ba 1.1 switch
  PSEN ml ba 2.1 switch
  PSEN ml ba 2.2 switch

Unit, gecodeerd
Unit, volledig gecodeerd
Unit, unicum volledig gecodeerd

Schakelaar, gecodeerd
Schakelaar, volledig gecodeerd
Schakelaar, unicum volledig 
gecodeerd

570 424 
570 426 
570 428 

570 425 
570 427 
570 429

PSENmlock  
versie voor  
serieschakeling 
met automatische 
reset

 • Unit (set van schakelaar  
en bedienpen)
  PSEN ml sa 1.1 unit
  PSEN ml sa 2.1 unit
  PSEN ml sa 2.2 unit

 • Schakelaar
  PSEN ml sa 1.1 switch
  PSEN ml sa 2.1 switch
  PSEN ml sa 2.2 switch

Unit, gecodeerd
Unit, volledig gecodeerd
Unit, unicum volledig gecodeerd

Schakelaar, gecodeerd
Schakelaar, volledig gecodeerd
Schakelaar, unicum volledig 
gecodeerd

570 430 
570 432 
570 434 

570 431
570 433
570 435

Veilig heksysteem PSENmlock – met automatische reset

De optimale oplossing: het veilige heksysteem PSENmlock in combinatie met de gestuurde vluchtont-
grendeling, de knoppenunit PITgatebox en de configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2.
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Veilige heksystemen

PSENmlock deurgreepmodule – met geïnte
greerde bedienpen en vluchtontgrendeling 

Met de deurgreepmodule  

PSENmlock ontvangt u een deurgreep 

met geïnte greerde bediensleutel en 

geïntegreerde vluchtontgrendeling – 

passend bij het veiligheidsdeur

systeem PSENmlock. De gele 

deur greep (buiten) maakt het 

uitschuiven van de bedienpen 

mogelijk om de deur te openen of  

te sluiten. De vluchtontgrendeling 

wordt bediend met de rode deur

greep (binnen). De deurgreepmodule 

is geschikt voor montage aan de 

binnen en buitenkant van de deur  

en voor deuren die rechts en links 

openen. Het heeft een vergrende

lingsmechanisme voor maximaal  

vijf sloten om te voorkomen dat  

de machine opnieuw opstart. De 

PSENmlockdeurgreepmodule kan 

worden gebruikt met de gecodeerde 

en volledig gecodeerde  PSENmlock 

schakelaars. 

Samen met de knoppenunit 

PITgatebox voor eenvoudige 

bediening van het heksysteem en  

de configureerbare, veilige kleine 

besturing PNOZmulti 2, krijgt u een 

complete, veilige oplossing voor  

de hekbewaking.

Uw voordelen in één oogopslag

• Deurgreep met geïntegreerde bedienpen en geïntegreerde  

vlucht ontgrendeling

• Flexibele montage aan de binnen en buitenkant van de deur  

en aan links en rechts draaiende deuren

• Vergrendelingsmechanisme voor maximaal 5 sloten om opnieuw 

opstarten te voorkomen

• Maximaal 2 verlengstukken voor montage door de veiligheidsdeur



PSEN ml DHM  
down l 2.1

PSEN ml DHM 
extensions
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Veilige heksystemen

Online-informatie 
op www.pilz.com

Webcode: 

web150409

Veilig heksysteem PSENmlock – deurgreep met geïntegreerde bedienpen en vluchtontgrendeling

Type Gemeenschappelijke kenmerken Bestelnummer

 • Deurgreepmodule voor gebruik met PSENmlock
 • Gele deurgreep (buiten): Uitschuiven van de bedienpen
 • Rode deurgreep (binnen): Bediening van de vluchtontgrendeling
 • Flexibele montage aan de binnen of buitenkant van de deur
 • Voor links en rechtsdraaiende deuren
 • Voor varianten met kabeluitgang van PSENmlock  
naar boven of onderen

 • Voor gecodeerde en volledig gecodeerde PSENmlock

Deurgreepmodules
PSEN ml DHM up l 1.1

Technische kenmerken
Te gebruiken bij gecodeerde PSENmlockvarianten  
en kabeluitgang naar boven, deuren links draaiend

6O000001

PSEN ml DHM up l 2.1 Te gebruiken bij volledig gecodeerde PSENmlockvarianten  
en kabeluitgang naar boven, deuren links draaiend

6O000002

PSEN ml DHM up r 1.1 Te gebruiken bij gecodeerde PSENmlockvarianten  
en kabeluitgang naar boven, deuren rechts draaiend

6O000003

PSEN ml DHM up r 2.1 Te gebruiken bij volledig gecodeerde PSENmlockvarianten  
en kabeluitgang naar boven, deuren rechts draaiend

6O000004

PSEN ml DHM down l 1.1 Te gebruiken bij gecodeerde PSENmlockvarianten  
en kabeluitgang naar onderen, deuren links draaiend

6O000005

PSEN ml DHM down l 2.1 Te gebruiken bij volledig gecodeerde PSENmlockvarianten  
en kabeluitgang naar onderen, deuren links draaiend

6O000006

PSEN ml DHM down r 1.1 Te gebruiken bij gecodeerde PSENmlockvarianten  
en kabeluitgang naar onderen, deuren rechts draaiend

6O000007

PSEN ml DHM down r 2.1 Te gebruiken bij volledig gecodeerde PSENmlockvarianten  
en kabeluitgang naar onderen, deuren rechts draaiend

6O000008

Toebehoren
PSEN ml DHM extensions Verlengingen (25 mm elk) voor de handgreep, 2 stuk 6O000009

PSEN ml DHM handle yellow Gele greep voor externe bediening 6O000010

PSEN ml DHM handle red Rode greep voor het bedienen van de vluchtontgrendeling 6O000011

PSEN ml DHM extension covers Afdekkingen voor de 6O000009, 2 stuks 6O000012

PSEN ml mounting plate Compensatieplaat voor PSEN ml deurgreepmodule bij gebruik  
van 10 mm montageplaat 570 490 met PSENmlock

6O000013

PSEN ml mounting flaps Montagestrips voor montage aan schuifdeuren, 2 stuks 6O000014

De optimale oplossing: Het veilige heksysteem PSENmlock in combinatie met de deurgreepmodule 
PSENmlock, de knoppenunit PITgatebox met geïntegreerde PITreader en de configureerbare veilige  
kleine besturing PNOZmulti 2.
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Lichtschermen 

's Werelds eerste ULgecertificeerde 
type 3 veiligheidslichtscherm PSENopt II

De veiligheidslichtschermen 

PSENopt II type 3 zijn momenteel de 

eerste ter wereld die zijn goedgekeurd 

door de wereldwijde keuringsorgani

satie Underwriters Laboratories (UL), 

met hoofdkantoor in Northbrook, VS. 

De certificering bevestigt dat de 

lichtschermen voldoen aan de 

nationale veiligheidsnormen van de 

VS en Canada. Daar profiteert u als 

machinebouwer van, zeker als u  

naar deze markten exporteert. De 

ULcertificering ondersteunt u als 

bedrijf of gebruiker bij de marktintro

ductie van uw producten en systemen 

op de NoordAmerikaanse markt. 

Uiteindelijk profiteren de klanten ter 

plaatse hiervan, omdat de inbedrijf

stelling sneller kan plaats vinden.

Met de 2016 als wereldprimeur voor 

deze veiligheidscategorie geïntrodu

ceerde veiligheidslichtschermen 

PSENopt II type 3 kunnen toepassin

gen met PL d volgens EN ISO 138491 

eenvoudig worden gerealiseerd. Dit 

bespaart kosten omdat de toepassing 

niet te groot hoeft te zijn.

Complete oplossing uit één hand

In combinatie met de veilige  

besturingstechniek van Pilz bieden 

met name de kleine besturingen 

Uw voordelen in één oogopslag

• Gecertificeerde veiligheid: Veiligheidslichtschermen type 3 volgens  

EN/IEC 614961/2 voor toepassingen tot PL d met UL en TÜV 

certificaat

• Voor vinger, hand en lichaamsbescherming leverbaar als type 3,  

maar ook als type 4 veiligheidslichtschermen 

• Gebruikersvriendelijke diagnose via leds ter vermindering van 

 stilstandstijden

 PNOZmulti 2, PSENopt II een veilige 

en economische totaaloplossing  

voor uw installatie. Flexibel gebruik, 

snelle installatie, vrij van dode zones 

en een schokbestendigheid van  

50 g is PSENopt II bijzonder geschikt 

voor gebruik in zware dagelijkse 

industriële omstandigheden.  

Met hun 5polige aansluiting kunnen 

ze direct worden aangesloten op de 

decentrale ingangsmodules PDP67. 

Hoogwaardige accessoires zoals 

bescherm zuilen, spiegelzuilen en 

PSENopt II lockout garandeert 

zorgeloos gebruik. 



PSEN opII3F- 
s-14-030
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Lichtschermen

Veiligheidslichtschermen – 's werelds eerste UL-gecertificeerde type 3 lichtschermen PSENopt II

Type Gemeenschappelijke kenmerken Bestelnummer

 • Conform en gecertificeerd volgens EN/IEC 61508  
en EN/IEC 614961/2: Typ 3

 • Voor toepassingen tot PL d (EN ISO 138491) 
evenals SIL CL 2 volgens EN/IEC 62061 

 • Resolutie: 
  14 mm (vingerbescherming)
  30 mm (handbescherming)
  170 of 300 mm (lichaamsbescherming)

 • Reikwijdte: 
  0,2 … 8 m (vingerbescherming)
  0,2 … 18 m (handbescherming)
  0,2 … 15 m of 10 … 55 m (lichaamsbescherming) 

 • Hoogte beveiligingsveld:
  150… 1 800 mm (vinger en handbescherming)
  450… 1 500 mm (lichaamsbescherming)

 • vrij van dode ruimten (uitzondering bij beveiligings
veldhoogte 150 mm)

 • Voedingsspanning: 24 V DC
 • Aansluiting:

  Ontvanger: 1 x Pigtail M12, 5polig
  Zender: 1 x Pigtail M12, 5polig

 • Afmetingen: 35 x 40 mm
 • Voor reactietijden, zie documentatie
 • Codering “code A”, “code B”, “niet gecodeerd”.
 • Eenvoudige bedrading

Selectie 1)

PSEN opII3B-s-170-120

Resolutie 

170 mm

Hoogte  
beveiligingsveld 
1 200 mm

Reikwijdte 

0,2 … 15 m 632 104

PSEN opII3B-s-300-120 300 mm 1 200 mm 10 … 55 m 632 114

PSEN opII3H-s-30-060 30 mm 600 mm 0,2 … 18 m 632 023

PSEN opII3H-s-30-090 30 mm 900 mm 0,2 … 18 m 632 025

PSEN opII3F-s-14-015 14 mm 150 mm 0,2 … 8 m 632 040

PSEN opII3F-s-14-030 14 mm 300 mm 0,2 … 8 m 632 041

1)  Het volledige portfolio is online te vinden op www.pilz.com, bijv. in de e-shop. 
De lichtschermen PSENopt II zijn natuurlijk ook verkrijgbaar voor type 4 toepassingen.

Bestand tegen schokken,  
trillingen en botsing.

Bestand tegen kou (tot –10 °C). Bestand tegen stof.

Hoge robuustheid om uitvaltijden te minimaliseren: Schokbestendig tot 50 g.

Lichaams-
bescherming

Bescherming  
van de handen

Vinger-
bescherming

Online-informatie 
op www.pilz.com

Webcode: 

web150418
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Herstartblokkering voor lichtschermen –  
PSENopt II lockout 

Met ons nieuwe PSENopt II lockout 

toebehoren voor de PSENopt II  

lichtschermfamilie kunt u voorkomen 

dat de machine onbedoeld opnieuw 

wordt opgestart, bijvoorbeeld  wanneer 

er onderhoudswerkzaam heden in de 

gevaarlijke zone worden uitgevoerd. 

PSENopt II lockout bestaat uit een 

montageunit voor zijdelingse beves

tiging aan het lichtscherm en een 

zwenkarm. Als de gevarenzone wordt 

betreden, kan de zwenkarm voor  

het gezichtsveld van het lichtscherm 

worden ingeklapt en van een slot 

worden voorzien. Het lichtscherm 

heeft dus geen vrij gezichtsveld meer 

en een herstart wordt verhinderd. 

Tot dusver kon een herstart alleen 

worden voorkomen door extra veilig

heidssensoren in de gevarenzone of 

door visuele inspectie, d.w.z. door in 

de gevarenzone te kijken. Met onze 

PSENopt II lockout krijgt u een veilige 

en economische oplossing om de  

onbedoelde herstart van uw machine 

te voorkomen en extra kosten voor 

bijkomende veiligheidssensoren  

te besparen.

Lichtschermen 

Uw voordelen in één oogopslag

• Veilige oplossing om onbedoelde herstart van de machine te  

voorkomen, bijvoorbeeld tijdens onderhoudswerkzaamheden

• Economische oplossing, omdat er geen extra sensoren nodig zijn

• Snelle en eenvoudige montage en bediening

• Kan worden gebruikt met de lichtschermen PSENopt II



PSEN opII  
lockout
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Lichtschermen 

Lichtscherm – PSENopt II lockout 

Technische 
 kenmerken

 • Herstartvergrendeling voor gebruik met PSENopt II lichtschermen
 • Bestaande uit montageunit en zwenkarm (inclusief montagetoebehoren)
 • Zijdelingse bevestiging aan het lichtscherm
 • Afmetingen (h x b x d) in mm: 66,0 x 55,0 x 22,0

Bestelnummer PSEN opII lockout 632 510

Online-informatie 
op www.pilz.com

Webcode: 

web150418

De optimale oplossing om het onbedoeld opnieuw starten van de machine te voorkomen:  
Lichtscherm PSENopt II in combinatie met de herstartvergrendeling PSENopt II lockout en  
de  configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2.
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Veilige radarsystemen

Veilige bewaking van beschermde ruimtes ook voor 
 robottoepassingen: PSENradar en PNOZmulti 2

Voor de veilige bewaking van  

beschermde ruimtes onder zware 

 bedrijfsomstandigheden zijn nu de 

 nieuwe radarsensor PSEN rd1.2  

en de nieuwe analyseeenheid 

PSEN rd1.x I/O PN beschikbaar. 

Dankzij de hogere veiligheids 

categorie Cat. 3/PL d worden naast 

buitentoepassingen en gebieden in 

de  hout en metaalbewerking nu  

ook robottoepassingen beveiligd.  

Met de nieuwe functie SelfTeaching 

Background kunnen tijdens de  

werking in de  waarschuwings  

of beschermde  ruimte wijzigingen 

worden aangebracht  zonder dat  

een nieuwe  configuratie nodig is. 

Samen met de configureerbare  

kleine besturing PNOZmulti 2  

biedt het  veilige radarsysteem een 

veilige,  complete oplossing voor  

de bewaking van veilige ruimtes –  

inclusief conformiteitsbeoordeling. 

Ook andere interfaces,  zoals Ethernet 

en PROFIsafe, maken een eenvoudig 

gebruik mogelijk, bijv. bij retrofit 

toepassingen. 

Uw voordelen in één oogopslag

• Hogere veiligheidscategorie Cat. 3/PL d maakt beveiliging  

van robot toepassingen mogelijk

• Hoge flexibiliteit dankzij geoptimaliseerde sensoruitlijning en  

individuele configuratie van de beschermde ruimte 

• Openheid voor retrofittoepassingen dankzij verdere interfaces

• Ongevoeligheid voor stof, vuil, regen, licht, rondvliegende vonken,  

damp en trillingen

• Beveiliging achter de veiligheidsafscherming: om te voorkomen dat  

de machine opnieuw wordt opgestart wanneer mensen zich in de 

gevarenzone bevinden

Regen

Stoom

Stof



PSEN rd1.x I/O PN 
analysing unit

PSEN rd1.1 sensor

PSEN rd1.2 sensor

PNOZ m B0
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–
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Veilige radarsystemen

Veilige bewaking van beschermde ruimtes ook voor robottoepassingen: PSENradar en PNOZmulti 2

Type Gemeenschappelijke kenmerken Bestel-
nummer

PSEN rd1.x I/O PN 
analysing unit

 • Serieschakeling: tot 6 sensoren
 • Zone sets: tot 32 
 • OSSDuitgangen: tot 4
 • Reactietijd: max. 100 ms
 • Aansluitmethode: Ethernet, PROFIsafe 
 • Afmetingen (h x b x d) in mm: 103 x 105 x 58

6B000001

PSEN rd1.1 sensor  • Openingshoek: 110° horizontaal, 30° verticaal (breed) 
of horizontaal 50°, verticaal 15° (smal)

 • Reikwijdte: 4 m
 • Frequentie: 24 GHz
 • Beschermingsgraad: IP67
 • Kan worden gebruikt in toepassingen tot SIL 2 (IEC 61508),  
PL d (EN ISO 138491), categorie 3 bij gebruik van 2 sensoren

 • Afmetingen (h x b x d) in mm: 125 x 165 x 53

6B000002

PSEN rd1.2 sensor  • Openingshoek: 20–100° horizontaal, 20° verticaal,  
configureerbaar in 10°secties

 • Reikwijdte: 5 m
 • Frequentie: 60 GHz
 • Beschermingsgraad: IP67
 • inzetbaar voor toepassingen tot

  SIL 2 (IEC 61508)
  PL d (EN ISO 138491)
  Categorie 3 

 • Afmetingen (h x b x d) in mm: 135 x 158 x 105 

6B000003

Toebehoren  • PSEN rd1.1 sensor shield kit
 • Cable/CA/M125AFX/A/005/XXXX/SH
 • Cable/CA/M125AFX/A/010/XXXX/SH
 • Cable/CA/M125AFX/A/015/XXXX/SH
 • Cable/CA/M125AFX/M125AM/A/003/XXXX/SH
 • Cable/CA/M125AFX/M125AM/A/005/XXXX/SH
 • Cable/CA/M125AFX/M125AM/A/010/XXXX/SH
 • Cable/CA/M125AFX/M125AM/A/015/XXXX/SH
 • Connector/CA/M125SMX/A/TR
 • PNOZ m B0

6B000004
C1000044
C1000045
C1000046
C1000047
C1000048
C1000049
C1000050
C1000058
772 100

Veilige totaaloplossing voor beveiliging van de gevarenzone en  
voor beveiliging achter de veiligheids afscherming (blokkering om weer te starten).
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Modulair veiligheidsrelais 

Modulair veiligheidsrelais myPNOZ® –  
create your safety

myPNOZ is het nieuwe modulaire 

veiligheidsrelais dat voor u op maat 

wordt gemaakt in batchgrootte  

één volgens uw individuele eisen. 

Eenvoudig in gebruik, flexibel in 

toe passing en met uitgebreide 

functies voor betrouwbare bewaking 

van veiligheidsfuncties, zoals 

nood stop, veiligheidshek, licht

scherm, tweehandenIIIA/C en 

toestemmingstoets.

Create your safety – individueel,  

op maat gemaakt, eenvoudig.  

En zo gaat het!

• You create: Met de gebruiksvrien

delijke myPNOZ Creator kunt u  

uw individuele myPNOZveiligheids

relais eenvoudig online creëren. 

• We build: Op basis van uw  

persoon lijke samenstelling wordt 

elke myPNOZ door ons op maat 

gemaakt en voorgemonteerd, 

afgesteld en getest. 

• You install: U ontvangt uw 

myPNOZ ‘ready for plug and play’ 

en bespaart tijd en geld dankzij de 

minimale bekabelingsinspanning  

en de geringe breedte.

Uw voordelen in één oogopslag

• Eenvoudig te gebruiken myPNOZ Creator voor uw persoonlijke 

 samenstelling 

• Levering van uw individueel vervaardigde, ingestelde en geteste myPNOZ 

• Betrouwbare bewaking van 2 tot 16 veilige ingangsfuncties 

• Mogelijkheid voor maximaal 8 onafhankelijke veiligheidscircuits  

(zones) binnen één systeem

• 2 veiligheidsingangen per ingangsmodule 

• Uitgangsmodules naar keuze met tijdvertraging en relais of  

halfgeleideruitgangen

• Maakt EN/OFkoppelingen van veiligheidsingangen mogelijk

• Diagnose via LED’s per module en veiligheidsfunctie

• Minimale bekabelingsinspanning door stroomvoorziening via 

 hoofdmodule en verbinding van de modules via BUSconnector



PNOZ yh1 2DI 24VDC

PNOZ yi1 4DI

PNOZ yo1 2SO

PNOZ yio1 2DI 2SO
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Modulair veiligheidsrelais 

Type Gemeenschappelijke kenmerken Bestel-
nummer

 • Ingangsmodules: 1/2kanaals schakeling  
met/zonder detectie van onderlinge sluiting

 • Omgevingstemperatuur: –10 °C tot +55 °C
 • Voedingsspanning: 24 V DC
 • Veiligheidsniveau tot PL e en SIL CL 3
 • Certificering TÜV, UL
 • Beschermingsgraad: IP20

Hoofdmodule
PNOZ yh1  
2DI 24VDC

Toepassing
 • Ingangen: 2 voor het bewaken van een globale  
veiligheidsfunctie

 • Uitgangen: 1 melduitgang in halfgeleidertechniek,  
UB = 24 V DC

Bouwbreedte
17,5 mm 2A000002

Ingangsmodules
PNOZ yi1 4DI Ingangen: 4 voor het bewaken van maximaal  

2 veiligheidsfuncties ENgekoppeld
12,5 mm 2A000004

PNOZ yi2 4DI of Ingangen: 4 voor het bewaken van  
2 veiligheidsfuncties OFgekoppeld

12,5 mm 2A000011

PNOZ yi3  
2DI T3a

Ingangen: 4 voor de tweehandige bewaking type IIIA 
volgens EN 574 en een verdere veiligheidsfunctie ENgekoppeld

12,5 mm 2A000005

PNOZ yi4  
2DI T3C

Ingangen: 6 voor de tweehandige bewaking type IIIC 
volgens EN 574 en een verdere veiligheidsfunctie ENgekoppeld

12,5 mm 2A000006

Uitgangsmodules
PNOZ yo1 2SO Uitgangen: 2 veilige onvertraagd schakelende  

halfgeleideruitgangen, 1 melduitgang in halfgeleidertechniek
17,5 mm 2A000012

PNOZ yo2 3NO Uitgangen: 3 n/o veilige onvertraagd schakelende  
relaiscontacten, 1 melduitgang in halfgeleidertechniek

17,5 mm 2A000014

PNOZ yo3  
1SO 1SO t

Uitgangen: 1 directe en 1 afval en opkomvertraagd 
schakelende veilige halfgeleideruitgang,  
1 melduitgang in halfgeleidertechniek

17,5 mm 2A000007

PNOZ yo4 3NO Uitgangen: 3 n/o veilige afval en opkomvertraagd 
 schakelende relaiscontacten, 1 melduitgang in  
halfgeleidertechniek

17,5 mm 2A000009

In/uitgangs
modules
PNOZ yio1  
2DI 2SO

 • Uitgangen: 2 veilige onvertraagd schakelende halfge
leideruitgangen, 1 melduitgang in halfgeleidertechniek 

 • Ingangen: 2 voor het bewaken van een veiligheidsfunctie

17,5 mm 2A000013

PNOZ yio2  
2DI 3NO

 • Uitgangen: 3 n/o veilige onvertraagd schakelende 
relaiscontacten, 1 melduitgang in halfgeleidertechniek 

 • Ingangen: 2 voor het bewaken van een veiligheidsfunctie

17,5 mm 2A000015

PNOZ yio3  
2DI 1SO 1SO t

 • Uitgangen: 1 directe en 1 afval en opkomvertraagd 
schakelende veilige halfgeleideruitgang, 1 melduitgang 
in halfgeleidertechniek

 • Ingangen: 2 voor het bewaken van een veiligheidsfunctie

17,5 mm 2A000008

PNOZ yio4  
2DI 3NO t

 • Uitgangen: 3 n/o veilige afval en opkomvertraagd 
schakelende relaiscontacten, 1 melduitgang  
in  halfgeleidertechniek

 • Ingangen: 2 voor het bewaken van een veiligheidsfunctie

17,5 mm 2A000010

Toebehoren
Spring-loaded 
terminals

 • 1 set insteekbare veerkrachtklemmen, 2polig
 • 1 set insteekbare veerkrachtklemmen, 3polig

12,5 mm
17,5 mm

751 002
751 003

Screw terminals  • 1 set steekbare schroefklemmen, 2polig 
 • 1 set steekbare schroefklemmen, 3polig

12,5 mm
17,5 mm

750 002
750 003

myPNOZ 
connector

 • Connectors, 10 stuk  2A000202

Moduleoverzicht myPNOZ en technische kenmerken
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Veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 –  
modulair voor eenvoudige toepassingen 

Moet u aan uw machine  

een overzichtelijk aantal veiligheids

functies bewaken? De nieuwe 

basismodule PNOZ m B0.1 kan als 

standalone apparaat worden gebruikt 

of modulair worden uitgebreid met 

maximaal één I/Omodule. Voor  

de uitbreiding aan de rechter zijde 

kunt u kiezen uit deze I/Omodules: 

PNOZ m EF 16DI of PNOZ m EF 

8DI4DO of PNOZ m EF 8DI2DOT  

of PNOZ m EF 4DI4DOR of 

PNOZ m EF 4DI4DORD of  

de nieuwe relaisuitgangsmodule 

PNOZ m EF 2DOR. Daarmee zijn  

een compatibele opvolger voor de 

compacte besturingen PNOZmulti 

Mini beschikbaar. Bestaande 

PNOZmulti mini projecten kunnen 

vanaf versie 11.0 van de softwaretool 

PNOZmulti Configurator gewoon op 

PNOZ m B0.1 worden gemigreerd. 

Naar links kunnen Linkmodules 

worden gebruikt om decentrale 

PDPingangsmodules aan te sluiten 

of om meerdere PNOZmulti 2 

systemen met elkaar te verbinden. 

Veldbusmodules zorgen voor de 

aansluiting op een bovenliggende 

PLC. Dit betekent dat u een kosten

geoptimaliseerd systeem voor de 

veiligheid van uw machines tot uw 

beschikking heeft. 

Uw voordelen in één oogopslag

• Veilige bediening door gecertificeerde hardware en een comfortabele, 

intuïtief te bedienen softwaretool

• Kosten op maat: Exacte aanpassing aan uw toepassing, ideaal voor 

kleine en middelgrote machines

• Kosteneffectief en duurzaam: wereldwijde veiligheidsstandaard voor 

 talrijke automatiseringsomgevingen en communicatiesystemen

• Van de planning tot het onderhoud slechts één systeem

• Maximaal flexibel: In en uitgangen kunnen vrij worden geconfigureerd

• Kortere stilstandstijden dankzij comfortabele diagnose met duidelijk 

tekstweergave

• Veel ruimtebesparing in de schakelkast dankzij compact formaat



PNOZmulti 
Configurator

PNOZ m B0.1

PNOZ m EF 2DOR
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Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 – PNOZ m B0.1 en PNOZ m EF 2DOR

Technische 
 kenmerken

 • PNOZ m B0.1: Basismodule, rechts uitbreidbaar met één module
  20 veilige ingangen, maximaal 8 configureerbaar als hulpuitgangen
  4 veilige halfgeleideruitgangen, afhankelijk van de toepassing tot PL e, SIL CL 3
  4 testpulsuitgangen, max. 4 als standaarduitgangen configureerbaar
  Aan de rechterzijde max. 1 veilige uitbreidingsmodule: PNOZ m EF 16DI of 
PNOZ m EF 8DI4DO of PNOZ m EF 8DI2DOT of PNOZ m EF 4DI4DOR  
of PNOZ m EF 4DI4DORD of PNOZ m EF 2DOR
  Linkerzijde: max. 4 veilige aansluitmodules PNOZ m EF Multi Link  
en/of PDPlink: max. 1 veldbusmodule;  
max. 1 communicatiemodule PNOZ m EF ETH of RS232
  Display met achtergrondverlichting voor toestand van de voedingsspanning  
en van de in en uitgangen
  Draaiknop voor menubesturing
  Chipkaart als opslagmedium (niet bij de levering inbegrepen)
  Afmetingen (h x b x d) in mm: 101,4/98 1) x 45 x 120

 • PNOZ m EF 2DOR: Veilige relaisuitgangsmodule 
  2 veilige relaisuitgangen, afhankelijk van de toepassing tot PL e, SIL CL 3
  Afmetingen (h x b x d) in mm: 101,4 x 22,5 x 120

 • Certificeringen: CE, TÜV, cULus listed, EAC (Eurazië), KOSHA 
 • Configureerbaar met de softwaretool PNOZmulti Configurator  
vanaf versie 11.0

Bestelnummer PNOZ m B0.1
 • Steekbare veerkrachtklemmen
 • Steekbare schroefklemmen
 • MiniUSBkabel

  3 m
  5 m

 • Chipkaart 8 kByte
  1 stuk

 • Chipkaart 32 kByte
  1 stuk

PNOZ m EF 2DOR
 • Steekbare veerkrachtklemmen
 • Steekbare schroefklemmen

772 104 
751 008
750 008

312 992
312 993

779 201

779 211

772 146
751 004
750 004

1) Hoogte met steekbare veerkrachtklemmen/schroefklemmen

Toebehoren 
PNOZmulti 2:

Webcode: 

web87010

PNOZmulti 
Configurator:

Webcode: 

web2253441

PNOZmulti 2 
uitbreidings-
modules 

Webcode: 

web225352

Online-informatie 
op www.pilz.com

PNOZmulti 2 
basismodules:

Webcode: 

web2253511

U kunt uw toepassing eenvoudig en economisch uitbreiden door de juiste uitbreidingsmodules en  
de eenvoudige configuratie te kiezen. Als uw toepassing groter is dan gepland, kunt u zonder enige 
moeite migreren van PNOZ m B0.1 naar PNOZ m B0 of B1.
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 PNOZmulti 2 – veilige bewegingsbewaking 

Configureerbare veilige kleine besturingen

De veilige bewegingsbewakings

modules van de configureerbare 

kleine besturingen PNOZmulti 2 

zorgen voor een veilige bewaking  

van uw aandrijvingen. De module 

PNOZ m EF 1MM2DO heeft twee 

veilige halfgeleideruitgangen en een 

cascadeingang en uitgang. Samen 

met een basismodule PNOZ m B0 of 

PNOZ m B1 bewaakt de uitbreidings

module één as. U configureert de 

veilige bewegingsbewakingsmodule  

in de softwaretool PNOZmulti 

Configurator. Per module maakt u  

een onafhankelijk moduleprogramma 

(mIQ) voor de directe aansturing  

van de veilige digitale uitgangen.  

Uw  voordeel: Een snelle reactietijd  

op bewegingsgebeurtenissen  

met uitschakeling van de uitgangen 

onder 12 ms. Als geparametreerde 

grenswaarden worden overschreden, 

wordt dit gesignaleerd en de 

PNOZmulti 2 initieert een veilige  

en betrouwbare reactie in geval van 

een storing of een overschrijding van 

beschermde gebieden/beveiligde 

ruimten. Als het hele systeem in de 

stopstand gaat, kan een vertraagde 

uitschakeling worden geconfigureerd. 

Via de geïntegreerde cascade ingang 

en uitgang kan de uitschakeling met 

andere modules worden gekoppeld. 

Uw voordelen in één oogopslag

• Maximale flexibiliteit door moduleprogrammatechnologie (mIQ)  

met snelle reactietijd < 12 ms: Basismodule wordt ontlast 

• Hoge beschikbaarheid van uw toepassing: Eenvoudige configuratie  

van de veiligheidsfuncties van de bewegingsbewaking via software

modules in de PNOZmulti Configurator 

• Cascading en vertraagde uitschakeling beschermen productiegoederen 

en machine

• Aansluiting aan alle gangbare incrementele encoder via de voor  

de industrie geschikte poort Mini I/O

Als een module uitschakelt,  

worden modules die via cascadering 

verbonden zijn, ook uitgeschakeld. 

Op die manier beschermt u  

productiegoederen en machine  

met een hoge mate van flexibiliteit  

in uw toepassing.



PNOZmulti 
Configurator

PNOZ m EF  
1MM2DO

SS1

SS2

SSM

SDI-M

SOS-M

SLA-M

SAR-M

22

2

SSR-M

PNOZmulti 2

PMIPITestop

PITsign

PSENmlock +  
PITgatebox

PNOZmulti  
Configurator
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Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 – uitbreidingsmodule voor bewegingsbewaking

Technische 
 kenmerken

 • Bewaking van 1 as
 • 2 veilige halfgeleideruitgangen afhankelijk van de toepassing tot  
PL e volgens EN ISO 138491 en tot SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061

 • 1 cascadeingang en uitgang;ook als standaarduitgang te gebruiken
 • 1 uitgang voor standaardtoepassingen
 • Registratie van meetwaarden door benaderingsschakelaars en digitale encoders, 
bijv. SinCos, TTL, HTL 

 • Bewakingsfuncties: 
  Veilige stop 1 (safe stop): SS1
  Veilige stop 2 (safe stop): SS2
  Veilige snelheidsbewaking (safe speed monitoring): SSM
  Veilig snelheidsbereik (safe speed range): SSRM
  Veilige bewegingsrichting (safe direction): SDIM
  Veilige bedrijfsstop (Safe operating stop): SOSM
  Veilig begrensde versnelling (safelylimited acceleration): SLAM
  Veilig snelheidsbereik (safe acceleration range): SARM
  Analoge spanning (spoor S)

 • Klemmen voor initiators A, B, S en Zspoor; voeding van encoderstroom
 • Max. aantal bewegingsbewakingsmodules rechts van de basismodule:  
PNOZ m B1: 12; PNOZ m B0: 6

 • Certificeringen: CE, TÜV Süd, EAC (Eurazië), KOSHA 
 • Configureerbaar via de softwaretool PNOZmulti Configurator, vanaf versie 10.13
 • Afmetingen (h x b x d) in mm: 100 x 22,5 x 120,2

Bestelnummer PNOZ m EF 1MM2DO
 • Steekbare veerkrachtklemmen
 • Steekbare schroefklemmen
 • Aandrijfspecifieke verbindingskabels 

PNOZmulti Configurator, Basic Licence 
 • Volledige versie

772 172 
751 004
750 004
bijv. 772 234 

773 010B

De complete oplossing voor veilige Motion Monitoring: Configureerbare veilige kleine besturingen 
PNOZmulti 2 met Pilz-sensoren en bedienings- en visualisatiesystemen. Per bewegingsbewakings -
module kan een onafhankelijk moduleprogramma (mIQ) worden gemaakt voor de directe aansturing  
van de veilige digitale uitgangen in de softwaretool PNOZmulti Configurator.

Online-informatie 
op www.pilz.com

Webcode: 

web87010

Toebehoren 
PNOZmulti 2:

Webcode: 

web1503852

PNOZmulti 2 
uitbreidings-
modules:
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Veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 –  
voor toepassingen in de verwarmingstechniek

U als fabrikant van verbrandings  

en warmtetechnische machines en 

 installaties moet rekening houden  

met een groot aantal wettelijke en 

normatieve eisen. Met name de 

 veiligheidseisen zijn extreem hoog. 

De veilige kleine besturingen 

 PNOZmulti 2 bieden u een nieuwe 

basismodule voor veilige besturing  

en bewaking van verbrandingsinstal

laties. De basismodule wordt vanaf 

versie 10.12 van de softwaretool 

PNOZmulti Configurator ondersteund 

en is uitgerust met een branderelement 

(functiemodule) dat de uitgebreide 

functionaliteit van een flexibel  

configureerbare elektronische  

branderbesturing simuleert. Hierdoor 

kunt u eenvoudig een groot aantal 

brandertoepassingen configureren.  

Het Burner Management Systeem  

is getest en gecertificeerd volgens 

 Europese normen zoals EN 298  

en EN 50156. Certificering volgens 

UL 607301 en UL 6073025 werd 

uitgevoerd voor de VS en Canada.

De veilige kleine besturingen 

 PNOZmulti 2 zijn modulair opgebouwd. 

Passend bij de basismodule is een 

uitbreidingsmodule met vier veilige, 

diverse relaisuitgangen verkrijgbaar. 

Configureerbare veilige kleine besturingen

Uw voordelen in één oogopslag

• Flexibel en veilig ontwerp van uw verwarmingsinstallatie:  

Tot 12 branders met één basismodule besturen en bewaken

• Grote tijdwinst bij planning en engineering, omdat u ook complexe 

veiligheidstoepassingen snel en eenvoudig kunt realiseren met  

slechts één kleine besturing 

• Aansluitmogelijkheden op tal van automatiseringsomgevingen  

en communicatiesystemen

• Maximale veiligheid door geteste en gecertificeerde hardware en 

softwareelementen

• Normenconform volgens EN 298, EN 50156, NFPA 85/86

• Gecertificeerd volgens UL 607301 en UL 6073025 voor gebruik  

in de VS en Canada

De module regelt de veiligheids

kleppen van een brander. Indien  

nodig kunt u verdere veilige in/uit

gangsmodules gebruiken, bijv.  

de  veilige analoge ingangsmodule. 

Op deze manier kunt u het gehele 

verbrandingssysteem veilig regelen  

en bewaken.



PNOZ m B1 Burner

PNOZmulti 
Configurator

PNOZmulti 2

PNOZ m EF  
4DI4DORD
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Configureerbare, veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 – PNOZ m B1 Burner en PNOZ m EF 4DI4DORD

Technische 
 kenmerken

 • Basismodule PNOZ m B1 Burner – speciaal voor de verwarmingstechniek: 
  Controle en bewaking van verwarmingsinstallaties, bijv. bewaking  
van  veiligheidsketens, verbrandingsluchtdruk, ontsteking, vlammen,  
externe  verhoudingsregeling en lekkagecontrole 
  Regeling van veiligheid, ontstekings en ventilatiekleppen, ontsteking,  
externe verhoudingsregeling en verbrandingsluchtventilatoren
  Bewaking van de volgende olie en gasbrandertypes mogelijk:  
Waakvlambrander met directe ontsteking, waakvlambrander  
met indirecte ontsteking en gemeenschappelijke vlambewaking
  Per basismodule kunnen maximaal 12 branderfunctieblokken worden geconfigureerd

 • In en uitgangsmodule PNOZ m EF 4DI4DORD: 
  4 veilige ingangen; 4 veilige relaisuitgangen gedwongen gestuurd, divers 
  Geschikt voor het aansturen van de veiligheidskleppen van een brander

 • Veiligheidstechnische kengegevens: Afhankelijk van de toepassing tot  
PL e/Cat. 4 conform EN ISO 138491 en Safety Integrity Level (SIL) CL 3  
volgens EN/IEC 61508

 • Certificeringen: PNOZ m B1 Burner cULus listed, CE, TÜV,  
EAC (Eurasian), KOSHA

 • Certificering volgens UL 607301/25 vond plaats voor PNOZ m B1 Burner, 
PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m ES PROFINET en PROFIBUS. 
Meer in voorbereiding.

 • Configureerbaar met de softwaretool PNOZmulti Configurator:  
Basismodule vanaf versie 10.12, module vanaf versie 10.13

 • Groot assortiment goedgekeurde elementen/modules voor het bewaken  
van veiligheidsfuncties zoals noodstop, veiligheidsdeuren, keuzeschakelaars  
voor bedrijfsmodi en vele andere

 • Afmetingen (h x b x d) in mm: 
  PNOZ m B1 Burner: 100 x 45 x 120,2
  PNOZ m EF 4DI4DORD: 100 x 22,5 x 120,2

Bestelnummer PNOZ m B1 Burner
 • Steekbare veerkrachtklemmen
 • Steekbare schroefklemmen

PNOZ m EF 4DI4DORD
 • Steekbare veerkrachtklemmen
 • Steekbare schroefklemmen

772 102
751 016
750 016

772 145
751 004
750 004

Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 voor het bewaken en regelen van  
uw  verwarmingsinstallaties. Alle installatie-gerelateerde veiligheidsfuncties zoals noodstop, 
 grens waardebewaking en vele andere kunnen ook worden bewaakt en aangestuurd.

Webcode: 

web2253511

Online-informatie 
op www.pilz.com
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Veilige kleine besturingen PNOZmulti Configurator – 
nieuwe volledige versie 11

De versie 11.0 van de softwaretool 

PNOZmulti Configurator is de 

nieuwste volledige versie in een lange 

reeks succesverhalen voor de kleine 

besturingssystemen PNOZmulti, 

waaraan de softwaretool een erg 

belangrijk aandeel heeft. Versie 11  

is gebaseerd op een nieuwe 

software  architectuur met hogere 

prestaties op basis van het Windows 

64bits systeem. De softwaretool 

biedt stateoftheart veiligheid en 

blijft fungeren als een benchmark 

voor veiligheidssoftware.

De belangrijkste innovatie van versie 

11 is de aanzienlijke stroomlijning van 

het productassortiment: Inbegrepen 

zijn alle basismodules van de  

tweede generatie zoals PNOZ m B0, 

PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner  

en de nieuwe basismodule 

PNOZ m B0.1. Bovendien zijn alle 

PNOZmulti 2 uitbreidingsmodules 

inclusief de nieuwe PNOZ m EF 2DOR 

te vinden. Versie 11 wordt gebruikt 

om nieuwe PNOZmulti 2projecten te 

maken evenals bestaande projecten  

te openen en te bewerken. Voor de 

inbedrijfstelling en het onderhoud  

zijn Powerflow, diagnose, error stack, 

etc. zoals gebruikelijk beschikbaar. 

Licenties hebben ook belangrijke 

Uw voordelen in één oogopslag

• Hogere prestaties door nieuwe softwarearchitectuur,  

compatibel met Windows 64bits

• Softwaretool kan licentievrij worden gebruikt in de basisversie 

• Uitgerust voor de veilige automatisering van de toekomst met  

de nieuwste PNOZmulti 2productfamilie 

veranderingen ondergaan: De 

basisversie van de softwaretool  

is licentievrij en kan gratis worden 

gedownload en gebruikt in automati

seringsprojecten. Zoals gewoonlijk 

wordt versie 11 continu met nieuwe 

PNOZmulti 2 hard en softwarefuncties 

bijgewerkt. Op die manier blijft de 

PNOZmulti Configurator de maatstaf 

voor veiligheidssoftware en het 

succesverhaal gaat verder!

Voor de functioneel veilige bewaking 

van de bedrijfsmodus is het nieuwe 

“MSO flex LED”element voor de 

configuratie van toetsverlichtingen 

voor de bedrijfsmodusweergave 

beschikbaar. Deze kunnen individueel 

worden aangepast en zorgen voor 

een hoge mate van flexibiliteit in  

het gebruik.



PNOZmulti 
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Softwaretool PNOZmulti Configurator – versie 11.0 en versie 10.14

Technische 
kenmerken

Versie 11.0
 • PNOZmulti 2projecten maken, openen en bewerken
 • Bevat PNOZmulti 2hardware 
 • Nieuw licentiemodel: Basissoftware is licentievrij. Geavanceerde functionaliteiten 
zullen beschikbaar zijn in latere versies en een licentie nodig hebben.

 • Element/module MSO flex LED voor de configuratie van  
bedrijfsmodusweergaven om de elementen “MSO flex/flex visu” uit te breiden.  
Het element kan vrij worden geconfigureerd.

 • Basismodule PNOZ m B0.1 en veilige relaisuitgangsmodule  
PNOZ m EF 2DOR voor comfortabele overgang door migratie  
van PNOZmulti Mini naar PNOZmulti 2 

Versie 10.14, “langdurig ondersteunde” versie (uitgebracht in juli 2021)
 • bevat hardware uit de productfamilies PNOZmulti 2, PNOZmulti Classic  
en PNOZmulti Mini 

 • Deze versie kan worden gebruikt om PNOZmulti Classic of  
miniprojecten naar PNOZmulti 2 te migreren. 

 • Bestaande PNOZmulti 2/Classic/Miniprojecten openen, bewerken en maken

Bestelnummer PNOZ m B0.1 772 104
 • Steekbare veerkrachtklemmen 751 008
 • Steekbare schroefklemmen 750 008

PNOZ m EF 2DOR 772 146
 • Steekbare veerkrachtklemmen 751 004
 • Steekbare schroefklemmen 750 004

PNOZmulti 2 
uitbreidings-
modules:

Webcode: 

web225352

Kan individueel worden ingezet en de bediening is kinderspel. Versie 11 is rank en  
slank met PNOZmulti 2-hardware en kan zonder licentiekosten worden gedownload!

PNOZmulti 2 
basismodules:

Webcode: 

web2253511

PNOZmulti 
Configurator:

Webcode: 

web2253441

Online-informatie 
op www.pilz.com
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Veiligheidskaarten

Safe Motion – nieuwe Motion Monitoring functies  
voor in de aandrijving geïntegreerde veiligheid! 

De nieuwe PMCprotego S3beveili

gingskaart breidt de aandrijving ge

ïntegreerde oplossing uit met nieuwe 

Motion Monitoring functies volgens 

EN 6180052: SDIM, SLIM, 

SLSM, SOSM, SLPM, SSRM,  

SRL en SSO. Dit betekent dat  

de toepassingsspecifieke foutreactie 

flexibel kan worden aangepast,  

zodat de hoogste productiviteit van 

de installatie wordt bereikt met de 

meest uiteenlopende veiligheidseisen.

Via de veilige en snelle communicatie 

met de realtime Ethernet SafetyNET p 

RTFL wordt de Safe Motionoplossing 

direct verbonden met de veilige kleine 

besturing PNOZmulti 2 en maakt ook 

veilige kruiscommunicatie tussen de 

aandrijvingen mogelijk. Profiteer van 

korte reactietijden en verminder de  

inspanning en kosten voor hardware 

door het omschakelen van I/Ocom

ponenten naar veilige communicatie.

Voor een snelle inbedrijfstelling biedt 

de engineeringstool PASmotion niet 

alleen parametrisering van de veilig

heidskaart, maar ook de configuratie 

van de servoversterker en de Motion 

Controlbesturing in één tool. 

Uw voordelen in één oogopslag

• Hogere productiviteit dankzij nieuwe Motion Monitoring  

veiligheids functies met flexibele aanpassing van de foutreactie

• SafetyNET p RTFL maakt korte reactietijden mogelijk en vermindert  

de bedradingsinspanning

• Geringe totale afmetingen dankzij de in de aandrijving geïntegreerde 

oplossing

• Flexibele configuratie en snelle inbedrijfstelling dankzij de  

overzichtelijke softwaretool

• Open aandrijfoplossing onafhankelijk van motortypes en feedback 

systemen

• Volledige engineering en diensten van één enkele bron:  

Risicobeoordeling, Safe Motion concept, hardware/software 

constructie, parametriseren, programmering en inbedrijfstelling
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SLS-M

SLP-M

SSR-M

SOS-M
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Veiligheidskaarten

Veiligheidskaart PMCprotego S3

Technische 
 kenmerken

 • veilige Motion Monitoring functies (volgens EN 6180052): 
  veilig bewaakte bewegingsrichting (SDIM)
  veilig bewaakt increment (SLIM)
  veilig bewaakte snelheid (SLSM)
  veilig bewaakte bedrijfsstop (SOSM)
  veilig bewaakte positie (SLPM)
  veilig bewaakt snelheidsbereik (SSRM)

 • Veiligheidsfuncties:  
STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI, SBC, SBT, SLP

 • Verdere functies: 
  Veilige herstartvergrendeling (SRL)
  Veilige statusuitgang (SSO) 

 • Veiligheidsniveau: tot SIL CL 3 (EN/IEC 62061), PL e / Cat. 4 (EN ISO 138491)
 • configureerbare I/O: 8 FDI / 6 FDO
 • SafetyNET p RTFL: 2 x RJ45
 • SafetyNET p in/uitgangen: 32 I/O 
 • Netwerkapparaten: tot 16
 • Gegevensuitwisseling (kruiscommunicatie): 3 verbindingen
 • Encoderinterface: Mini I/O
 • Encoder: Incrementele TTL, absolute waarde detector SSI
 • SBC: 2 tweepolige digitale uitgangen (FDO)
 • Configuratietool: PASmotion 1.4.0

Bestelnummer  • PMCprotego S3 680 010

min. 1 PNOZmulti, max. 15 PMCprotego DS

PNOZ m EF SafetyNET +  
PNOZ m B0

PNOZmulti Configurator/Network Editor + PASmotion

SafetyNET p RTFL netwerk: Safe Motion PMCprotego DS en veilige kleine besturing PNOZmulti 2

PMCprotego D +
PMCprotego S3

PMCprotego D +
PMCprimo C2 +
PMCprotego S3
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Vanaf nu biedt de SecurityBridge 

firewall met de nieuwe firmware u 

uitgebreide bescherming voor 

industriële automatiseringsnetwerken. 

Naast de beproefde bescherming  

van de configureerbare veilige  

kleine besturingen PNOZmulti en het 

automatiseringssysteem PSS 4000 

op applicatieniveau, kan nu ook de 

datacommunicatie van andere 

deelnemers buiten de Pilzfamilie 

worden gecontroleerd. De  

SecurityBridge werd ontwikkeld 

volgens het Secure Development 

Process in overeenstemming met  

de IEC 6244341 norm en houdt  

dus ook rekening met het principe 

van “Zones and Conduits”.

Dankzij de VPNfunctionaliteit is  

de gegevensoverdracht tussen een  

clientPC en de SecurityBridge 

beveiligd tegen afluisteren en 

sabotage en wordt ongeoorloofde 

toegang tot het beveiligde netwerk 

voorkomen.

Met de nieuwe functie “Pakketopname” 

kunt u datacommunicatie tussen 

deelnemers van het beveiligde en 

onbeveiligde netwerk opnemen.  

Dit bespaart u kostbare tijd bij  

de diagnose. 

Uw voordelen in één oogopslag

• Ontwikkeld volgens de IEC 6244341 norm

• Eenvoudige installatie, ook voor bestaande installaties,  

zonder aanpassing van de netwerkparameters

• Beveiligde toegang tot apparaten in het beveiligde netwerk via  

VPNverbinding met rolgebaseerd gebruikersbeheer 

• Verhoogt de beschikbaarheid van de installatie, aangezien alleen 

 gegevens van toegestane communicatierelaties worden toegelaten.

• Doorsturen van procesgegevens in Wirespeed met lage latentie  

voor tijdkritische toepassingen 

• Ontdekt ongeoorloofde wijzigingen aan het project van de  

Pilz besturingen door de checksom (CRC) te controleren

• Configuratiewijzigingen in een besturingsproject kunnen alleen  

worden uitgevoerd door bevoegde gebruikers

• Uitgebreide diagnostische functies

SecurityBridge beschermt automatiserings
netwerken

Netwerken
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SecurityBridge

Netwerken

Technische 
 kenmerken

 • Generieke firewall
 • Toepassingsfirewall voor PNOZmulti en PSS 4000 
 • Transmissie van procesgegevens in Wirespeed met lage latentie
 • Bridgingmodus 
 • VPNserver gecombineerd met rolgebaseerd gebruikersbeheer
 • Centrale authenticatie van gebruikers via RADIUS
 • Geïntegreerde digitale in en uitgangen om bijv. de VPNtunnel te activeren
 • Webgebaseerde gebruikersinterface voor eenvoudige configuratie en  
diagnose en onderhoud

 • Doorlopende updates functioneel zonder terugwerkende kracht  
voor het  beschermde besturingssysteem

 • USBpoort voor het opslaan en herstellen van de configuratie op  
een USBopslagapparaat

 • LED voor foutmeldingen en diagnose
 • Verbinding met centrale diagnoseservers via SYSLOG

Bestelnummer  • PCOM sec br1 
generieke firewall en module voor veilige  
authenticatie en communicatie met PNOZmulti 2

 • PCOM sec br2 
generieke firewall en module voor veilige  
authenticatie en communicatie met PNOZmulti  
en het automatiseringssysteem PSS 4000

 • 1 set veerkrachtklemmen 
 •  1 set schroefklemmen

311 501

311 502

793 546
783 546

De SecurityBridge voorkomt ongeautoriseerde toegang tot de downstream-apparaten.

Webcode: 

web188268

Online-informatie 
op www.pilz.com
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Veilige bediening van bestuurderloze 
transportsystemen (FTS)

Veilig bedrijf van bestuurderloze transportsystemen 

Uw eisen

Als exploitant of fabrikant van 

bestuurderloze transportvoertuigen 

(AGV) of systemen (FTS/meerdere 

AGV) bent u gebonden aan de eisen 

van ISO 36914. Het definieert de 

vereisten voor de veiligheidsfuncties en 

specificeert hoe de geautomatiseerde 

functies van de voertuigen moeten 

worden gevalideerd. Het schrijft het 

vereiste prestatieniveau voor de 

voertuigbewakingsfuncties, verschillende 

bedrijfsmodi en de rembesturing voor. 

Bij het gebruik van AGV's en FTS's 

moet u ervoor zorgen dat uw systeem 

niet alleen veilig is ontworpen,  

maar ook veilig en vooral productief 

wordt gebruikt, rekening houdend  

met alle plaatselijke omstandigheden.

Onze diensten

We kijken holistisch naar uw FTS 

toepassing. We beginnen met de 

ontwikkeling van systeemconcepten  

in de ontwerpfase en begeleiden uw 

projecten tot en met de inbedrijfstelling. 

Zo zorgen we ervoor, dat veiligheid en 

productiviteit bij het bedrijf van uw 

bestuurderloze transport systemen  

zijn gegarandeerd.

Uw voordelen in één oogopslag

• Bespaar tijd en kosten met ons als veiligheids en automatiserings

partner voor de gehele toepassing.

• Wij garanderen dat uw toepassingen voldoen aan de eisen van 

ISO 36914. Indien nodig bevestigen wij dit aan u in de vorm van  

een conformiteitsbeoordeling.

• Wij controleren de beveiliging van FTS in een vroeg stadium van  

het inkoopproces. Zo vermijdt u extra kosten en bespaart u tijd.

• Wij zorgen voor een optimale combinatie van materiaalgebruik  

en de grootst mogelijke veiligheid.

• Optimale aanvulling voor een veilige oplossing: Onze veiligheidslaser

scanner PSENscan detecteert objecten op het pad van het voertuig  

en zorgt voor maximale veiligheid, ook bij hoge snelheden, zonder 

afbreuk te doen aan de productiviteit. De perfecte oplossing voor  

gebruik van bestuurderloze transportvoertuigen.



39

Veilig bedrijf van bestuurderloze transportsystemen 

Profiteer van ons complete pakket:

Wij maken uw AGV-toepassing veilig. Met alles wat daarbij hoort!

Ontwerp risicobeoordeling  

(DRA)

Optionele fabrieksacceptatie 

bij de fabrikant (FAT)

Acceptatie ter plaatse 

(SAT)

Trainingen

• Herziening van de  

risico beoordeling van  

de AGVfabrikant 

(ter plaatse of op afstand)

• Controle van essentiële ont

werpkenmerken met betrekking 

tot het gebruik van het AGV

• Controle op naleving  

van relevante normen en 

regel geving/garanderen van  

de conformiteit van het FTS  

met de wettelijke eisen

• U ontvangt van ons  

de volgende resultaten:

  Ontwerp risicobeoordeling 

(DRA) van het FTS op basis 

van de constructietekeningen 

en uw informatie voor het 

gebruik van het AGV

  Beoordelingsrapport  

AGVontwerp

  Opstelling noodzakelijke/

aanbevolen maatregelen  

om de veiligheid en  

produc tiviteit te verhogen

• Gedetailleerde validatie  

van de belangrijkste veilig

heidsfuncties van een AGV

• U ontvangt van ons de 

volgende documenten:

  Gedetailleerd rapport  

van de fabrieksacceptatie

  Opstelling noodzakelijke/

aanbevolen maatregelen  

om de veiligheid en  

produc tiviteit te verhogen

Deze service is ook interessant 

voor fabrikanten van AGV's.  

Wij adviseren u over specifieke 

veiligheidsfuncties voor navigatie, 

besturing en remmen of voor 

snelheidsbewaking en bezorgen  

u het bijbehorende conformiteits

bewijs voor uw klanten.

• Volledige risicobeoordeling  

van de gehele AGVtoepassing

• Controle van alle/geselecteerde 

AGV die in gebruik zijn

• Validatie van de gehele   

FTStoepassing incl.  

beschouwing van de omgeving

• Advies over alle noodzakelijke 

maatregelen voor de  

gebruiker ter plaatse

• U ontvangt van ons  

de volgende documenten:

  Risicobeoordeling

  Rapport van acceptatie  

ter plaatse

  Maatregelenlijst

Als onderdeel van een training bieden wij een uitgebreid inzicht in het juiste gebruik van FTS op de werkvloer.  

U krijgt alle benodigde informatie over de essentiële eisen voor de veiligheid van FTS – ook als inhouse training.
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Pilz Care

Pilz Care biedt u hoogwaardige  

technische support voor alle aspecten 

van uw machines en installaties voor 

alle Pilzproducten. Onderdelen  

van de Pilz Carepakketten zijn bijv. 

snelle hulp bij technische vragen over 

toepassingen, support op afstand  

en ter plaatse of snelle reparaties en 

expreslevering van reserveonderdelen. 

Met deze individuele supportdiensten 

zorgen onze dochterondernemingen 

voor een maximale machinebeschik

baarheid wereldwijd. Verhoog met 

een supportcontract op maat met  

uw speciale eisen de productiviteit 

van uw machines en installaties en 

garandeer met onze ondersteuning 

de veiligheid van uw medewerkers.

Pilz Care bestaat uit drie support

modules en een groot aantal  

indivi duele plusdiensten. Alle  

diensten  kunnen  afzonderlijk worden 

gecombineerd, en we maken voor  

u een aanbieding, die precies met  

uw eisen overeenkomt. U krijgt dus 

een compleet  supportpakket.

Pilz Care – individueel support  
voor maximale machinebeschikbaarheid

Uw voordelen in één oogopslag

• U kunt rekenen op maximale machinebeschikbaarheid door middel  

van vast overeengekomen reactietijden, bijv. voor gebruik ter plaatse of 

levering van reserveonderdelen.

• Onze 24uurs support zorgt ervoor dat stilstandstijden tot een minimum 

worden beperkt.

• Kostenoptimalisatie en betrouwbare kostenplanning door raamovereen

komsten die individueel op uw eisen zijn afgestemd. U betaalt alleen voor 

de diensten die u echt nodig heeft. Geen voorraad van grote hoeveelheden 

reserveonderdelen dankzij onze expreslevering. U bespaart opslagkosten en 

betaalt alleen voor de apparaten wanneer u ze ook daadwerkelijk gebruikt.

• Verlaging van uw vaste personeelskosten. Wij nemen de support 

werkzaamheden over, die u niet intern kunt uitvoeren of die u om 

kosten redenen aan ons wilt overdragen.

• Onze ervaren automatiseringsspecialisten zorgen voor regelmatig  

en professioneel onderhoud, machine en apparaatupdates.

• Onze dochterondernemingen zorgen in alle landen voor uniforme 

supportdiensten. Identiek aanbod van diensten en dus ook dezelfde 

veiligheidsnormen zijn op die manier gegarandeerd – waar ter wereld  

uw machines zich ook bevinden.
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Pilz Care

Kies een supportmodule  

voor uw eisen.

Voeg een willekeurig aantal  

Plusdiensten toe.

Wij stellen uw individuele  

Pilz Care pakket samen en  

voeren het uit.

Wilt u een individuele aanbieding? Gewoon een e-mail  
naar support@pilz.com sturen en wij nemen contact met u op.

Technische Hotline

• Product support: Advies over functionaliteit, 

 eigenschappen, gebruik en vervanging van producten, 

foutopsporing en probleemoplossing bij gebruik  

zoals bedoeld

• Systeem support: Advies over het gezamenlijk  

gebruik van verschillende producten van Pilz, advies 

over onderwerpen als beveiliging, communicatie, 

besturingstechniek etc.

• Toepassingssupport: Productinbedrijfstelling, systeem

integratie en advies over individuele klantoplossingen

• tijdens kantooruren (of 24 uur per dag bij de  

All-in module)

(Premium) Support ter plaatse

• Reparatieservice: Foutanalyse bij Pilzproducten  

ter plaatse, onmiddellijke vervanging van producten

• Omzetting: Individuele support bij de installatie, 

montage en inbedrijfstelling van apparaten/componenten 

in machines

• Toepassingssupport: individueel advies ter  

plaatse/overdracht van knowhow

• contractgebaseerde reactietijd om te voldoen aan  

uw individuele behoeften bij Premium en All-in module

(Express) Reparatie en onderdelenservice

• Holistische klantenondersteuning vanuit ons  

interne reparatiecentrum

• Foutanalyse en probleemoplossing bij Pilzapparaten

• Reparatie of vervanging van defecte producten

• Express reparatie en verzending bij  

Premium en All-in module

Remote support

• Ongecompliceerde probleemoplossing  

via onderhoud op afstand

• Ondersteuning bij alle toepassingsvragen  

(inbedrijfstelling van apparaten, systeemintegratie)

• Ondersteuning op afstand voor individuele  

toe passingsvragen

De supportmodules worden door verschillende Plus 

diensten (bijv. inspectie van beschermingvoorzieningen) 

aangevuld, die we geheel op uw behoeften afstemmen. 

Zo eenvoudig is het:

1) 16 uur support inbegrepen, extra uren kunnen op elk moment worden bijgeboekt

Pilz Care support-modules

Support  
Basic

De solide basis 
voor maximale 

machine
beschikbaarheid

Support  
Premium

Voor nog snellere 
reactietijden

Support  
All-in

Voor support, 
wanneer u ons  

ook nodig heeft – 
ook op afstand

Technische Hotline ◆ ◆ ◆

Technische hotline 24/7 ◆

Support ter plaatse ◆ ◆ ◆

(Premium) Support ter plaatse ◆ ◆

Reparatie en onderdelenservice ◆ ◆ ◆

(Express) Reparatie en onderdelenservice ◆ ◆

Remote support ◆

Pilz Care Units 1) Optioneel Optioneel ◆







 

In veel landen zijn wij vertegenwoordigd door handelspartners. Voor meer informatie kunt  
u onze homepage www.pilz.com raadplegen of contact opnemen met ons hoofdkantoor.

Gedrukt op 100% gerecycleerd papier voor het welzijn van het milieu.

Support
U ontvangt van Pilz dag en nacht technische ondersteuning. 

Amerika

Brazilië

+55 11 97569-2804

Canada

+1 888 315 7459

Mexico

+52 55 5572 1300

USA (toll-free)

+1 877-PILZUSA (745-9872)

Azië

China

+86 21 60880878-216 

Japan

+81 45 471-2281

Zuid-Korea 

+82 31 778 3300

Australië en Oceanië

Australië

+61 3 95600621

Nieuw Zeeland

+64 9 6345350

Europa

België, Luxemburg

+32 9 3217570

Duitsland

+49 711 3409-444

Frankrijk

+33 3 88104003

Groot-Brittannië

+44 1536 462203

Ierland

+353 21 4804983

Italië, Malta

+39 0362 1826711

Nederland

+31 347 320477

Oostenrijk

+43 1 7986263-0

Scandinavië

+45 74436332

Spanje

+34 938497433

Turkije

+90 216 5775552

Zwitserland

+41 62 88979-32

Onze internationale  

hotline is bereikbaar via:  

+49 711 3409-222  

support@pilz.com

Aangeboden door:

C
EC

E®
, C

H
R

E®
, C

M
S

E®
, I

nd
ur

aN
ET

 p
®
, L

ea
ns

af
e®

, M
as

te
r 

of
 S

af
et

y®
, M

as
te

r 
of

 S
ec

ur
ity

®
, P

A
S

40
00

®
, P

A
S

ca
l®

, P
A

S
co

nfi
g®

, P
ilz

®
, P

IT
®
, P

LI
D

®
, P

M
C

pr
im

o®
, P

M
C

pr
ot

eg
o®

, P
M

C
te

nd
o®

,  
P

M
D

®
, P

M
I®

, P
N

O
Z®

, P
R

B
T®

, P
R

C
M

®
, P

rim
o®

, P
R

TM
®
, P

S
EN

®
, P

S
S

®
, P

VI
S

®
, S

af
et

yB
U

S
 p

®
, S

af
et

yE
Y

E®
, S

af
et

yN
ET

 p
®
, T

H
E 

S
P

IR
IT

 O
F 

S
A

FE
TY

®
 z

ijn
 in

 s
om

m
ig

e 
la

nd
en

 g
er

eg
is

tr
ee

rd
e 

en
 

be
sc

he
rm

de
 m

er
ke

n 
va

n 
P

ilz
 G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
. W

ij 
w

ijz
en

 u
 e

ro
p 

da
t d

e 
pr

od
uc

te
ig

en
sc

ha
pp

en
 k

un
ne

n 
af

w
ijk

en
 v

an
 d

e 
ge

ge
ve

ns
 in

 d
it 

do
cu

m
en

t, 
af

ha
nk

el
ijk

 v
an

 d
e 

st
an

d 
va

n 
de

 te
ch

ni
ek

  
bij

 h
et

 te
r 

pe
rs

e 
ga

an
 e

n 
de

 u
itv

oe
rin

g 
va

n 
de

 in
st

al
la

tie
. W

ij 
zij

n 
ni

et
 a

an
sp

ra
ke

lijk
 v

oo
r 

de
 a

ct
ua

lit
ei

t, 
ju

is
th

ei
d 

en
 v

ol
le

di
gh

ei
d 

va
n 

de
 in

 d
e 

te
ks

t e
n 

af
be

el
di

ng
en

 v
er

m
el

de
 in

fo
rm

at
ie

.  
A

ls
 u

 v
ra

ge
n 

he
bt

, k
un

t u
 c

on
ta

ct
 o

pn
em

en
 m

et
 o

nz
e 

te
ch

ni
sc

he
 o

nd
er

st
eu

ni
ng

.

Pilz ontwikkelt milieuvriendelijke producten met ecologische 

materialen en energiebesparende technologieën. We maken  

en bewerken onze producten milieubewust en energiezuinig,  

in ecologisch ontworpen gebouwen. Zo biedt Pilz u  

duurzaamheid bij de zekerheid dat u energie-efficiënte  

producten en milieuvriendelijke oplossingen krijgt.
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