Tecnologia de comando

• Relés: Relés de monitoramento eletrônicos PMDsigma e PMDsrange,
relés de segurança PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog e PNOZpower
• Minicomandos configuráveis PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti
• Comandos e sistemas I/O PSSuniversal, PSSuniversal 2
• Sistema de automação PSS 4000

Tecnologia de comando da Pilz –
para segurança e automação.

Tecnologia de comando
A Pilz oferece a solução ideal para cada aplicação na área da tecnologia de comando. Desde aplicações
autônomas (stand-alone) até instalações interligadas e distribuídas para aplicações de segurança e automação.
Solucione suas tarefas de automação de maneira econômica, segura e de uma só fonte com componentes e
sistemas compatíveis: desde os simples aparelhos de monitoramento PMD, passando pelos comutadores de
segurança e pelos minicontroladores configuráveis PNOZmulti até aos comandos programáveis PSSuniversal PLC.
Desta forma, é possível implementar uma série de aplicações de acordo com as normas. Nossas ferramentas de
software permitem um manuseio simples e facilitam o comissionamento. Em combinação com componentes de
rede e software é possível obter arquiteturas de automação completas. Através de várias possibilidades de
diagnóstico, você beneficia-se de tempos de parada reduzidos e elevada disponibilidade da instalação.
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A Pilz oferece soluções para

A Pilz tem mais de 60 anos de

Mais de 2 200 funcionários, cada

todas as tarefas de automação,

tradição como empresa familiar.

um deles um embaixador para a

inclusive tarefas de comando

Uma efetiva proximidade com o

segurança, certifique-se de que a

standard. Os desenvolvimentos

cliente deve ser visível em todas as

sua equipe – o bem mais valioso

da Pilz protegem pessoas,

áreas, caracterizando-se por uma

da sua empresa – possa trabalhar

máquinas e o ambiente.

consultoria personalizada, elevada

com segurança e livre de lesões.

flexibilidade e assistência técnica
de confiança. Em todo o mundo,
24 horas por dia, existem 42 filiais
e subsidiárias e 27 representantes
ao seu serviço.
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Soluções de
automação da
Pilz – à disposição
em todos os
setores.
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Soluções de automação da Pilz

a simplicidade de comissionamento,

Integrado no respectivo ambiente

A Pilz tem tudo o que necessita

manuseio e diagnóstico desempenham

de sistema – seja um projeto novo

para a automação das suas máquinas

um papel importante.

ou retrofit – as soluções da Pilz são
abertas para as várias interfaces e

e instalações: Componentes e
sistemas inovadores que combinam

Você beneficia-se de soluções

segurança e automação em hardware

flexíveis para máquinas com

e software.

leque de funções elementar até

funcionalidades.
A combinação perfeita:

às instalações mais complexas.
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Desde os sistemas de sensores,

Com a Pilz, você padroniza sua

A tecnologia de comando da Pilz

passando pela tecnologia de

segurança, realiza sua segurança

oferece várias possibilidades de

comando, até a tecnologia de

e automação de forma periférica

utilização, incluindo a monitoração

acionamento, em todos os

ou busca soluções para

de segurança elétrica e funcional,

componentes e sistemas da Pilz

automação completa.

até o comando completo da máquina.

Soluções de automação da Pilz
• Configuração fácil, programação e visualização
através de soluções de software inovadoras
• Elevada flexibilidade através de soluções ampliáveis individualmente
• Comunicação aberta
• Elevada disponibilidade através de possibilidades de diagnóstico alargadas
• Um sistema para segurança e automação

Os sensores seguros e módulos

integrado, pelas funções de lógica

A Pilz oferece-lhe soluções de

descentralizados da Pilz garantem,

seguras e pela ligação de visualização,

automação para a segurança de

em conjunto com os diferentes

de sensores e de atuadores.

pessoas, máquinas e ambiente.

sistemas de comando, a utilização
eficiente e conforme as normas de

Os aparelhos de operação e

máquinas e instalações. Os nossos

visualização da Pilz completam as

sistemas prontos a instalar e soluções

suas máquinas e instalações.

universalmente compatíveis oferecem
elevado potencial de economia.

O software de automação da Pilz
permite realizar sua programação,

A tecnologia de acionamento da

configuração, comissionamento,

Pilz destaca-se pelas suas funções

visualização e seu diagnóstico de

de segurança de acionamento

forma fácil e simples.
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Gama de produtos Tecnologia de comando

Tecnologia de comando da Pilz – para segurança

Comutadores

Temos a solução ideal para cada exigência – com os sistemas de comando e componentes, é possível implementar
cada aplicação de acordo com as normas. O software confortável oferece o apoio necessário na implementação
de seus projetos de automação. Desde a máquina autônoma (stand alone) até instalações interligadas –
com a Pilz a automação é completa e simples.

Minicontroladores configuráveis

Máquina pequena ou instalação interligada: sua solução de automação ideal!
Comutadores

Minicontroladores configuráveis

Configuração fácil!

Configuração simplificada!

• A segurança de uma das mais prestigiadas

• Duradouro e de custo compensador: padrão

marcas no setor de tecnologia de automação
• Excelente relação preço/rendimento
• Segurança máxima com necessidade mínima
de espaço
• Segurança certificada, pois as normas e

Comandos e sistemas I/O

disposições internacionais são cumpridas
• Comissionamento mais rápido, por exemplo
através de aparelhos com terminais de
conexão encaixáveis

mundial em segurança para vários ambientes de
automação e sistemas de comunicação
• Flexível: Configurar com módulos de software
certificados, alterações e adaptações simples
• Apenas um sistema desde o planejamento à
manutenção
• Adaptação precisa a uma aplicação com
módulos de expansão
• Visualização ideal com o software de visualização
baseado na internet PASvisu
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Página 10

Página 66

Webcode: web150079

Webcode: web150495

Gama de produtos Tecnologia de comando

Comandos

Sistemas I/O

Programação simples de instalações grandes!

Sistemas de comandos externos

• Processamento de funções de segurança e

• Comunicação com o comando através de

• Pode ser utilizado como comando autônomo
ou interligado
• Programação intuitiva de funções complexas
• Alta flexibilidade pela estrutura do sistema modular
• Vasta seleção de módulos exatos para
sua necessidade

protocolos de barramento de campo convencionais
• As funções para segurança e automação
se processam de forma descentralizada ao
nível de campo
• Comissionamento rápido e configuração simples
através do teste de periférico independente

Comandos e sistemas I/O

de automação

Minicontroladores configuráveis

Comutadores

e automação

• Alta flexibilidade pela estrutura do sistema modular
PSSuniversal: Página 124
Webcode: web150509

Página 118

PSSuniversal 2: Página 144

Webcode: web150509

Webcode: web150509

9

• Comutadores
Comutadores

Quer se trate de segurança elétrica ou funcional – com os
comutadores, é possível obter a solução adequada para
cada aplicação com uma excelente relação custo/benefício.
Aposte numa das marcas mais prestigiadas no setor de
tecnologia de automação, que se destaca pela vasta
experiência e excelente serviço.

Família de produtos
Relés de monitoramento PMD
• Relés de monitoramento eletrônicos PMDsigma 

12

• Relés de monitoramento eletrônicos PMDsrange 
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Família de produtos
Relés de segurança PNOZ PNOZ

18

• Relés de segurança PNOZsigma

22

• Relés de segurança PNOZ X

36

• Relés de segurança PNOZcompact

44

• Relés de segurança PNOZelog

46

• Monitoramento de linha seguro PLIDdys

54

• Relés de segurança PNOZpower

56

Grupo de produtos
Safety Device Diagnostics

10

62
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Grupo de produtos Relés de monitoramento eletrônicos PMDsigma

Relés de monitoramento eletrônicos PMDsigma
Nos relés de monitoramento eletrônicos, a segurança elétrica está em primeiro plano. Os relés de
monitoramento reduzem as situações perigosas para o homem e máquina e elevam a vida útil de máquinas
e instalações. Economize custos e garanta um processo produtivo eficiente.

Comutadores

Aplicações PMD s10
Baseie-se na potência ativa medida e dos resultados obtidos de,
p. ex. nível, volume, binário ou pressão do ar. Os seguintes casos exemplificam
as áreas de aplicação possíveis:
• Sujidade de filtros de rede ou filtros de instalações de ventilação
• Controle de funcionamento a seco ou bloqueio de bombas
• Viscosidade de líquidos de misturadores
• Desgaste de ferramentas
• Regulagem da pressão das escovas em estações de lavagem de veículos
• Monitoramento de esteiras transportadoras quanto a bloqueio ou desgaste

PMD s10

Dados técnicos – Relé de monitoramento eletrônico PMDsigma

PMD s20
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Tipo

Campo de utilização

Características

PMD s10

Monitoramento e conversão da potência
ativa para redes AC/DC monofásicas/trifásicas,
monitoramento de sobretensão e subtensão
Adequado para o uso em motores com
freqüência regulada e transformadores de
corrente.

•• Os parâmetros de função são
ajustados em um menu de forma
variável via display e botão giratório
•• Display para indicação de valores
medidos, diagnóstico e menu
•• Regulação automática de gamas
de medida para corrente e tensão

PMD s20

Monitora a resistência de isolação de redes
de corrente AC/DC não isoladas (redes IT),
por exemplo em navios, em áreas utilizadas
pela medicina, como disparo em caso de
atingir níveis de resistência de isolamento não
permitidos. Preenche os requisitos das normas
DIN EN 61557-8, IEC 60364-7-710 e
DIN VDE 0100-710.

•• Valor de reação Ran:
Ajustável entre 10 … 200 kΩ
•• Tensão nominal de alimentação
0 … 400 V AC/DC
•• Tensão nominal de alimentação UL:
0 … 300 V AC/DC

Resumo de suas vantagens Relés de monitoramento eletrônico PMDsigma

Resumo de suas vantagens
• Tempos de equipamento e
de comissionamento curtos,
através de uma regulagem
Com o PMD s20, é possível monitorar a resistência de isolação
de sistemas AC/DC não aterrados. Através da tensão de alimentação

Comutadores

simples e rápida com botão

Aplicações PMD s20

giratório (push and turn)
• À prova de falhas: configuração

separada, também é possível realizar o monitoramento do sistema

suportada pelo menu com

desenergizado. Os campos de aplicação típicos são:

comparação cruzada interna
no aparelho

• Áreas de operação clínicas

• Manuseio simples em caso

• Instalações offshore como instalações de energia eólica,
estações de tratamento de efluentes e elevadores de barcos
• Instalações de eletrogalvanização e enobrecimento de superfícies

de substituição do aparelho
graças à memória de programa
substituível para a transferência
dos dados
• Tempos de parada mínimos
por meio de diagnóstico
ampliado e indicação de valor
medido via display

Homologações

N.° de encomenda

•• Saída analógica para corrente e tensão:
Saída de tensão 0 … 10 V,
saída de corrente comutável de 0 … 20 mA para 4 … 20 mA
•• 2 saídas de relés (contatos auxiliares (U))
para o monitoramento de baixa carga e de sobrecarga
•• Tensão de medida (3 AC), UM (AC/DC): 100 … 550 V
•• Corrente de medida (IM): 1 … 12 A AC/DC
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 100/98 1) x 45 x 120

CE, cULus Listed

•• Terminais com força de mola
PMD s10 C 
761 100
•• Terminais conectáveis aparafusados
PMD s10 
760 100

•• Tensão de alimentação UB AC/DC
24 … 240 V AC/DC
•• Faixa de freqüência AC: 50 … 60 Hz
•• Supressão da partida/tempo de reação:
ajustável entre 0 … 30 s
•• Histerese: ajustável entre 0 … 50%
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 100/98 1) x 45 x 120

CE, cULus Listed

1)

•• Terminais com força de mola
PMD s20 C 
761 120
•• Terminais conectáveis aparafusados
PMD s20 
760 120

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
o PMDsigma:
Webcode:
web150376

Informação on-line
em www.pilz.com

Altura com terminais com força de mola/terminais conectáveis aparafusados
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Grupo de produtos Relés de monitoramento eletrônicos PMDsrange

Relés de monitoramento eletrônicos PMDsrange

Comutadores

Nos aparelhos de monitoramento, estão em primeiro plano a proteção de pessoas e dos equipamentos da máquina
contra erros de isolamento, tensões residuais, sobretensão, corrente elétrica excessiva, sobrecarga, temperaturas
excessivamente altas bem como o controle de paradas e da potência efetiva. Reduza consideravelmente as situações
perigosas para pessoas e máquinas e aumente simultaneamente a vida útil de sua instalação.

Monitorar brincando cada situação
O monitoramento e comando eletrônicos seguros de
sua máquina ou instalação estão sempre em primeiro
plano. Economize custos e garanta um processo
produtivo eficiente. Muito simples através do uso de
relés de monitoramento. Você encontra para cada
tarefa de monitoramento o aparelho correto.
Características práticas para o usuário
Os dispositivos PMDsrange com sua caixa delgada
S3UM

S1IM

S1WP

de 22,5 mm realizam as diversas funções. As faixas de
medição comutáveis e o elevado número de tensões de
operação permitem uma aplicação flexível. A montagem
simples e rápida, os terminais adaptados à prática,
os versáteis elementos de operação, bem como os
indicadores luminosos facilitam o comissionamento
e asseguram uma adaptação otimizada à aplicação.
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Resumo de suas vantagens Relés de monitoramento eletrônico PMDsrange

Aplicações variadas

Resumo de suas vantagens

Você pode utilizar os aparelhos PMDsrange em variadas aplicações:

• Curtos tempos de comissiona-

para o monitoramento da temperatura de motores, monitoramento da tensão
em transportadores de cilindros, controle do bloqueio de bombas e muitas

mento graças à configuração
dos parâmetros na parte frontal
• Economia de espaço no

outras aplicações.

Comutadores

armário de distribuição:
Larguras construtivas de
apenas 22,5 mm
• Diagnóstico rápido por meio
de LED indicador de estado

Sistema transportador de cilindros com monitoramento da tensão
Utilize os controladores de tensão, por exemplo, para monitorar a rede de
sistemas transportadores de cilindros. O relé de monitoramento assume a
n1

tarefa de desligar o sistema de modo organizado. Além disso, ele oferece
proteção contra reinício descontrolado.

n2

Rosca transportadora com monitoramento da corrente elétrica
Você está necessitando do monitoramento da corrente elétrica,
por exemplo, em uma rosca transportadora? Desse modo, é possível
uma proteção contra bloqueio ou desgaste, bem como a manutenção
preventiva.

Motor com monitoramento da temperatura
L1

Com ajuda do monitoramento da temperatura, proteja os seus motores

L2

contra sobreaquecimento. Impeça também um reinício automático.

L3

Isto é necessário principalmente no caso de um problema na refrigeração
e em arranques frequentes, por exemplo, os freios do motor. Também
é possível obter relés de monitoramento da temperatura como o S1MS
com uma homologação ATEX.

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
o PMDsrange:
Webcode:
web150375

Informação on-line
em www.pilz.com
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Dados técnicos – Relés de monitoramento eletrônico PMDsrange

Dados técnicos – PMDsrange

Comutadores

Ajuda na seleção – Relés de monitoramento eletrônicos PMDsrange

S3UM

Tipo

Campo de utilização

S3UM

Monitoramento de sobretensão
e subtensão assim como da
seqüência de fases em redes
trifásicas

•• Monitoramento de redes com e sem
condutor de neutro
•• Disparo em caso de subtensões ou sobretensões
•• Avaliação da seqüência de fase
•• Detecção de assimetria e queda de fase

S1PN

Monitoramento de seqüência
de fase e de queda de fase em
redes trifásicas

•• Tensão de medida até 690 V AC
•• Monitoramento do sentido do campo
de rotação = seqüência de fase,
sentido de rotação em acionamentos

S1IM

Monitoramento de
correntes AC/DC em relação
a valores de corrente máximos,
monofásica

•• 12 faixas de medição comutável entre 0,002 … 15 A
•• Tempo de reação regulável até 10 segundos
•• Princípio de tempos de operação ou
de corrente repouso, opcional
•• Separação galvânica entre a tensão de medida
e de alimentação
•• Variante UP: polaridade aleatória
das entradas de medição

S1EN

Monitoramento de isolamento
e do aterramento em redes
AC/DC separadas galvanicamente
(redes IT), monofásicas e
trifásicas. Cumpre as exigências
segundo DIN EN 61557-8

•• Para redes de tensão contínua e alternada
•• Princípio da corrente de repouso
•• Armazenamento de falhas ou reset automático
•• Funcionamento normal/de teste
•• É possível conectar botões de reset externos

S1WP

Monitoramento e conversão
da potência ativa, redes CC e
redes AC monofásicas/trifásicas,
monitoramento de sobretensão e
subtensão

•• 9 faixas de medição diferentes
•• Grande faixa de medição de tensão
•• Saída analógica para corrente e tensão comutável
•• Saída de relé para monitoramento de baixa carga
e de sobrecarga
•• Adequado para o uso em motores
com freqüência regulada
•• Adequado para transformadores de corrente

S1MS

Circuitos de monitoramento
da temperatura segundo
DIN EN 44081 como dispositivo
de proteção contra o
sobreaquecimento de motores,
geradores, armazéns,
entre outros

•• Para redes de tensão contínua e alternada
•• Princípio da corrente de repouso
•• Circuito de medição para a conexão de um sensor
de temperatura (resistência PTC)
•• Reset automático

S1MS Ex

Como S1MS, áreas
potencialmente explosivas (Ex):
II (3) G [Ex ic] IIC Gc e
II (3) D [Ex ic] IIIC Dc

S1PN

S1IM

S1EN

S1WP

S1MS
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Características comuns
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 87 x 22,5 x 121
•• Faixas de medição comutáveis em um elevado número de tensões de operação
•• Com terminais conectáveis aparafusados

Características técnicas

Homologações

Número de encomenda1)

•• Tensão de alimentação (UB):
AC: 120, 230 V; CC: 24 V
•• Contato de saída: 1 contato auxiliar (U)
•• Tensão de medida (3 AC) (UM): AC: 42, 100/110,
230, 400/440, 440/480, 415/460, 500/550 V,
respectivamente comutável

•• CE, cULus Listed, CCC
•• CE, CCC
•• CE, CCC

•• 24 V CC (UB), 230 V AC (UM) 
•• 24 V CC (UB), 400/440 V AC (UM) 
•• 24 V CC (UB), 415/460 V AC (UM) 

837 260
837 270
837 280

•• Tensão de alimentação (UB):
AC: 200 … 240, 400 … 500, 550 … 690 V
•• Contatos de saída: 2 contatos auxiliares (2 U)

•• CE, cULus Listed, CCC
•• CE, CCC
•• CE, CCC

•• 200 … 240 V 
•• 400 … 500 V 
•• 550 … 690 V 

890 200
890 210
890 220

•• Tensão de alimentação (UB):
AC: 24, 42 … 48, 110 … 127, 230 … 240 V;
CC: 24 V
•• Contato de saída: 1 contato auxiliar (U)

CE, cULus Listed, CCC

•• 110 … 130 V AC (UB), 15 A (IM) 
•• 230 … 240 V AC (UB), 15 A (IM) 
•• 24 V CC (UB), 15 A (IM) 

828 040
828 050
828 035

•• Tensão de alimentação (UB):
AC/DC: 24 … 240 V
•• Contato de saída: 1 contato auxiliar (U)
•• Tensão nominal da rede (rede monitorada):
-- Variante 50 kΩ: AC/DC: 0 … 240 V
-- Variante 200 kΩ: AC/DC: 0 … 400 V
•• Corrente de medida máx. (CC):
-- Variante 50 kΩ: 2,4 mA
-- Variante 200 kΩ: 1,0 mA

CE, cULus Listed, CCC

•• 24 … 240 V AC/DC (UB), 50 kΩ 
•• 24 … 240 V AC/DC (UB), 200 kΩ 

884 100
884 110

•• Tensão de alimentação (UB):
DC: 24 V; AC/DC: 230 V
•• Contato de saída: 1 contato auxiliar (U)
•• Tensão de medida:
3 AC/DC: 0 … 120, 0 … 240, 0 … 415, 0 … 550 V
1 AC/DC: 0 … 70, 0 … 140, 0 … 240, 0 … 320 V

CE, cULus Listed,
UL/cUL, CCC

•• 24 V CC (UB),
0 … 240 V AC/DC (UM), 9 A (IM) 
•• 24 V CC (UB),
0 … 415 V AC/DC (UM), 9 A (IM) 
•• 24 V CC (UB),
0 … 550 V AC/DC (UM), 9 A (IM) 

•• Tensão de alimentação (UB):
AC: 48, 110, 230, 240, 400 V; AC/DC: 24 V
•• Contatos de saída: 2 contatos auxiliares (2 U)

•• CE, cULus Listed, CCC
•• CE, cULus Listed, CCC
•• CE, CCC

•• 24 V AC/DC (UB) 
•• 230 V AC (UB) 
•• 400 V AC (UB) 

Comutadores

Dados técnicos Relés de monitoramento eletrônico PMDsrange

890 010
890 020
890 030

839 775
839 760
839 770

Documentação
técnica relativa
aos relés de
monitoramento
eletrônico
PMDsrange:
Webcode:
web150635

•• Tensão de alimentação (UB):
AC: 48, 110, 230, 240 V; AC/DC: 24 V
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 112,5 x 26 x 135

1)

CE, cULus Listed, CCC

Outras variantes de aparelhos disponíveis por solicitação

•• 24 V AC/DC 
•• 230 V AC 
•• 240 V AC 

839 775
839 760
839 765

Informação on-line
em www.pilz.com

Códigos do número de encomenda: U B = Tensão de alimentação;
U M = Tensão de medida; I M = Corrente de medida
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Família de produtos Relés de segurança PNOZ

Relés de segurança PNOZ®

Comutadores

No ano de 1987, a Pilz patenteou a nível mundial o primeiro comutador de PARADA DE EMERGÊNCIA para a proteção
de pessoas e máquinas. Com isso foi colocado um marco na história da tecnologia de segurança. Atualmente, os
comutadores de segurança PNOZ comprovam diariamente e em inúmeras aplicações a sua qualidade a nível mundial.
Ciente da clássica função de parada de emergência, nossos comutadores de segurança monitoram também portas de
proteção, barreiras luminosas, comandos bimanuais, tapetes de segurança e muitas outras funções de segurança.
Oferecemos a você a solução de segurança adequada

grande aumento da rentabilidade da segurança.

para cada aplicação. Nossos relés de segurança se

Eles ajudam a reduzir os custos por meio dos curtos

diferenciam por várias faixas de tensão de alimentação,

tempos de comissionamento e de serviço. De acordo

pelo número de contatos de segurança e pelo número

com as diferentes características e funcionalidades,

ou possibilidade de ocupação dos terminais. As variantes

os nossos produtos podem ser classificados nos

de aparelhos na tecnologia Push-in proporcionam um

seguintes grupos:

•• Funcionalidade máxima com uma largura mínima
•• Modos operacionais e tempos ajustáveis
•• Escalonáveis pela estrutura modular

PNOZsigma
PNOZ s30

Power
In 1
In 2
Out 1
Out 2
Fault
000001 1.0

000001 1.0
750330
000001 1.0

PNOZ X

•• Segurança sob medida para cada função
•• Eletromecânicos, sem voltagem
•• Com fonte de alimentação de tensão ampla

PNOZcompact

•• Quadrado, simples, amarelo
•• Ideal para fabricantes de máquinas seriadas
com altos volumes de produção
•• Função básica da aplicação de segurança

PNOZelog
S12 S22 Y6 Y7
P1
A1 S32 Y37 S42
P2
PNOZ e8.1p
POWER

•• Facilmente conectável
•• Isento de desgaste
•• Diagnóstico ampliado

CH. 1

000003 1.0

774198

CH. 2

P2
A2 S34 S36 Y32
P1
14 24 Y33 Y5

PNOZpower
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•• Cargas elevadas de 8 A até 16 A
•• Ligação direta de cargas do motor
•• Contatos de saída modulares

Família de produtos Relés de segurança PNOZ

Comutadores

Como encontrar o PNOZ certo para o seu caso
Este diagrama o ajuda na seleção.
Você tem necessidades específicas,
nós temos a solução certa.

PNOZmulti 2
Mais informações a partir da página 74

Mais do que três funções
de segurança/configurável/
visualização baseada
na web?

Sim

Não

PNOZmulti Mini
Mais informações a partir da página 84

PNOZ s30

Power
In 1
In 2
Out 1
Out 2
Fault
000001 1.0

PNOZsigma
Mais informações
a partir da página 22

000001 1.0
750330
000001 1.0

Potência de ativação > 8 A?
Sim
Não

Não

Ligação de funções de
segurança via lógica AND/OR

Sim

Sim

PNOZmulti
Mais informações a partir da página 92

Boa escalabilidade/
diagnóstico cômodo?

Não

Ferramentas de software PNOZmulti
Mais informações a partir da página 70

S12 S22 Y6 Y7
P1
A1 S32 Y37 S42
P2
PNOZ e8.1p
POWER
CH. 1

000003 1.0

774198

CH. 2

P2
A2 S34 S36 Y32
P1
14 24 Y33 Y5

PNOZelog
Mais informações
a partir da página 46

Sim

Terminais encaixáveis/
fonte de alimentação
de tensão ampla?

Não

PNOZ X
Mais informações
a partir da página 36

PNOZcompact
Mais informações
a partir da página 44

PNOZpower
Mais informações
a partir da página 56
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Família de produtos Relés de segurança PNOZ

Proteção de pessoas e máquinas

Comutadores

O uso da tecnologia de segurança compensa: ao utilizar a tecnologia de controle segura da Pilz obterá vantagens
muito concretas, relacionadas com a proteção das pessoas e das máquinas através do monitoramento
dos movimentos que implicam perigo, a redução dos custos através da ocorrência de menos acidentes,
tempos de parada reduzidos, assim como menos interrupções na produção.

Relés de segurança PNOZ – mundialmente certificados

segurança estão em conformidade com estas normas e

O objetivo de aplicação dos relés de segurança PNOZ

disposições internacionais. Os relés de segurança PNOZ,

é reduzir ao mínimo os riscos para o homem e para a

homologados por associações profissionais, TÜV e muitos

máquina. Para garantir a homogeneidade desta proteção

outros organismos de certificação, apresentam grandes

em todos os países, foram elaboradas regulamentações

vantagens para o usuário. Uma longa vida útil e elevada

harmonizadas a nível internacional. Nossos relés de

disponibilidade garantem uma aplicação econômica.

Avaliação de r

is c o

Validação

de segurança

Análise de segurança
da planta

ito
nce
Co

Segurança das máquinas
no local de trabalho

PL SIL

r

tuev-sued.de/ps-zert

de

siste

mas

SIL

Pr o j e

e
to d

an

eg

ão

PL
ISO

g

ur

Int

IEC

aç
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Marcação CE

ISO IEC
EN ANSI
Avaliação Internacional
de Conformidade

ça

Inspeção de dispositivos
de proteção

Conformidade de
máquinas e certificação

se

Resumo de suas vantagens Relés de segurança PNOZ

Geringes
Risiko
Baixo
fator de
risco
P2

F2

Ponto de partida
para avaliação
do risco

F1
S2

P1
P2

F2

P1

b

P2

c

P1

d

P2

e

Os relés de segurança da família
de produtos PNOZ oferecem-lhe:
Nível de
performance
necessário PL r

• A segurança e a capacidade

Comutadores

F1
S1

Resumo de suas vantagens

a

P1

de inovação de uma das mais
prestigiadas marcas no setor
de tecnologia de automação

Elevado
fator
de risco
Hohes
Risiko

• A solução adequada para
cada aplicação

Análise de riscos segundo EN ISO 13849-1.

• Elevada disponibilidade da
EN ISO 13849-1

instalação graças ao sistema

A norma EN ISO 13849-1, enquanto sucessora da norma EN 954-1,

de diagnóstico de fácil
compreensão

baseia-se nas categorias mais conhecidas. Agora engloba também as
funções de segurança completas com todos os aparelhos que fazem parte
das mesmas. A norma EN ISO 13849-1 foca, além dos aspetos qualitativos
abordados pela EN 954-1, também os aspetos quantitativos das funções de
segurança. Assentes nas categorias são usados níveis de performance (PL).

• Tempos de parada reduzidos
na sua máquina ou instalação
• Excelente relação
preço/rendimento
• Comissionamento mais rápido,
por exemplo através de
aparelhos com terminais
conectáveis
• Segurança máxima com

Efeitos e gravidade

Classe K = F + W + P
S

3–4

5–7

8 – 10

Morte, perda de uma vista
ou de um braço

4

SIL 2

SIL 2

SIL 2

Permanente,
perda de dedos

3

Reversível,
tratamento médico

2

Reversível, primeiros socorros

1

OM

necessidade mínima de espaço

11 – 13 14 – 15
SIL 3

SIL 3

SIL 1

SIL 2

SIL 3

OM

SIL 1

SIL 2

OM

SIL 1

• Cabeamento simples,
comissionamento rápido
• Um parceiro forte com
know-how e serviço excelente
• Segurança certificada, em
virtude de nossos produtos

Avaliação do risco e determinação dos respectivo Safety Integrity Level (SIL).

estarem em conformidade
com normas e disposições
internacionais, sendo testados
e homologados a nível mundial

Classificação de riscos para a segurança segundo a norma EN/IEC 62061
Os requisitos técnicos de segurança aplicáveis na tecnologia de controle
podem ser subdivididos em "Safety Integrity Level" de acordo com a
norma EN/IEC 62061. Na categoria SIL 3, que representa a máxima redução

• Garantia de qualidade, pois
somos certificados segundo
a norma DIN ISO 9001
• Aplicação segura no futuro

de risco e o máximo grau de proteção, a função de segurança tem de ser

através de desenvolvimentos

mantida de forma permanente. A avaliação do risco é feita sob consideração

inovadores

da gravidade do ferimento (S), da frequência e duração da exposição ao risco

• Solução completa composta

(F), da probabilidade de ocorrência de um acontecimento perigoso (W) e

por aparelhos de avaliação,

da possibilidade de prevenção ou limitação do dano (P).

sistemas de sensores

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
o tema “Normas”:
Webcode:
web83082

Informação on-line
em www.pilz.com

adequados e dispositivos de
comando e de comunicação
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Grupo de produtos Relés de segurança PNOZsigma

Relé de segurança PNOZsigma

Comutadores

Os relés de segurança compactos PNOZsigma são o resultado de uma longa experiência combinada com a
mais moderna tecnologia de segurança atual: pode-se atingir o máximo de segurança e rentabilidade com o
mínimo esforço. Com larguras de caixa especialmente estreitas e funcionalidade comprimida em cada aparelho,
o PNOZsigma oferece a máxima funcionalidade com mínima largura construtiva. Utilize a tecnologia de segurança
de forma mais compacta, flexível, rápida e consequentemente mais eficiente.

Poucas variantes –
versatilidade de utilização
• Os modos de operação e tempos
ajustáveis permitem uma utilização
flexível do respectivo aparelho
• Apenas um aparelho para o
monitoramento de diferentes
funções de segurança
• O espaço de armazenamento
se pode reduzir a um número
PNOZ s1

PNOZ s3

Instalação rápida:
com terminais com
força de mola

PNOZ s5

PNOZ s30

Despesas de
Execução do projeto simples:
cabeamento
todas as variantes
reduzidas em 20%:
do aparelho possuem
ampliação de
uma designação e
posição dos terminais
contato por meio
homogêneas
de conectores

reduzido de aparelhos

Resumo de suas vantagens
• Larguras construtivas mais
estreitas economizam espaço
no quadro de comando e,
assim, custos
• Redução dos custos de
cabeamento através de tecnologia
Push-in e ampliação de contato
por meio de conectores

Flexibilidade máxima:
modos operacionais
e funções de tempo
ajustáveis

Montagem rápida
através de molas
de encaixe:
sem utilização
de ferramentas

• Rápido comissionamento e
elevada disponibilidade
• Baixos custos de logística:
Apenas algumas variantes em
estoque para muitas funções
de segurança
• Aposte nas soluções completas
da Pilz e complemente o
PNOZsigma com componentes
de segurança compatíveis e
comprovados: desde o botão de
parada de emergência, passando

Diagnóstico em segundos:
através de 6 indicadores LED –
não são necessários aparelhos
de medição exteriores
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À prova de manipulação:
os elementos de ajuste possuem
uma cobertura que pode
ser fechada

pelos sensores seguros, chaves
de segurança e cortinas de luz
até aos terminais de operação
para diagnóstico e visualização

Resumo de suas vantagens Relés de segurança PNOZsigma

PNOZ s30

Power
In 1
In 2
Out 1
Out 2
Fault
000001 1.0

PMCtendo SZ

PNOZ s4

PNOZ s30 +
PNOZ s22

Comutadores

750330
000001 1.0

PSENcode

PMI
000001 1.0

PSENopt

000001 1.0

PNOZ s3 +
PNOZ s7.1/s7.2

000001 1.0

PMCtendo SZ PMD s10

PNOZ s6

PNOZ s5 PITestop

A solução adequada para cada aplicação –
Exemplo da aplicação dos relés de segurança PNOZsigma em uma máquina de embalagem.

Até 50% de economia de espaço
min

• Com larguras já a partir de 12,5 mm
• Alojamentos até 50% mais estreitos com
a mesma funcionalidade 1)
• A necessidade de menos espaço no armário
de distribuição reduz os custos

max
1)

	comparado com relés de segurança
eletromecânicos à venda no mercado

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre os
relés de segurança
PNOZsigma:
Webcode:
web150099

Informação on-line
em www.pilz.com
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Relés de segurança PNOZsigma –
comprovado em aplicações especiais
Relés de segurança PNOZ s4
com homologação para elevadores:
A “Norma para elevadores" EN 81-1 define as regras de
Comutadores

segurança para a "construção e instalação de elevadores;
parte 1: Elevadores para pessoas e cargas operados
eletricamente". O PNOZ s4 tem esta homologação e garante
a você, como empresa operadora de elevadores e fabricante
de elevadores, a função máxima com largura de construção
mínima. Com uma largura de 22,5 mm, o PNOZ s4 alcança
000001 1.0

o nível PL e, conforme EN ISO 13849-1 e SIL CL 3. A área
de aplicação do PNOZ s4 se estende desde elevadores
para pessoas, cargas e mercadorias até mecanismos de
elevação de todo o tipo, sujeitos a esta norma.

Relé de segurança PNOZ s4.1 –
para a aplicação em comandos de bicos queimadores
Através de três contatos de segurança seguros,
diversificados, o PNOZ s4.1 foi liberado para a aplicação
em comandos de bicos queimadores. Ele é aprovado de
acordo com a norma EN 50156-1 para o equipamento
elétrico de instalações de aquecimento, principalmente
de acordo com as disposições para o plano de aplicação
e construção. As válvulas de segurança de instalações de
000001 1.0

aquecimento podem ser monitoradas com o PNOZ s4.1.
Os modos operacionais podem ser ajustados de modo
confortável com uma chave giratória.

24

Resumo de suas vantagens Relés de segurança PNOZsigma

Mais contatos com o PNOZsigma –
simples e rápido
Ampliar multiplamente com PNOZ s7.1 e PNOZ s7.2

2

A quantidade de contatos de segurança pode ser

…

10

ampliada de modo quase ilimitado com um aparelho
Comutadores

básico e um PNOZ s7.1. Podem ser alinhados em um
PNOZ s7.1 até dez PNOZ s7.2. Se você ainda necessitar
outros contatos, a série poderá ser expandida por
outro PNOZ s7.1. Totalmente sem despesas de fiação –

000001 1.0

000001 1.0

000001 1.0

000001 1.0

com apenas uma manobra por meio de um conector.
Em apenas 17,5 mm de largura, o PNOZ s7.1

PNOZ s3 + PNOZ s7.1 + PNOZ s7.2 + PNOZ s7.2

disponibiliza três contatos de segurança, o PNOZ s7.2
até mesmo quatro e um contato auxiliar. É possível uma

Ampliação de contatos rápida – com PNOZsigma é muito fácil!

combinação com outros amplificadores PNOZsigma a
qualquer momento.

Ampliação de contatos PNOZ s20
com saídas semicondutoras seguras
2

…

5

Para além da ampliação de contatos
com contatos de segurança instantâneos, você tem também à disposição
uma ampliação de contatos com
saídas semicondutoras seguras.
Caso necessite de no máximo dez
saídas para semicondutores, acople

000001 1.0

o ampliador de contatos PNOZ s20
diretamente a um aparelho básico.
PNOZ s3 + PNOZ s20

+

PNOZ s20

+

PNOZ s20

Rápida ampliação de contatos – com o PNOZsigma, também é possível sem
desgaste. São possíveis até 5 ampliações de contatos PNOZ s20 no aparelho básico.

Se forem necessárias ainda mais saídas
semicondutoras, conecta-se no meio
a ampliação de contatos PNOZ s7.1
através da qual se pode ampliar para
o número de saídas semicondutoras

2

…

10

desejadas.

Resumo de suas vantagens
• Menos 20 % de despesas
de fiação através da ampliação
de contatos por meio de

000001 1.0

um conector
• Aplicação flexível, uma vez
PNOZ s3 + PNOZ s7.1 + PNOZ s20

+

PNOZ s20

Ampliação quase ilimitada –
em combinação com a ampliação de contatos PNOZ s7.1.

+

PNOZ s20

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre os
relés de segurança
PNOZsigma:
Webcode:
web150099

Informação on-line
em www.pilz.com

que o número de contatos
de segurança ou de saídas
semicondutoras se pode
ampliar em cascata
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Relés de segurança PNOZ s30 – Monitorar a rotação

Comutadores

SSR

O relê de segurança autônomo PNOZ s30 garante em suas máquinas o monitoramento seguro da parada,
rotações, posição, quebra de eixo, faixa de rotação e direção de rotação conforme EN ISO 13849-1 até PL e,
e conforme EN/IEC 62061 até SIL CL 3. Através da utilização do PNOZ s30 você também satisfaz a diretriz de
máquinas com a exigência de monitorar e manter corretamente na área de monitoramento de acionamento
o estado operacional em caso de paralisação do acionamento. Com o PNOZ s30, é possível economizar custos
e proteger sua máquina e seu pessoal.

SSM

Grande segurança dos operadores
Assim, por exemplo, a condução de velocidade reduzida na operação de
ajuste aumenta a segurança de seu pessoal de operação e reduz os tempos
SDI

de preparação. O trabalho seguro com a porta de segurança aberta e um
acesso mais rápido à máquina após a ocorrência da parada, o protegem
a você e a seus bens de produção. A produtividade aumenta e se impede
um desligamento desnecessário. O PNOZ s30 é a solução certa no

SOS

monitoramento autônomo de acionamentos, com funções seguras
como a gama de velocidade (SSR), monitoramento de velocidade (SSM),
direção de movimento (SDI) e parada operacional (SOS).
PNOZ s30

Aplicação simples
Configuração e exibição de falhas são possíveis de forma fácil e simples
através de um display. Você pode utilizar o monitor de rotações PNOZ s30
com todos os sistemas de feedback de motor comuns e também sensores
de proximidade.
Aplicações
Aposte no PNOZ s30 em aplicações como sistemas de energia eólica,
centros de usinagem, máquinas balanceadoras, prateleiras altas, centrífugas,
unidade de enchimento, parques de diversão e muitas mais.
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Resumo de suas vantagens Relés de segurança PNOZsigma

com conforto
Resumo de suas vantagens
• Aumento da produtividade e
segurança do pessoal de
operação
Comutadores

• Elevação da produtividade pelo
PSENopt

PNOZ s30

cancelamento de desligamentos
desnecessários: Ao atingir um

Power
In 1
In 2
Out 1
Out 2
Fault

valor limite de alerta definido,
é emitido um alarme prévio

750330
000001 1.0

• Economia de tempo na
criação e troca de equipamento
através de operação simples

PNOZ s30 +
PNOZ s22

por meio de botão giratório
(push and turn)
• Apropriado para todos os
sistemas de resposta do motor
e sensores de proximidade
convencionais
• Ampliação de contatos
PNOZ s22: a multiplicação
dos contatos do relé permite
uma maior abrangência das
funções da aplicação

PMI

PITestop

A combinação de PNOZ s30 e PNOZ s22 permite multiplicar os contatos de relé.

Ampliação de contatos PNOZ s22 – duas vezes melhor
O PNOZ s22 oferece duas funções de relé acionáveis separadamente uma
da outra conforme PL e, de acordo com EN ISO 13849-1. Para cada função
de relé, são disponibilizados 3 contatos normalmente abertos/1 contato
normalmente fechado. Estes podem ser acionados em separado, de modo
que podem ser atribuídas funções variadas às saídas, partindo do aparelho
básico. A separação segura entre as duas funções do relé possibilita a ligação

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre os
relés de segurança
PNOZ s30:
Webcode:
web150619

Informação on-line
em www.pilz.com

de potenciais diferentes.

PNOZ s22
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Relé de segurança PNOZ s50 para controle de freios

Comutadores

O relé de segurança stand-alone PNOZ s50 oferece uma solução econômica para controle de dos freios até
categoria de segurança PL e de acordo com EN ISO 13849-1. Devido à tecnologia sem contato, são obtidos tempos
de reação muito curtos para a proteção pessoal. Nesta solução independente do fabricante, tire partido de toda a
flexibilidade e das opções de desligamento individuais para a sua aplicação.

Frenar de modo seguro e sem contato – sem desgaste
O PNOZ s50 é energeticamente eficiente para a sua instalação: Os tempos
de pulso na aplicação são reduzidos, pois à sobreexcitação temporária segue
uma redução de tensão parametrizável (modulação de amplitude de pulso
PWM). O relé de segurança permite uma comutação rápida em situações
de emergência e uma comutação lenta e isenta de desgaste durante o
funcionamento normal. Desta forma, é possível reduzir o trabalho de
manutenção.
Como outro módulo da família de produtos PNOZsigma, o PNOZ s50 está
equipado ainda com o botão giratório para a navegação através dos menus,

PNOZ s50

bem como com uma visualização de parâmetros de ajuste e mensagens de
diagnóstico via display.
Com o relé de segurança PNOZ s50 podem ser controlados e monitorados de
modo seguro tanto freios de motor como freios de segurança. Sobretudo em
freios de parada com motor integrado a segurança é aperfeiçoada de modo
significativo devido ao “monitoramento de desgaste”.

Relé de segurança PNOZ s50
Características técnicas

Saiba mais na
animação sobre o
relé de segurança
PNOZ s50.
PNOZ s50
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•• Aparelho autônomo
•• 2 freios até PL e conforme a EN ISO 13849-1
ou SIL CL 3 conforme a EN/IEC 62061
•• 1 freio até PL d conforme a EN ISO 13849-1
ou SIL CL 3 conforme a EN/IEC 62061
•• 2 x 2 pólos, saídas digitais eletrônicas seguras
para 24 V CC com 4,5 A cada
•• Homologações:
CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV

•• Sobreexcitação temporária com subseqüente
baixa de tensão
•• Temperatura ambiente: 0 … 45 °C
•• Número de entradas:
-- Fail-safe: 4
-- Standard: 4
•• Número de saídas semicondutoras fail-safe:
-- 1 pólo: 3
-- 2 pólos: 2

Resumo de suas vantagens Relés de segurança PNOZsigma

seguro
Resumo de suas vantagens
• Máxima segurança até PL e
no controle de dois freios
(freios de parada ou freios

PSENcode

Comutadores

de segurança)
• A tecnologia sem contato
até 4,5 A por freio permite
tempos de reação breves,
uma solução duradoura e
uma disponibilidade elevada.
• Tempos de pulso reduzidos
através de sobre-excitação
temporária com redução
de tensão
• Alta segurança e pequeno
desgaste do freio devido ao
desligamento rápido ou lento
dos circuitos de potência
• Diagnóstico rápido via display
• Controle de freio independente
do fabricante devido a
entradas digitais seguras

PMI

PITestop

Com os relés de segurança PNOZ s50, é possível controlar de forma segura os
freios em muitas áreas de aplicação: por exemplo, na tecnologia de plataformas,
em máquinas operatrizes, máquinas embaladoras e muito mais. Caso necessite
proteger um segundo freio para além do freio de parada, então o PNOZ s50 é a
solução certa.

N.° de
encomenda
•• Tensão de alimentação:
-- 1 pólo: 24 V CC
-- 2 pólos: 24 V CC, 48 V CC
•• Tolerância de tensão:
-- 1 pólo: -15 % … +20 %
-- 2 pólos: -10 % … +10 %
•• Corrente de saída das saídas
semicondutoras (1 pólo): 0,1 A
•• Saídas de pulsos de teste –
saídas semicondutoras (1 pólo): 2

•• Tensão de descida das saídas semicondutoras (2 pólos):
6 V, 8 V, 12 V, 16 V, 24 V
•• Corrente de saída das saídas semicondutoras (2 pólos):
-- Tensão de alimentação 24 V CC:
Funcionamento contínuo (1 saída/2 saídas): 1 x 6,5 A/2 x 4,5 A
Sobreexcitação (1 saída/2 saídas): 1 x 6,5 A/máx. 10 A
-- Tensão de alimentação 48 V CC:
Funcionamento contínuo (1 saída/2 saídas): 1 x 3,25 A/2 x 2,25 A
Sobreexcitação (1 saída/2 saídas): 1 x 3,25 A/2 x 3,25 A

751 500
(com terminais
com força
de mola)

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre os
relés de segurança
PNOZ s50:
Webcode:
web150117

Informação on-line
em www.pilz.com

29

Ajuda na seleção Relés de segurança PNOZsigma

Ajuda na seleção – PNOZsigma
Relé de segurança PNOZsigma

Comutadores

Tipo

PNOZ s1

Aplicação

◆

◆

Safety Integrity
Level (SIL) CL –
claim limit
segundo
IEC 62061

c

2

PNOZ s2

◆

◆

e

3

PNOZ s3

◆

◆

◆

e

3

PNOZ s4

◆

◆

◆

e

3

PNOZ s4.1

◆

◆

◆

e

3

PNOZ s5

◆

◆

◆

PNOZ s6

e

3

◆

EN 574, tipo IIIC

e

3

◆

EN 574, tipo IIIA

◆

c

1

PNOZ s7

Ampliação de contatos

e

3

PNOZ s7.1

Ampliação de contatos

e

3

PNOZ s7.2

Ampliação de contatos

e

3

PNOZ s8

Ampliação de contatos

c

2

PNOZ s9

Ampliação de contatos ou
relé de temporização seguro

e

3
3

PNOZ s6.1

◆

PNOZ s10

Ampliação de contatos

e

PNOZ s11

Ampliação de contatos

e

PNOZ s20

Ampliação de contatos

e/d

PNOZ s22

Ampliação de contatos para PNOZ s30
e PNOZ mm0.1p/mm0.2p

e

3

Tipo

Aplicação

Performance
Level (PL) –
EN ISO 13849-1

Safety Integrity
Level (SIL) CL –
claim limit
segundo
IEC 62061

PNOZ s30

Monitor de velocidade e paralisação seguros

e

3

◆

◆

3
2)

3/2 2)

◆

Tipo

Aplicação

Performance
Level (PL) –
EN ISO 13849-1

Safety Integrity
Level (SIL) CL –
claim limit
segundo
IEC 62061

PNOZ s50 3)

Controle de freio seguro

e

3

◆
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Performance
Level (PL) –
EN ISO 13849-1

Contatos de saída
Seguro

Saídas semicondutoras
Contatos auxiliares

Seguro

Saídas auxiliares

Tensão de alimentação (UB)

Dimensões
(A x L x P)
em mm

2

-

-

1

-

-

24 V CC

100/98 1) x 12,5 x 120

3

-

1

1

-

-

24 V CC

100/98 1) x 17,5 x 120

2

-

-

1

-

-

24 V CC

100/98 1) x 17,5 x 120

3

-

1

1

-

-

24 V CC, 48 … 240 V AC/DC

100/98 1) x 22,5 x 120

3

-

1

1

-

-

24 V CC, 48 … 240 V AC/DC

100/98 1) x 22,5 x 120

2

2

-

1

-

-

24 V CC, 48 … 240 V AC/DC

100/98 1) x 22,5 x 120

3

-

1

1

-

-

24 V CC, 48 … 240 V AC/DC

100/98 1) x 22,5 x 120

3

-

1

1

-

-

24 V CC, 48 … 240 V AC/DC

100/98 1) x 22,5 x 120

4

-

1

-

-

-

24 V CC

100/98 1) x 17,5 x 120

3

-

-

-

-

-

24 V CC

100/98 1) x 17,5 x 120

4

-

1

-

-

-

24 V CC

100/98 1) x 17,5 x 120

2

-

-

1

-

-

24 V CC

100/98 1) x 12,5 x 120

-

3

1

-

-

-

24 V CC

100/98 1) x 17,5 x 120

4

-

1

-

-

-

24 V CC

100/98 1) x 45,0 x 120

8

-

1

-

-

-

24 V CC

100/98 1) x 45,0 x 120

-

-

-

-

2

1

24 V CC

100/98 1) x 22,5 x 120

2x3

-

2x1

-

-

-

24 V CC

100/98 1) x 22,5 x 120

Tensão de alimentação (UB)

Dimensões
(A x L x P)
em mm

24 … 240 V AC/DC

100/98 1) x 45,0 x 120

Contatos de saída
Seguro

2

Saídas semicondutoras
Contatos auxiliares

-

2

Saídas semicondutoras
2 pólos

4

Seguro

-

Saídas auxiliares

-

Saídas semicondutoras
1 pólos

Seguro

Tensão de alimentação (UB)

Saídas auxiliares

Dimensões
(A x L x P)
em mm

Comutadores

Ajuda na seleção Relés de segurança PNOZsigma

Documentação
técnica sobre relés
de segurança
PNOZsigma:
Webcode:
web150635

Informação on-line
em www.pilz.com
2

3

-

-

24 V CC, 48 V CC

100/98 1) x 45,0 x 120

Altura com terminais com força de mola/terminais conectáveis aparafusados
Dependendo da aplicação
3)
Consultar os dados técnicos na página 28
1)

2)
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Dados técnicos Relés de segurança PNOZsigma

Dados técnicos – PNOZsigma

Comutadores

Relés de segurança PNOZsigma – Aparelhos básicos

PNOZ s1

PNOZ s3

PNOZ s4.1

PNOZ s6

32

Tipo

Características

PNOZ s1

•• Ligação de um canal
•• Partida manual/automática

PNOZ s2

•• Ligação de um canal
•• Partida monitorada
•• Partida manual/automática
•• Separação segura

PNOZ s3

•• Circuito de proteção de 1 e 2 canais
•• Deteção de curtos-circuitos transversais
•• Partida monitorada
•• Partida manual/automática
•• Teste de partida

PNOZ s4

•• Circuito de proteção de 1 e 2 canais
•• Deteção de curtos-circuitos transversais
•• Partida monitorada
•• Partida manual/automática
•• Teste de partida
•• Homologação segundo EN 81-1/A3
de acordo com a diretiva dos ascensores

PNOZ s4.1

•• Circuito de proteção de 1 e 2 canais
•• Deteção de curtos-circuitos transversais
•• Partida monitorada
•• Partida manual/automática
•• Teste de partida
•• 3 contatos de segurança diversificados seguros
•• Homologação em conformidade com
a norma EN 50156-1 para equipamentos
elétricos de instalações de combustão

PNOZ s5

•• Circuito de proteção de 1 e 2 canais
•• Deteção de curtos-circuitos transversais
•• Partida monitorada
•• Partida manual/automática
•• Teste de partida
•• Funções temporais: atraso na desenergização
•• Intervalo de tempo: 0 … 300 s

PNOZ s6

•• Circuito de proteção de canal duplo
•• Deteção de curtos-circuitos transversais

PNOZ s6.1

•• Circuito de proteção de canal duplo
•• Deteção de curtos-circuitos transversais

PNOZ s2

PNOZ s4

PNOZ s5

PNOZ s6.1

Dados técnicos Relés de segurança PNOZsigma

Homologações

DC1: 24 V/3 A/72 W

N.° de encomenda
Terminais com força de mola

Terminais conectáveis
aparafusados

CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),
TÜV, KOSHA, CCC

751 101

750 101

DC1: 24 V/6 A/150 W

CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),
TÜV, KOSHA, CCC

751 102

750 102

DC1: 24 V/6 A/150 W

CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),
TÜV, KOSHA, CCC

751 103

750 103

DC1: 24 V/6 A/150 W

CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),
TÜV, KOSHA, CCC

•• 24 V CC 
751 104
•• 24 V CC,
751 184
coated version 
•• 48 … 240 V AC/DC  751 134

•• 24 V CC 
750 104
•• 48 … 240 V AC/DC  750 134

DC1: 24 V/6 A/150 W

CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

•• 24 V CC 
751 124
•• 48 … 240 V AC/DC  751 154

•• 24 V CC 
750 124
•• 48 … 240 V AC/DC  750 154

DC1: 24 V/6 A/150 W

CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),
TÜV, KOSHA, CCC

•• 24 V CC 
751 105
•• 24 V CC,
751 185
coated version 
•• 48 … 240 V AC/DC  751 135

•• 24 V CC 
750 105
•• 48 … 240 V AC/DC  750 135

DC1: 24 V/6 A/150 W

CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),
TÜV, KOSHA, CCC

•• 24 V CC 
751 106
•• 48 … 240 V AC/DC  751 136

•• 24 V CC 
750 106
•• 48 … 240 V AC/DC  750 136

DC1: 24 V/6 A/150 W

CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),
TÜV, KOSHA, CCC

•• 24 V CC 
751 126
•• 48 … 240 V AC/DC  751 156

•• 24 V CC 
750 126
•• 48 … 240 V AC/DC  750 156

Comutadores

Saídas:
Tensão/corrente/
potência

Documentação
técnica sobre relés
de segurança
PNOZsigma:
Webcode:
web150635

Informação on-line
em www.pilz.com
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Dados técnicos Relés de segurança PNOZsigma

Dados técnicos – PNOZsigma

Comutadores

Relés de segurança PNOZsigma – Ampliações de contato

PNOZ s7

PNOZ s9

PNOZ s11

Tipo

Características

PNOZ s7

Separação segura

PNOZ s7.1

•• Módulo de cascata para conexão ao PNOZ s7.2
•• Separação segura dos contatos de segurança
•• LEDs para o estado de entrada e de ligação
•• Também aplicável sem o aparelho básico PNOZsigma
com outros aparelhos de comando de segurança:
um circuito de entrada atua sobre o relé de saída

PNOZ s7.2

Módulo de ampliação de contatos
em conjugação com o PNOZ s7.1

PNOZ s8

Ampliação de contatos

PNOZ s9

•• Separação segura
•• Funções temporais: atraso na energização,
atraso na desenergização, por impulso, com gatilho
•• Intervalo de tempo: 0 … 300 s

PNOZ s10

Separação segura

PNOZ s11

Separação segura

PNOZ s20

•• Ampliação de contatos com 2 saídas de
segurança não temporizadas e uma saída auxiliar,
respectivamente com tecnologia de semicondutores
•• Circuito de proteção de 1 e 2 canais

PNOZ s22

•• 2 contatos de segurança acionáveis separadamente
•• Ampliação de contato para o monitor de rotações
seguro PNOZ s30 e para os aparelhos básicos
PNOZ mm0.1p/mm0.2p dos controladores
compactos PNOZmulti Mini

PNOZ s8

PNOZ s10

PNOZ s20

PNOZ s22

Relés de segurança PNOZsigma – Monitoramento da rotação

PNOZ s30

34

Tipo

Características

PNOZ s30

•• Garante o monitoramento seguro da parada,
rotação, sentido de rotação e quebra de eixo
•• Funções do aparelho de livre parametrização
•• Inserção de parâmetros via botão giratório
(push and turn) em combinação com
display monocromático
•• Gravar os parâmetros regulados em um cartão chip
•• O display integrado mostra os valores limite/parâmetros
regulados, assim como a rotação atual
•• Tolerâncias ajustáveis para todos os valores limite

Dados técnicos Relés de segurança PNOZsigma

Homologações

N.° de encomenda

DC1: 24 V/6 A/150 W

CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),
TÜV, KOSHA, CCC

Terminais com força de mola

Terminais
conectáveis
aparafusados

•• 24 V CC 
•• 24 V CC,
coated version 

750 107

751 107
751 187

DC1: 24 V/6 A/150 W

CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

751 167

750 167

DC1: 24 V/6 A/150 W

CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

751 177

750 177

DC1: 24 V/3 A/72 W

CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),
TÜV, KOSHA, CCC

751 108

750 108

DC1: 24 V/6 A/150 W

CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),
TÜV, KOSHA, CCC

•• 24 V CC 
•• 24 V CC,
coated version 

751 109

750 109

751 189

DC1: 24 V/12 A/300 W

CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),
TÜV, KOSHA, CCC

751 110

750 110

DC1: 24 V/6 A/150 W

CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

751 111

750 111

•• Potência total da carga externa,
semicondutor 93 W
•• Capacidade de ruptura:
-- 2 saídas de segurança com
carga: 1,5 A/40 W
-- 1 saída de segurança com
carga: 2 A/50 W

CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

751 160

750 160

DC1: 24 V/6 A/150 W

cULus Listed, EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

751 132

750 132

•• Com a função de parada é possível a opção de
monitoramento de posição do eixo
•• Pré-aviso de desconexão quando é atingido
um determinado limiar
•• Acessórios:
-- Chip card reader: 779 230
-- PNOZsigma chip card manager set
(software incl. licença, adaptador de cartão SIM,
chip card reader): 750 030
-- SmartCardCommander with SIM-card-adapter
(software incl. licença, adaptador de cartão SIM): 750 031

Comutadores

Saídas:
Tensão/corrente/
potência

Saídas:
Tensão/corrente/potência

Homologações

N.° de
encomenda

DC1: 24 V/4 A/100 W

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

•• 751 330
(terminais
com força
de mola)
•• 750 330
(terminais
conectáveis
aparafusados)

Documentação
técnica sobre relés
de segurança
PNOZsigma:
Webcode:
web150635

Informação on-line
em www.pilz.com
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Grupo de produtos Relés de segurança PNOZ X

Relés de segurança PNOZ X

Comutadores

O grupo de produtos dos relés de segurança PNOZ X já deram suficientes provas da sua confiabilidade e
robustez, bem como da sua adequação para um largo campo de aplicação nas mais diversas aplicações de
segurança. O PNOZ é o relé de segurança mais utilizado em todo o mundo. Para cada função de segurança
existe o PNOZ correto.

Resumo de suas vantagens
• Tecnologia comprovada por
uma utilização de muitos anos
• Grande seleção de produtos
• Para todas as funções de
segurança, tais como
monitoramento de parada de
emergência, porta de proteção,
barreiras de luz, muting, tapetes
PNOZ X1P

PNOZ X3P

PNOZ X9P

de segurança, de comandos
bimanuais, entre outros
• Blocos de expansão de

Segurança à medida de cada aplicação

contatos temporizados e

O conceito técnico é baseado em contatos eletromecânicos sem potencial

não temporizados, relés de

recorrendo à tecnologia de 2 relés. As dimensões construtivas variam entre

temporização seguros,

22,5 e 90 mm, o número de contatos entre dois e oito. Sejam quais forem

dispositivos de monitoramento

as suas necessidades em termos de segurança, o PNOZ X já foi comprovado

seguros de parada, número

milhares de vezes na prática em aplicações industriais de exigências rigorosas.

de rotações e outras funções

Aproveite também as vantagens!

• Excelente relação custo
e benefício
• Rápido comissionamento
através de terminais encaixáveis
• Segurança máxima com
necessidade mínima de espaço
• Solução completa composta
por aparelhos de avaliação,
sistemas de sensores

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre os
relés de segurança
PNOZ X:
Webcode:
web150097

Informação on-line
em www.pilz.com
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adequados e dispositivos de
comando e de comunicação
• Custos de armazenagem
reduzidos graças a fonte de
alimentação com gama de
tensão alargada e terminais
encaixáveis

PMUT X1P

PITsign

Comutadores

Resumo de suas vantagens Relés de segurança PNOZ X

PSWZ X1P PMCtendo

PNOZ X2.8P

PSENopt

PSENcode

PNOZ X2.7P

PMI

PNOZ X2P PITestop

PITestop

PNOZ XV1P

P2HZ X4P

Exemplo da aplicação dos relés de segurança PNOZ X em uma máquina embalagem
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Ajuda na seleção Relés de segurança PNOZ X

Ajuda na seleção – PNOZ X
Relés de segurança PNOZ X

Comutadores

Tipo

Aplicação

Performance
Level (PL) –
EN ISO 13849-1

PNOZ X1P

◆

◆

e

PNOZ X2P

◆

◆

e

PNOZ X2.7P

◆

◆

◆

e

PNOZ X2.8P

◆

◆

◆

e

PNOZ X3P

◆

◆

◆

e

PNOZ X7P

◆

◆

PNOZ X8P

◆

◆

◆

e

PNOZ X9P

◆

◆

◆

e

PNOZ X10.11P

◆

◆

◆

e

PNOZ X11P

◆

◆

◆

e

PNOZ XV1P

◆

◆

◆

e (d) 2)

PNOZ XV3P

◆

◆

◆

e (d) 2)

PNOZ XV3.1P

◆

◆

◆

e (d) 2)

PMUT X1P

◆

◆

e

◆

P2HZ X1P

◆

P2HZ X4P

◆

PSWZ X1P
PZE X4P

38

e

◆
Ampliação de contatos

EN 574, tipo IIIC

e

EN 574, tipo IIIC

e
e
e

Safety Integrity
Level (SIL) CL –
claim limit
segundo
IEC 62061

Contatos de saída
Seguro

Tensão de alimentação (UB)

Dimensões
(A x L x P)
em mm

Não seguro

3

3

-

1

-

24 V CC

101/94 1) x 22,5 x 121

3

2

-

-

-

•• 24 V CA/CC
•• 48 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 22,5 x 121

3

3

-

1

-

•• 24 V CA/CC
•• 24 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 22,5 x 121

3

3

-

1

-

•• 24 V CA/CC
•• 24 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 22,5 x 121

3

3

-

1

1

•• 24 V CA/CC
•• 24 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 45 x 121

3

2

-

-

-

•• 24 V CA/CC
•• 110 … 120, 230 … 240 V AC

101/94 1) x 22,5 x 121

3

3

-

2

2

•• 24 V CC
•• 24, 110, 230 V AC

101/94 1) x 45 x 121

3

7

-

2

2

•• 12 V CC
•• 24 V CC, 100 … 240 V AC

101/94 1) x 90 x 121

3

6

-

4

-

24 V CC

101/94 1) x 90 x 121

3

7

-

1

2

•• 24 V CC, 24 V AC
•• 110 … 120, 230 … 240 V AC

101/94 1) x 90 x 121

3

2

1

-

-

24 V CC

101/94 1) x 22,5 x 121

3

3

2

-

-

24 V CC

101/94 1) x 45 x 121

3

3

2

1

-

•• 24 V CC
•• 24 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 90 x 121

3

3

-

1

5

24 V CC

101/94 1) x 90 x 121

3

3

-

1

2

•• 24 V CC
•• 24, 42, 110, 115, 230, 240 V AC

101/94 1) x 45 x 121

3

3

-

1

-

24 V CA/CC

101/94 1) x 22,5 x 121

3

2

-

1

1

24 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 45 x 121

3

4

-

-

-

24 V CC

101/94 1) x 22,5 x 121

1)
2)

Comutadores

Ajuda na seleção Relés de segurança PNOZ X

Altura com terminais com força de mola/terminais conectáveis aparafusados
Valor para contatos de segurança instantâneos (temporizados)
Documentação
técnica sobre relés
de segurança
PNOZ X:
Webcode:
web150635

Informação on-line
em www.pilz.com
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Dados técnicos Relé de segurança PNOZ X

Dados técnicos – PNOZ X

Comutadores

Relés de segurança PNOZ X

PNOZ X1P

PNOZ X2.8P

PNOZ X3P

PNOZ X7P

PNOZ X10.11P

40

Características

PNOZ X1P

Controle de um canal

PNOZ X2P

•• Controle de 2 canais com deteção
de curtos-circuitos transversais
•• Opção entre partida automática ou partida monitorada

PNOZ X2.7P

•• Funcionamento de dois canais com ou
sem deteção de curtos-circuitos transversais
•• Partida monitorada

PNOZ X2.8P

•• Funcionamento de dois canais com ou
sem deteção de curtos-circuitos transversais
•• Partida automática

PNOZ X3P

•• Circuito de proteção de dois canais com
ou sem deteção de curtos-circuitos transversais
•• Opção entre partida monitorada
ou partida automática
•• 1 saída semicondutora
•• Função de porta de proteção com combinação
de interruptor normalmente fechado/interruptor
normalmente aberto

PNOZ X7P

Controle de um canal

PNOZ X8P

•• Funcionamento de dois canais com ou
sem deteção de curtos-circuitos transversais
•• Opção entre partida monitorada
ou partida automática
•• 2 saídas semicondutoras

PNOZ X9P

•• Circuito de proteção de dois canais com ou
sem deteção de curtos-circuitos transversais
•• Opção entre partida monitorada
ou partida automática
•• 2 saídas semicondutoras

PNOZ X10.11P

•• Circuito de proteção de dois canais com ou
sem deteção de curtos-circuitos transversais
•• Opção entre partida monitorada
ou partida automática

PNOZ X11P

•• Circuito de proteção de dois canais com ou
sem deteção de curtos-circuitos transversais
•• Opção entre partida monitorada
ou partida automática
•• 2 saídas semicondutoras

PNOZ X2P

PNOZ X2.7P

PNOZ X8P

Tipo

PNOZ X9P

PNOZ X11P

Dados técnicos Relé de segurança PNOZ X

Homologações

DC1: 24 V/6 A/150 W

N.° de encomenda
Terminais com força de mola

Terminais conectáveis
aparafusados

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV, CCC

787 100

777 100

DC1: 24 V/6 A/150 W

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV, CCC

•• 24 V AC/DC 
•• 48 … 240 V AC/DC 

787 303
787 307

•• 24 V AC/DC 
•• 48 … 240 V AC/DC 

777 303
777 307

DC1: 24 V/6 A/150 W

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV, CCC

•• 24 V AC/DC 
•• 24 … 240 V AC/DC 

787 305
787 306

•• 24 V AC/DC 
•• 24 … 240 V AC/DC 

777 305
777 306

DC1: 24 V/6 A/150 W

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
KOSHA, CCC

•• 24 V AC/DC 
•• 24 … 240 V AC/DC 

787 301
787 302

•• 24 V AC/DC 
•• 24 … 240 V AC/DC 

777 301
777 302

DC1: 24 V/8 A/200 W

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
KOSHA, CCC

•• 24 V AC/DC 
•• 24 … 240 V AC/DC 

787 310
787 313

•• 24 V AC/DC 
•• 24 … 240 V AC/DC 

777 310
777 313

DC1: 24 V/6 A/150 W

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV, CCC

•• 24 V AC/DC 
787 059
•• Outras variantes de aparelhos
disponíveis por solicitação.

•• 24 V AC/DC 
777 059
•• Outras variantes de aparelhos
disponíveis por solicitação.

DC1: 24 V/8 A/200 W

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV, CCC

•• 24 V AC 
787 770
•• 24 V CC 
787 760
•• Outras variantes de aparelhos
disponíveis por solicitação.

•• 24 V AC 
777 770
•• 24 V CC 
777 760
•• Outras variantes de aparelhos
disponíveis por solicitação.

DC1: 24 V/8 A/200 W

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV, CCC

•• 24 V CC 
•• 24 V CC,
100 … 240 V AC 

•• 12 V CC 
•• 24 V CC 
•• 24 V CC,
100 … 240 V AC 

DC1: 24 V/8 A/200 W

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV, CCC

787 609
787 606

787 750

Comutadores

Saídas:
Tensão/corrente/
potência

777 607
777 609
777 606
Documentação
técnica sobre relés
de segurança
PNOZ X:

777 750

Webcode:
web150635

DC1: 24 V/8 A/200 W

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV, CCC

•• 24 V CC, 24 V AC 
•• 110 … 120 V AC 
•• 230 … 240 V AC 

787 080
787 083
787 086

•• 24 V CC, 24 V AC 
•• 110 … 120 V AC,
24 V CC 
•• 230 … 240 V AC,
24 V CC 

777 080
777 083

Informação on-line
em www.pilz.com

777 086
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Dados técnicos – PNOZ X

Comutadores

Relés de segurança PNOZ X

PNOZ XV1P

PNOZ XV3.1P

P2HZ X1P

PSWZ X1P
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PNOZ XV3P

Tipo

Características

PNOZ XV1P

•• Circuito de proteção de dois canais com ou
sem deteção de curtos-circuitos transversais
•• Opção entre partida monitorada
ou partida automática

PNOZ XV3P

•• Circuito de proteção de dois canais com ou
sem deteção de curtos-circuitos transversais
•• Opção entre partida monitorada
ou partida automática

PNOZ XV3.1P

•• Circuito de proteção de dois canais com ou
sem deteção de curtos-circuitos transversais
•• Opção entre partida monitorada
ou partida automática
•• Fonte de alimentação de
tensão ampla 24 … 240 V AC/DC

PMUT X1P

•• Até 4 sensores de muting
•• Monitoramento e comutação das lâmpadas de muting
•• Muting em paralelo e seqüencial
•• Monitoramento do sincronismo
•• 5 saídas semicondutoras
•• Entrada de reset
•• Função de “atuação livre” em caso de avaria,
através de interruptor com chave
•• Indicações de estado LED

P2HZ X1P

2 saídas semicondutoras

P2HZ X4P

Largura de 22,5 mm

PSWZ X1P

•• Monitoramento da parada segura
•• Controle de um ou dois canais
•• Não são necessárias peças exteriores
•• Mensagem de avaria no caso de ultrapassagem
da simultaneidade
•• Entrada de reset
•• Detecção de ruptura de fio

PZE X4P

Controle de um canal

PMUT X1P

P2HZ X4P

PZE X4P

Dados técnicos Relé de segurança PNOZ X

Homologações

DC1: 24 V/5 A/125 W

N.° de encomenda
Terminais com força de mola

Terminais conectáveis
aparafusados

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV, CCC

•• 0,1 … 3 s 
•• 1 … 30 s 

•• 0,1 … 3 s 
•• 1 … 30 s 

DC1: 24 V/8 A/200 W

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV, CCC

•• 3 s 
787 512
•• 30 s 
787 510
•• Outras variantes de aparelhos
disponíveis por solicitação.

•• 3 s 
777 512
•• 30 s 
777 510
•• Outras variantes de aparelhos
disponíveis por solicitação.

DC1: 24 V/8 A/200 W

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV, CCC

•• 3 s regulável,
24 … 240 V AC/DC 
787 532
•• 30 s regulável,
787 530
24 … 240 V AC/DC 
•• Outras variantes de aparelhos
disponíveis por solicitação.

•• 3 s regulável,
24 … 240 V AC/DC 
777 532
•• 30 s regulável,
777 530
24 … 240 V AC/DC 
•• Outras variantes de aparelhos
disponíveis por solicitação.

DC1: 24 V/8 A/200 W

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV, CCC

788 010

778 010

DC1: 24 V/5 A/125 W

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV, CCC

•• 24 V CC 
787 340
•• Outras variantes de aparelhos
disponíveis por solicitação.

•• 24 V CC 
777 340
•• Outras variantes de aparelhos
disponíveis por solicitação.

DC1: 24 V/5 A/125 W

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), BG,
KOSHA, CCC

•• 24 V AC 
•• 24 V CC 

787 354
787 355

•• 24 V AC 
•• 24 V CC 

777 354
777 355

DC1: 24 V/6 A/150 W

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV, CCC

•• UM: 0,5 V 
• • U M: 3 V 
•• UM: 0,0075 … 0,5 V 

787 949
787 950
787 951

•• UM: 0,5 V 
•• UM: 0,5 V,
coated version 
• • U M: 3 V 
•• UM: 0,0075 … 0,5 V 

777 949

DC1: 24 V/6 A/150 W

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV, CCC

787 585

787 601
787 602

777 585

Comutadores

Saídas:
Tensão/corrente/
potência

777 601
777 602

777 959
777 950
777 951
Documentação
técnica sobre relés
de segurança
PNOZ X:
Webcode:
web150635

Informação on-line
em www.pilz.com
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Grupo de produtos Relés de segurança PNOZcompact

Relé de segurança PNOZcompact

Comutadores

Os relés de segurança de função otimizada se podem aplicar em todas as áreas da construção de máquinas.
Sobretudo na construção em série, a aplicação do PNOZcompact tem vantagens graças às suas funcionalidades
concentradas: Assim é possível implementar de forma econômica projetos com elevados volumes de produção
e com elevado grau de padronização. Aposte nos relés de segurança PNOZ – o original e sinônimo de relé
de segurança.

Quadrado, simples, amarelo
Deseja monitorar uma parada de emergência, uma porta
de proteção ou uma barreira de luz de forma segura?
Você valoriza a economia de tempo com base na
instalação e manutenção simples? Então temos a solução
certa para você – os relés de segurança PNOZcompact.
O PNOZ c1 é perfeito para o monitoramento da parada
de emergência ou de portas de proteção. Para tal,
pode consultar o esquema de conexões em bloco com
PNOZ c1

exemplo de conexões afixado no lado do aparelho.

PNOZ c2

O PNOZ c2 foi concebido para o monitoramento seguro
de barreiras de luz do tipo 4, por exemplo o PSENopt
da Pilz ou sensores com saídas OSSD de acordo com
a EN 61496-1 com um tempo de reação máximo
garantido de 12 ms. Você economiza tempo através
da instalação fácil devido à alimentação de tensão direta
do transmissor e receptor via aparelho de avaliação.

Relé de segurança PNOZcompact
Características comuns
•• PL e de acordo com EN ISO 13849-1,
Safety Integrity Level (SIL) CL 3
segundo IEC 62061
•• Tensão de alimentação (UB): 24 V CC
•• LEDs para indicação de tensão
de operação e estado de ligação
•• Terminais com força de mola
instalados no aparelho
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Tipo

Campo de utilização

Dimensões
(A x L x P) em mm

PNOZ c1

Bloco de contato de parada
de emergência e monitoramento de
porta de segurança

105 1) x 22,5 x 100

PNOZ c2

Para o monitoramento de barreiras de luz
do tipo 4 ou sensores com saídas OSSD
de acordo com a EN 61496-1

105 1) x 22,5 x 100

Resumo de suas vantagens Relés de segurança PNOZcompact

Resumo de suas vantagens
• Economia de espaço no
armário de distribuição por
meio do formato compacto
Comutadores

• Economia de tempo
graças à instalação e

PNOZ c1

manutenção simples:
terminais com força de mola
push in fixos no aparelho,
conectáveis sem ferramenta
• Montagem sem ferramenta:

PNOZ c1

O aparelho é simplesmente
encaixado sobre o trilho

Monitore uma parada de emergência ou uma porta de proteção –
em qualquer aplicação – seguro, simples, compacto.
Para cada função de segurança, utilize um relé de segurança.

PNOZ c2

PSENopt

Monitore barreiras de luz como PSENopt da Pilz ou sensores
com saídas OSSD de forma segura, simples e compacta.
Também podem ser ligadas todas as barreiras de luz correntes.

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre os
relés de segurança
PNOZcompact:

Características

Homologações

N.° de encomenda

•• 3 contatos de segurança/1 contato auxiliar
(3 contatos normalmente abertos/1 contato normalmente fechado)
•• Circuito de proteção de dois canais com deteção de curtos-circuitos transversais
•• Partida manual ou automática
•• Categoria STOP: 0

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV, CCC

710 001

•• 2 contatos de segurança (contato normalmente aberto)/
1 saída para semicondutores
•• Circuito de proteção de dois canais sem deteção de curtos-circuitos transversais
•• Partida monitorada ou automática
•• Tempo de reação máximo garantido: 12 ms

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV, CCC

1)

Webcode:
web150086

Informação on-line
em www.pilz.com
710 002

Altura com mola de encaixe
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Grupo de produtos Relés de segurança PNOZelog

Relés de segurança PNOZelog
Você pode aplicar o grupo de produtos PNOZelog para o monitoramento de uma até quatro funções
de segurança. O PNOZelog associa a experiência dos relés de segurança eletromecânicos com as vantagens
da eletrônica moderna e é com certeza isento de desgaste.

Comutadores

Diagnóstico ampliado e de simples conexão
A isenção de desgaste, a segurança, a longa vida útil e a elevada
disponibilidade garantem uma aplicação econômica. Para além disso,
o PNOZelog ode ser conectado de modo fácil através do uso de operadores
lógicos AND/OR. O sistema de diagnóstico foi ampliado no PNOZelog.
Testes de conexão, autotestes e testes durante a operação garantem
a segurança máxima.
Funções de segurança completas via conexões lógicas de funções
Os aparelhos da família de produtos PNOZelog podem ser interconectados
PNOZ e1.1p

PNOZ e6.1p

através de ligações lógicas oferecendo funções de segurança completas.
Estão disponíveis ligações AND ou OR. O uso das funções lógicas dispensa
o cabeamento adicional na saída. Assim, ambas as saídas dos aparelhos
PNOZelog ficam livres. É possível ligar um número qualquer de aparelhos
em modo serial – perfeito para o monitoramento de uma até quatro funções
de segurança.

&

Entrada

O PNOZelog pode
ser conectado
de modo lógico
através do uso
de operadores
lógicos AND/OR.

Entrada

Saída

Entrada

Saída

Graças à ligação interna “AND”, podem ser cobertas simultaneamente
duas funções de segurança – com apenas um aparelho!
Cabeamento mais simples através de saídas conectáveis.
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PSENopt

PNOZ e3.1p

PSENcode

PMI

100038 1.0

784197

PITsign PNOZ e1.1p

Comutadores

Resumo de suas vantagens Relés de segurança PNOZelog

PNOZ e7p

PNOZ e4.1p

PITestop

PNOZ e5.11p

PNOZ e2.1p

Resumo de suas vantagens
• Menos trabalho de cabeamento devido às simples ligações lógicas (AND/OR)
• Elevada disponibilidade graças ao diagnóstico ampliado
• Liberdade de manutenção graças à aplicação conseqüente da tecnologia de semicondutores –
sem falhas de funcionamento causadas por fusão, sujidade, vibração ou queima de contactos
• Elevada segurança graças ao permanente autoteste – a detecção de erros não está acoplada
ao ciclo de ligação e desligamento
• Longa vida útil também com procedimentos de ligação freqüentes ou funções cíclicas
• Procedimentos de ligação seguros mesmo com cargas mínimas

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre os
relés de segurança
PNOZelog:
Webcode:
web150101

Informação on-line
em www.pilz.com

• Comissionamento rápido sem suporte via terminais encaixáveis
• Solução completa composta por aparelhos de avaliação, sistemas de sensores adequados
e dispositivos de comando e de comunicação
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Ajuda na seleção Relés de segurança PNOZelog

Ajuda na seleção – PNOZelog
Relés de segurança PNOZelog

Comutadores

Tipo

Aplicação

Performance Level (PL) –
EN ISO 13849-1

PNOZ e1p

◆

◆

◆

e

PNOZ e1.1p

◆

◆

◆

e

PNOZ e1vp

◆

◆

◆

PNOZ e2.1p
PNOZ e2.2p
PNOZ e3.1p

◆

PNOZ e3vp

◆

e
◆

EN 574, tipo IIIC

e

◆

EN 574, tipo IIIA

e
e
e

PNOZ e4.1p

◆

PNOZ e4vp

◆

d
d

PNOZ e5.11p

◆

◆

◆

e

PNOZ e5.13p

◆

◆

◆

e

PNOZ e6.1p

◆

◆

◆

e

PNOZ e6vp

◆

◆

◆

e

◆

e

◆

◆

◆

d

PNOZ e7p
PNOZ e8.1p
with PLID d1

Conexão de vários aparelhos
com base no exemplo do PNOZ e1vp
Os aparelhos da família de produtos PNOZelog podem
ser interligados ou ligados de forma lógica a aparelhos
da família de produtos PNOZmulti. No caso do PNOZelog,
a entrada S35 está prevista para a ligação lógica “OR” e
a entrada S36 para a ligação lógica “AND”. As saídas de
segurança 14 e 24 do PNOZelog se adequam a ligações.
Esquema de conexões em bloco PNOZ e1vp
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Ajuda na seleção Relés de segurança PNOZelog

Safety Integrity Level (SIL) CL –
claim limit segundo IEC 62061

Saídas semicondutoras

Saídas de relé

Ligação

Não
seguro

Seguro

3

2

1

-

-

3

2

1

-

-

3

2

1

-

-

◆

◆

3

2

1

-

-

◆

◆

1

2

1

-

-

◆

◆

3

2

1

-

-

◆

◆

3

2

2

2

2

2

1

-

3

2

2

-

3

2

2

-

-

◆ 1)

3

2

1

4

-

◆

◆

3

2

1

4

-

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Comutadores

Seguro

◆

1

-

-

◆

◆

1

-

-

◆

◆

-

◆

◆

-

◆ 1)

3

2

1

-

-

◆

2

2

2

-

-

◆

1)

◆

◆

associação interna "AND" adicional

Documentação
técnica sobre os
relés de segurança
PNOZelog:
Webcode:
web150635

Informação on-line
em www.pilz.com
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Dados técnicos – PNOZelog

Comutadores

Relés de segurança PNOZelog

PNOZ e1.1p

Tipo

Campo de utilização

Saídas

Saídas:
Tensão/
corrente/
potência

PNOZ e1p

Parada de emergência,
monitoramento de porta de
proteção e barreira de luz

Com tecnologia de semicondutores:
•• 2 saídas de segurança
•• 1 saída auxiliar, comutável
para saída de diagnóstico
•• 2 saídas de pulso

24 V CC/
2 A/50 W

PNOZ e1.1p

Parada de emergência,
monitoramento de porta de
proteção e barreira de luz

Com tecnologia de semicondutores:
•• 2 saídas de segurança
•• 1 saída auxiliar, comutável
para saída de diagnóstico
•• 2 saídas de pulso

24 V CC/
2 A/50 W

PNOZ e1vp

Parada de emergência,
monitoramento de porta de
proteção e barreira de luz

Com tecnologia de semicondutores:
•• 2 saídas de segurança
temporizadas/não temporizadas,
retardamento de liberação ajustável
•• 1 saída auxiliar, comutável
para saída de diagnóstico
•• 2 saídas de pulso

24 V CC/
2 A/50 W

PNOZ e2.1p
PNOZ e2.2p

PNOZ e2.1p: segundo EN 574,
classe de exigência IIIC;
PNOZ e2.2p: segundo EN 574,
classe de exigência IIIA:
Monitoramento bimanual

Com tecnologia de semicondutores:
•• 2 saídas de segurança
•• 1 saída auxiliar, comutável
para saída de diagnóstico
•• 2 saídas de pulso

24 V CC/
2 A/50 W

PNOZ e3.1p

Monitoramento de portas
de proteção

Com tecnologia de semicondutores:
•• 2 saídas de segurança
•• 1 saída auxiliar, comutável
para saída de diagnóstico
•• 2 saídas de pulso

24 V CC/
2 A/50 W

PNOZ e3vp

Monitoramento de portas
de proteção

Com tecnologia de semicondutores:
•• 2 saídas de segurança
temporizadas/não temporizadas,
retardamento de liberação ajustável
•• 1 saída auxiliar, comutável
para saída de diagnóstico
•• 2 saídas de pulso

24 V CC/
2 A/50 W

PNOZ e4.1p

Aparelho de análise para
passadeiras com sensor
de segurança

Com tecnologia de semicondutores:
•• 2 saídas de segurança
•• 1 saída auxiliar, comutável
para saída de diagnóstico
•• 2 saídas de pulso

24 V CC/
2 A/50 W

PNOZ e4vp

Aparelho de análise para
passadeiras com sensor
de segurança

Com tecnologia de semicondutores:
•• 2 saídas de segurança
temporizadas/não temporizadas,
retardamento de liberação ajustável
•• 1 saída auxiliar, comutável
para saída de diagnóstico
•• 2 saídas de pulso

24 V CC/
1,5 A/40 W

PNOZ e2.1p

PNOZ e3.1p

PNOZ e4.1p

Características comuns
•• Tensão de alimentação (UB): 24 V CC
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 101/94 1) x 22,5 x 121
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Dados técnicos Relés de segurança PNOZelog

Homologações

N.° de encomenda
Terminais com
força de mola

Terminais
conectáveis
aparafusados

•• Opção entre partida monitorada ou partida automática
•• Opção de monitoramento de conexão transversal

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

784 130

774 130

•• Opção entre partida monitorada ou partida automática
•• Uma entrada “AND” e uma entrada “OR” para
a ligação “AND/OR” de vários aparelhos PNOZelog
•• Opção de monitoramento de conexão transversal

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

784 133

774 133

•• Tempo de retardamento ajustável
•• Opção entre partida monitorada ou partida automática
•• Uma entrada “AND” e uma entrada “OR” para
a ligação “AND/OR” de vários aparelhos PNOZelog
•• Opção de monitoramento de conexão transversal

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

•• 10 s 
•• 300 s 

•• Uma entrada “AND” e uma entrada “OR” para
a ligação “AND/OR” de vários aparelhos PNOZelog
•• Monitoramento de conexão transversal via duas saídas de pulsos
•• Exibição de status
•• Circuito de retorno para o monitoramento
de contatores externos

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

•• PNOZ e2.1p:
784 136
•• PNOZ e2.2p:
784 135

•• PNOZ e2.1p:
774 136
•• PNOZ e2.2p:
774 135

•• Aparelho de avaliação para sensores de segurança
PSEN 2.1p-10 e PSEN 2.1p-11 e sensores de posição com
combinação de interruptor normalmente fechado/interruptor
normalmente aberto
•• Opção entre partida monitorada ou partida automática
•• Uma entrada “AND” e uma entrada “OR” para
a ligação “AND/OR” de vários aparelhos PNOZelog
•• Opção de monitoramento de conexão transversal

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

784 139

774 139

•• Aparelho de avaliação para sensores de segurança
PSEN 2.1p-10 e PSEN 2.1p-11 e sensores de posição com
combinação de interruptor normalmente fechado/interruptor
normalmente aberto
•• Temporização ajustável, opção entre partida monitorada ou
partida automática
•• Uma entrada “AND” e uma entrada “OR” para
a ligação “AND/OR” de vários aparelhos PNOZelog
•• Opção de monitoramento de conexão transversal

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

•• 10 s 
•• 300 s 

•• Para a conexão de esteiras comutadoras da empresa Firma
Mayser, tipo SM/BK e da empresa Bircher, tipo ESM5x
•• Uma entrada “AND” e uma entrada “OR” para
a ligação “AND/OR” de vários aparelhos PNOZelog

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

•• Para a conexão de esteiras comutadoras da empresa Firma
Mayser, tipo SM/BK e da empresa Bircher, tipo ESM5x
•• Tempo de retardamento ajustável
•• Uma entrada “AND” e uma entrada “OR” para
a ligação “AND/OR” de vários aparelhos PNOZelog
•• Opcionalmente com ou sem função de reposição

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

1)

784 131
784 132

784 137
784 138

784 180

•• 10 s 
•• 300 s 

•• 10 s 
•• 300 s 

Comutadores

Características

774 131
774 132

774 137
774 138

Documentação
técnica sobre os
relés de segurança
PNOZelog:

774 180

Webcode:
web150635

10 s 

784 181

10 s 

774 181

Informação on-line
em www.pilz.com

Altura com terminais com força de mola/terminais conectáveis aparafusados
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Dados técnicos Relés de segurança PNOZelog

Dados técnicos – PNOZelog

Comutadores

Relés de segurança PNOZelog
Tipo

Campo de utilização

Saídas

Saídas:
Tensão/corrente/
potência

PNOZ e5.11p

Aparelho combinado
para o monitoramento de
2 funções de segurança,
ligação interna “AND”,
entrada “AND” para
a ligação lógica de
vários aparelhos

Com tecnologia
de semicondutores:
•• 2 saídas de segurança
•• 2 saídas auxiliares

24 V CC/
1,5 A/40 W

PNOZ e5.13p

Aparelho combinado
para o monitoramento de
2 funções de segurança,
ligação interna “AND”,
entrada “AND” para
a ligação lógica de
vários aparelhos

Com tecnologia
de semicondutores:
•• 2 saídas de segurança
•• 2 saídas auxiliares

24 V CC/
1,5 A/40 W

PNOZ e6.1p

Parada de emergência,
monitoramento de porta
de proteção e barreira
de luz

Com tecnologia
de semicondutores:
•• 2 saídas de segurança
•• 1 saída auxiliar, comutável
para saída de diagnóstico
•• 2 saídas de pulso
Saídas de relé:
•• 4 contatos de segurança (NF)

Saídas com
tecnologia
de semicondutor:
24 V CC/4 A/50 W
Saídas de relé:
DC1:
24 V/6 A/150 W

PNOZ e6vp

Parada de emergência,
monitoramento de porta
de proteção e barreira
de luz

Com tecnologia
de semicondutores:
•• 2 saídas de segurança
temporizadas/não temporizadas,
retardamento de liberação
ajustável
•• 1 saída auxiliar, comutável
para saída de diagnóstico
•• 2 saídas de pulso
Saídas de relé:
•• 4 contatos de segurança (NF)

Saídas com
tecnologia
de semicondutor:
24 V/4 A/50 W
Saídas de relé:
DC1:
24 V/6 A/150 W

PNOZ e7p

Barreiras de luz
de segurança,
botões de partida

Com tecnologia
de semicondutores:
•• 2 saídas de segurança
•• 2 saídas de pulso
•• 1 saída auxiliar

24 V CC/
1,5 A/40 W

PNOZ e8.1p

Aparelho de avaliação
para o monitoramento
seguro de linha com
PLID d1

Com tecnologia
de semicondutores:
•• 2 saídas de segurança
•• 2 saídas auxiliares

24 V CC/
1,5 A/40 W

PNOZ e5.11p

PNOZ e5.13p

PNOZ e6.1p

PNOZ e7p

Características comuns
•• Tensão de alimentação (UB): 24 V CC
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 101/94 1) x 22,5 x 121,
PNOZ e6.1p e PNOZ e6vp: 101/94 1) x 45 x 121 mm
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Dados técnicos Relés de segurança PNOZelog

Homologações

N.° de encomenda
Terminais com
força de mola

Terminais
conectáveis
aparafusados

•• Possibilidades de conexão para botões de parada de emergência,
botão de limite da porta de segurança, botões de partida,
chaves de proximidade, sensores de posição com combinação de
interruptor normalmente fechado/interruptor normalmente fechado
•• Para o processamento de sinais de elementos de
comutação de saída de grades de luz (OSSDs)
•• Opção entre partida monitorada ou partida automática

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

784 190

774 190

•• Possibilidades de conexão para botões de parada de emergência,
botão de limite da porta de segurança, botões de partida,
chaves de proximidade, sensores de segurança de série PSEN 2.x,
sensor de posição com combinação de interruptor normalmente
fechado/interruptor normalmente fechado ou interruptor normalmente
fechado/interruptor normalmente aberto
•• Para o processamento de sinais de elementos
de comutação de saída de grades de luz (OSSDs)
•• Opção entre partida monitorada ou partida automática

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

784 191

774 191

•• Possibilidades de conexão para botões de parada de emergência,
botão de limite da porta de segurança, botões de partida,
chaves de proximidade
•• Para o processamento de sinais de elementos
de comutação de saída de grades de luz (OSSDs)
•• Opção entre partida monitorada ou partida automática
•• Uma entrada “AND” e uma entrada “OR” para
a ligação “AND/OR” de vários aparelhos PNOZelog
•• Opção de monitoramento de conexão transversal

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

784 192

774 192

•• Possibilidades de conexão para botões de parada de emergência,
botão de limite da porta de segurança, botões de partida,
chaves de proximidade
•• Para o processamento de sinais de elementos
de comutação de saída de grades de luz (OSSDs)
•• Tempo de retardamento ajustável
•• Opção entre partida monitorada ou partida automática
•• Uma entrada “AND” e uma entrada “OR” para
a ligação “AND/OR” de vários aparelhos PNOZelog
•• Opção de monitoramento de conexão transversal

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

784 193

774 193

•• Possibilidade de conexão para barreiras de luz de segurança
PSEN op2S-1-1, PSEN op4S-1-1, PSEN op4S-1-2, botões de partida
•• Opção entre dois modos operacionais
•• Opção entre partida monitorada ou partida automática
•• Uma entrada de ligação para a ligação “AND” de vários aparelhos

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

784 197

774 197

•• Possibilidades de conexão para PLID d1, botões
de parada de emergência, botão de limite da porta
de segurança, botões de partida, chaves de proximidade,
sensores de posição com combinação de interruptor
normalmente fechado/interruptor normalmente fechado
•• Para o processamento de sinais de elementos de comutação
de saída de grades de luz (OSSDs)
•• Opção entre partida monitorada ou partida automática
•• Opção de monitoramento de conexão transversal para
aplicação de parada de emergência

TÜV, UL/cUL,
CCC

1)

784 198

774 198

Comutadores

Características

Documentação
técnica sobre os
relés de segurança
PNOZelog:
Webcode:
web150635

Informação on-line
em www.pilz.com

Altura com terminais com força de mola/terminais conectáveis aparafusados
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Grupo de produtos Monitoramento seguro de linha PLIDdys

Monitoramento seguro de linha PLIDdys – conexão
O monitoramento de linha seguro PLIDdys oferece uma conexão segura de dois condutores e, deste modo,
a máxima segurança com linhas longas.

A ligação ou o início indesejado de sua instalação
Comutadores

em caso de falhas podem ser excluídos com o PLIDdys.
Isso nem sempre é uma vantagem em partes nem sempre
visíveis da instalação, sobretudo com instalações ligadas
em cadeia ou distribuídas. Através de um formato
extremamente compacto, é possível modernizar facilmente
uma instalação existente e integrar o PLIDdys no sensor
ou interruptor, por exemplo. O monitoramento de linha
PLIDdys, em combinação com o aparelho PNOZ e8.1p,
é a solução perfeita para linhas/conexões seguras.

PLID d1 + PNOZ e8.1p

Ajuda na seleção – Monitoramento seguro de linha PLIDdys
Tipo

Campo de utilização

PLID d1

Monitoramento de linha PLIDdys,
em combinação com o aparelho
de avaliação PNOZ e8.1p

PNOZ e8.1p

Aparelho de avaliação para
o monitoramento seguro de linha
com PLID d1

PLID d1 C
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Resumo de suas vantagens Monitoramento seguro de linha PLIDdys

segura em combinação com PNOZ e8.1p
Resumo de suas vantagens
S12 S22 Y6 Y7
P1
A1 S32 Y37 S42
P2
PNOZ e8.1p

CH. 1

ON

000003 1.0

774198

CH. 2

até 3 000 m

• Detecção de todos os
erros possíveis na linha por

POWER

P2
A2 S34 S36 Y32
P1
14 24 Y33 Y5

meio de controles constantes
pelo PLIDdys; verificações

Comutadores

PLIDdys

específicas do usuário podem
ficar excluídas
• Inclusão do PLIDdys na fiação

Monitoramento de possíveis defeitos de linha
e proteção contra desligamento em caso de falhas.

existente, consequentemente,
baixos custos adicionais
• Integração simples em

Exemplos de aplicações, monitoramento seguro de linha PLIDdys
Monitoramento seguro de linhas longas em ambientes críticos

instalação existente graças ao
pequeno tamanho construtivo
• Economia de custos pela

• Sistema de cabos de transporte de pessoas, elevadores

preservação da periferia

• Instalações de energia eólica

predominante

• Cintas transportadores na exploração a céu aberto ou subterrânea
• Furadeiras de túneis

• Adequado para comprimentos
de linha de até 3 000 metros

• Linhas de prensagem
• Rodas gigantes e carrosséis
• Porta-cabos
• Partes de sistemas em cadeia/ramificadas

Características

Homologações

N.° de encomenda

•• Seção 0,5 mm² … 1,5 mm²
•• Comprimento máx. da linha 3 000 m
•• Resistência máx. da linha 220 Ω
•• Alimentação de tensão 24 V CC
•• Peso 10 g
•• Gama de temperatura –30 °C … +70 °C
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 36 x 26 x 12,1 1)

TÜV, UL/cUL

•• PLID d1 C
com terminais com
força de mola 
784 260
•• PLID d1
com terminais conectáveis
aparafusados 
774 260

•• Saídas com tecnologia de semicondutor:
-- 2 saídas de segurança
-- 2 saídas auxiliares
•• Saídas: Tensão/Corrente/Potência:
24 V CC/1,5 A/40 W
•• Opção entre partida monitorada ou partida automática
•• Opção de monitoramento de conexão transversal para
aplicação de parada de emergência
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 101/94 2) x 22,5 x 121

TÜV, UL/cUL, CCC

•• PNOZ e8.1p C
com terminais com
força de mola 
784 198
•• PNOZ e8.1p
com terminais conectáveis
aparafusados 
774 198

1)

 Profundidade com terminais com força de mola/terminais conectáveis aparafusados
 A ltura com terminais com força de mola/terminais conectáveis aparafusados

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
o monitoramento
seguro de linha
PLIDdys:
Webcode:
web150901

Informação on-line
em www.pilz.com

2)

55

Grupo de produtos Relés de segurança PNOZpower

Relés de segurança PNOZpower

Comutadores

Os relés de segurança PNOZpower se adequam ao monitoramento da parada de emergência, porta de proteção
e barreira de luz. O PNOZpower pode conectar correntes de até 16 A AC/DC por contato. 40 A de potência
de ligação total estão disponíveis por módulo.

Ligar altas cargas com segurança
Os contatores e as combinações de dispositivos de proteção externos
deixam de ser necessários. Os circuitos de comando e principal são
acionados por meio de um relé de segurança. A certificação de modelo
aplica-se a todo o circuito de segurança.
Modular e flexível:
O aparelho básico realiza o processamento das entradas, e os módulos
de saída estão adaptados à respectiva carga. Dependendo da aplicação,
é possível escalonar o número e a capacidade dos contatos de segurança
PNOZ p1p

necessários. É possível ligar em série até no máx. cinco módulos ao aparelho

PNOZ po3p

básico. O cabeamento dos módulos para o aparelho básico é realizado
através de um sistema de Bus interno.

PNOZ p1p

PNOZ po3p

PNOZ po3.1p

PNOZ po3.2p

4A

8A

16 A

Potência de ativação
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Resumo de suas vantagens Relés de segurança PNOZpower

PNOZ pe1p

Resumo de suas vantagens
• A eliminação de combinações
de dispositivos de proteção
externos e seu cabeamento
Comutadores

economiza custos, espaço e

000001 1.0

trabalho de comissionamento
• Diagnóstico por meio de LED:
A consulta do estado

PNOZsigma

operacional e de falha por
módulo, reduz os tempos
de parada
• Terminais de conexão

PMCtendo

encaixáveis Pré-fiação e
troca fácil em caso de falha
Conexão sem potencial com o módulo de controle PNOZ pe1p

• Ligação redundante de cargas

Em combinação com, pelo menos, um módulo de ampliação

• Escalonável e flexível através

da família PNOZpower, o módulo de controle PNOZ pe1p desliga,

da seleção de módulos

de forma segura, os motores ou as tensões de alimentação

adequados – Paga apenas as
funcionalidades que utiliza

das válvulas e dos contatores.

• Solução completa composta
O PNOZ pe1p pode ser controlado através dos seguintes

por aparelhos de avaliação,

aparelhos de avaliação:

sistemas de sensores
adequados e dispositivos de

• Os relés de segurança PNOZsigma, PNOZ X e PNOZelog

comando e de comunicação

• Os minicontroladores configuráveis PNOZmulti
Suas vantagens: ligação sem potencial até 16 A.

PNOZ pe2p

Ligação a PNOZmulti
Concebido especialmente para
a conexão de minicontroladores
configuráveis PNOZmulti,
os aparelhos PNOZpower se
PNOZ m B0

PNOZ po3.2p

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre os
relés de segurança
PNOZpower:
Webcode:
web150107

Informação on-line
em www.pilz.com

podem acoplar via conector
de acoplamento PNOZ pe2p.

Combinar simplesmente os relés de segurança PNOZpower e os minicontroladores
configuráveis PNOZmulti via conector de acoplamento PNOZ pe2p.

57

Ajuda na seleção Relés de segurança PNOZpower

Ajuda na seleção – Relés de segurança PNOZpower

Comutadores

Aparelhos básicos – Relés de segurança PNOZpower
Tipo

Campo de aplicação

Aplicação

Performance
Level (PL) –
EN ISO 13849-1

PNOZ p1p

Aparelho básico

◆

◆

◆

PNOZ p1vp

Aparelho básico,
temporizado

◆

◆

◆

e
◆

e (d) 1)

Ampliações de contato – Relés de segurança PNOZpower
Tipo

Contatos de saída
seguro

não seguro

Performance
Level (PL) –
EN ISO 13849-1

PNOZ po3p

3

1

e

PNOZ po3.1p

8

-

e

PNOZ po3.2p

4

-

e

PNOZ po3.3p

3

-

e

PNOZ po4p

4

-

e

Acessórios – Relés de segurança PNOZpower
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Tipo

Campo de aplicação

Aplicação

Performance
Level (PL) –
EN ISO 13849-1

PNOZ pe1p

Módulo de controle

Para controle através de contatos
de segurança ou saídas
semicondutoras seguras

e

PNOZ pe2p

Bus interface

Conector de acoplamento para
a conexão de módulos de ampliação
PNOZpower a um controle superior.

e

PNOZ pps1p

Aparelho de alimentação

-

-

Safety Integrity
Level (SIL) CL –
claim limit
segundo IEC 62061

Número de módulos de ampliação

Tensão de alimentação

Dimensões
(A x L x P)
em mm

3

Mín. 1, máx. 4 módulos de ampliação

24 V CC

94 x 45 x 135

3

Mín. 1, máx. 8 módulos de ampliação
(respec. máx. 4 temporizados e não temporizados)

24 V CC

94 x 45 x 135

1)

Comutadores

Ajuda na seleção Relés de segurança PNOZpower

O valor é válido para contatos de segurança não temporizados (temporizados)

AC1

AC3

DC1

Dimensões
(A x L x P)
em mm

3

240 V/4 A/960 VA

-

24 V/4 A/96 W

94 x 22,5 x 121

3

240 V/8 A/2 000 VA

-

24 V/8 A/200 W

94 x 45 x 121

3

240 V/16 A/4 000 VA

-

24 V/16 A/400 W

94 x 90 x 135

3

240 V/16 A/4 000 VA
400 V/10 A/4 000 VA
500 V/8 A/4 000 VA

240 V/3,0 kW
400 V/5,5 kW
500 V/4,0 kW

24 V/16 A/400 W

94 x 90 x 135

3

240 V/4 A/960 VA

-

24 V/4 A/96 W

94 x 22,5 x 121

Safety Integrity
Level (SIL) CL –
claim limit
segundo IEC 62061

Número de módulos de ampliação

Tensão de alimentação

Dimensões
(A x L x P)
em mm

3

Mín. 1, máx. 4 módulos de ampliação

24 V CC

94 x 22,5 x 121

3

Mín. 1, máx. 6 módulos de ampliação

24 V CC

29 x 23,5 x 22

Safety Integrity
Level (SIL) CL –
claim limit
segundo IEC 62061

Número de módulos de ampliação

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre os
relés de segurança
PNOZpower:
Webcode:
web150107

Informação on-line
em www.pilz.com
-

-

100 … 240 V AC

94 x 45 x 121
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Dados técnicos Relés de segurança PNOZpower

Dados técnicos – PNOZpower

Comutadores

Relés de segurança PNOZpower

PNOZ p1p

Tipo

Campo de
aplicação

Entradas/saídas

Tensão de alimentação

PNOZ p1p

Aparelho básico

2 saídas semicondutoras

24 V CC

PNOZ p1vp

Aparelho básico,
temporizado

2 saídas semicondutoras

24 V CC

PNOZ pe1p

Módulo de
controle

Saída para controle dos módulos
de ampliação implementada no
bus PNOZpower

24 V CC

PNOZ pe2p

Bus interface

Saída no bus PNOZpower

24 V CC

PNOZ pps1p

Aparelho de
alimentação

-

100 … 240 V AC/DC

PNOZ po3p
PNOZ po4p

Módulos de
ampliação

•• PNOZ po3p:
-- 3 contatos de segurança (NF)
-- 1 contato auxiliar
(normalmente fechados)
•• PNOZ po4p:
-- 4 contatos de segurança (NF)

via bus PNOZpower

PNOZ po3.1p

Módulo de
ampliação

8 contatos de segurança (NF)

via bus PNOZpower

PNOZ po3.2p

Módulo de
ampliação

4 contatos de segurança (NF)

via bus PNOZpower

PNOZ po3.3p

Módulo de
ampliação

3 contatos de segurança (NF)

via bus PNOZpower

PNOZ pe1p

PNOZ pe2p

PNOZ pps1p

PNOZ po3p

PNOZ po3.2p
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Dados técnicos Relés de segurança PNOZpower

Características

Homologações

N.° de encomenda

•• Circuito de proteção de dois canais com ou sem deteção de curtos-circuitos transversais
•• Opção entre partida monitorada ou partida automática
•• Ligação entre o PNOZ p1p e os módulos de ampliação através do bus PNOZpower
via jumpers na parte traseira do aparelho

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

773 300

•• Circuito de proteção de dois canais com ou sem deteção de curtos-circuitos transversais
•• Opção entre partida monitorada ou partida automática
•• Temporização regulável por meio de interruptor rotativo e potenciômetro
•• Ligação entre o PNOZ p1vp e os módulos de ampliação através do bus PNOZpower
via jumpers na parte traseira do aparelho

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

•• 30 s 
•• 300 s 

•• Controle de 1 canal sem deteção de curtos-circuitos transversais
•• Circuito de proteção de 2 canais com ou sem deteção de curtos-circuitos transversais
•• Ligação entre o PNOZ pe1p e os módulos de ampliação através do bus PNOZpower
via jumpers na parte traseira do aparelho
•• Exibição de status para relés de saída, tensão de alimentação e falha
•• Conexão para circuito de retorno

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

773 900

•• Circuito de proteção via contatos de segurança ou saídas semicondutoras seguras
•• Controle de 1 canal sem deteção de curtos-circuitos transversais
•• Ligação entre PNOZ pe2p e módulos de ampliação através de bus PNOZpower

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

779 125

•• Separação galvânica
•• À prova de curto-circuito
•• 24 V CC em conectores acopláveis na parte de trás do aparelho
para bus PNOZpower e a terminais
•• LEDs para a tensão de alimentação, tensão de saída e falha

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

773 200

•• É possível o controle de 2 canais com deteção de curtos-circuitos através
do aparelho básico
•• Indicadores LED para o estado de ligação do canal 1/2, tensão de alimentação e falha

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

•• PNOZ po3p:
773 634
•• PNOZ po4p:
773 635

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

773 630

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

773 631

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, CCC

773 632

•• É possível o controle de 2 canais com deteção de curtos-circuitos através
do aparelho básico
•• Indicadores LED para o estado de ligação do canal 1/2, tensão de alimentação e falha
•• Adequado para a comutação segura de cargas com a categoria de uso AC3
(p. Ex., motor)
•• Entrada partida/parada externa para a ligação de cargas não relacionadas
com a segurança

Comutadores

Terminais
conectáveis
aparafusados

773 950
773 951

Documentação
técnica sobre os
relés de segurança
PNOZelog:
Webcode:
web150635

Informação on-line
em www.pilz.com
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Grupo de produtos Safety Device Diagnostics

Dispositivo de diagnóstico de segurança

Comutadores

Em combinação com, por exemplo, o PNOZsigma ou o PNOZ X, o Safety Device Diagnostics (SDD) permite um
diagnóstico simples e abrangente de aparelhos de segurança. As entradas/saídas sinalizadoras dos dispositivos
de segurança, como PSENcode, serão ampliadas em sua função. São pedidas informações de status, são lidos
parâmetros de configuração e são executadas ações. A Safety Device Diagnostics é a solução ideal para suas
aplicações, para que tenha sempre e em todos os locais uma visão geral sobre os dispositivos de segurança.

PNOZ s3

SDD ES ETH

PSEN cs5.1p

Menos alocação de serviços, mais disponibilidade

Solução completa para um diagnóstico ampliado

A disponibilidade de máquinas e instalações também é

O Safety Device Diagnostics é composto por um

determinada por dispositivos de segurança. Graças às

módulo fieldbus mais distribuidor e aparelhos de segurança

possibilidades de diagnóstico ampliadas dos dispositivos

(p. ex. sensores) e oferece uma solução completa

de segurança da Pilz com Safety Device Diagnostics,

econômica em combinação com, p. ex., o PNOZsigma

é possível reduzir o serviço nos seus clientes. O usuário

ou PNOZ X. Os aparelhos de segurança são ativados

final se beneficia de uma maior disponibilidade da

automaticamente através do módulo fieldbus, de maneira

máquina graças a um diagnóstico de erros mais rápido.

que os contatos de aviso para o Safety Device Diagnostics

O Safety Device Diagnostics permite um ponto de

são habilitados. Assim é possível, p. ex., uma conexão

interseção para o bus de instalação para todos os

serial simples de sensores no campo e uma

dispositivos de segurança. Graças à sua simples

telemanutenção via servidor web. A solução com

capacidade de ampliação, o Safety Device Diagnostics

Safety Device Diagnostics oferece, por isso, muito

suporta a montagem modular de máquinas no âmbito

mais vantagens que uma fiação convencional de contatos

da Industrie 4.0.

de comunicação. Você decide qual a melhor solução:
O sensor é o mesmo.

Chave tipo Safety Device Diagnostics

SDD ES ETH
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Gama de produtos
Componentes de rede Pilz

Versão

Grupo de produtos
SDD ES – Safety Device Diagnostics Módulo
eletrônico standard

Módulo de comunicação com interface ETH
ETH
PROFIBUS Módulo de comunicação com interface PROFIBUS
PROFINET Módulo de comunicação com interface PROFINET

Resumo de suas vantagens Safety Device Diagnostics

Resumo de suas vantagens
• Diagnóstico amplo para
evitar alocação de serviços e
reduzir tempos de parada
PSEN cs5.11

Comutadores

• Diagnóstico simples graças
PMI

à utilização dos mesmos
sensores e ao cabeamento IP67
• Aquisição direta de informações
pelo display no módulo de
barramento de campo
• Instalação simples e
rápida graças à ligação
em série no campo
• Opção de conexão a aparelhos
externos diretamente via I/O no
módulo de rede de comunicação
• Solução completa econômica,
por exemplo, com PNOZ X
ou PNOZsigma

000001 1.0

PITestop

SDD ES ETH + PNOZ s3

Componentes para uma solução segura à sua medida

N.° de
encomenda

Sensor: PSEN cs5.11

542 011

Conexão: PSEN cable, M12, 8 pólos, 5 m
distribuidor IP20

540 320
535 112

Aparelho de avaliação: PNOZ s3

751 103

Módulo de rede de comunicação: SDD ES ETH
- terminais com força de mola
- terminais encaixáveis por
aparafusamento

540 130
540 121
540 120

Aqui estão as chaves de segurança codificadas PSENcode,
frequentemente conectadas serialmente, ver PSENcode formato estreito.

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre o
Safety Device
Diagnostics:
Webcode:
web150456

Informação on-line
em www.pilz.com
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Dados técnicos Safety Device Diagnostics

Dados técnicos – Safety Device Diagnostics
Dispositivo de diagnóstico de segurança

Comutadores

Características comuns
•• Sistema constituído por módulo
de rede de comunicação, distribuidor
e dispositivos de segurança
(p. ex., PSENcode formato estreito)
•• Ativação automática dos aparelhos de
segurança através do módulo fieldbus
•• Adequado para 16 sensores em série
ou com fiação individual
•• 6 I/Os adicionais configuráveis
•• Comprimentos dos cabos:
-- Máx. 900 m no total
-- Dispositivo 1 a dispositivo 2: 50 m
-- Último aparelho para o módulo
de comunicação: 150 m
•• Tempos de reação
(não relevante para a segurança):
-- Dados de diagnóstico: < 1 segundo
-- Dados relevantes para a segurança:
ver dispositivo de segurança individual

Tipo
SDD ES ETH
SDD ES PROFIBUS
SDD ES PROFINET
SDD ES ETH

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 cable
PSEN Y junction M8 SENSOR
PSEN Y junction M8 cable
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F8 code
SDD ES ETH Starter Set I
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Características

Homologações

N.° de
encomenda

Módulo de comunicação com ligação ETH

CE, cULus Listed

540 130

Módulo de comunicação com ligação PROFIBUS

CE, cULus Listed

540 132

Módulo de comunicação com ligação PROFINET

CE, cULus Listed

540 138

Distribuidor com pigtail IP67 para um sensor

-

540 337

Distribuidor com pigtail IP67 para um sensor

-

540 338

Distribuidor sem pigtail IP67 para um sensor

-

540 315

Distribuidor sem pigtail IP67 para um sensor

-

540 316

Distribuidor sem pigtail IP67 para um sensor

-

540 317

Distribuidor sem pigtail IP67 para um sensor

-

540 318

Distribuidor IP20 para até quatro sensores

UL/cUL

535 111

Distribuidor IP20 para até oito sensores

UL/cUL

535 112

•• Módulo de comunicação com ligação ETH
•• Dois sensores PSENcode
•• Distribuidor
•• Cabo PSEN
•• Cabo Ethernet
•• Aparelho de alimentação
•• Terminais com força de mola

-

540 110

Comutadores

Dados técnicos Safety Device Diagnostics

Documentação
técnica sobre
Safety Device
Diagnostics:
Webcode:
web150635

Informação on-line
em www.pilz.com
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•  Minicontroladores
configuráveis
Os minicontroladores configuráveis fecham a lacuna entre os
relés de segurança clássicos e os sistemas de comando grandes
programáveis. Aplique os minicontroladores configuráveis
PNOZmulti para realizar diferentes funções de segurança. Com
isso, é possível atingir a segurança funcional para a proteção de
pessoas e máquinas de forma simples e flexível. Em máquinas
Minicontroladores configuráveis

mais pequenas, os minicontroladores PNOZmulti realizam
também tarefas de automação. A melhor forma de ver suas
máquinas e instalações é através do software de visualização
baseado na web PASvisu.

Gama de produtos
Minicontroladores configuráveis
• Minicontroladores configuráveis PNOZmulti

68

• Sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2

74

• Comandos compactos configuráveis PNOZmulti Mini

84

• Sistemas de segurança configuráveis PNOZmulti

66

92

• Ferramentas de software Minicomandos

106

• Acessórios PNOZmulti

108

• Módulos descentralizados PDP67

110

• Navegador de cabo

112
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Gama de produtos Minicontroladores configuráveis PNOZmulti

Minicontroladores configuráveis PNOZmulti –
Com o PNOZmulti, pioneiro na tecnologia de segurança configurável, encontrará com certeza a solução
certa. Porquê? Muito simples: Porque com o PNOZmulti, está confiando na estratégia vencedora utilizada
mundialmente com a melhor tática. Os minicontroladores configuráveis fecham a lacuna entre relés de
segurança clássicos e grandes sistemas de comando programável. Aplique os minicontroladores configuráveis
PNOZmulti sobretudo para realizar diferentes funções de segurança. Com isso, é possível atingir a segurança
funcional para a proteção de pessoas e máquinas de forma simples e flexível.

Sistemas de comando

Resumo de suas vantagens

configuráveis PNOZmulti 2

• Duradouro e de custo

Com o PNOZmulti 2, aposta na

compensador: padrão mundial

geração mais nova. Quando você

em segurança para vários

necessita monitorar mais do que

ambientes de automação e

quatro funções de segurança,
Minicontroladores configuráveis

o PNOZmulti é a solução certa.
PNOZ m B0

PNOZ m B1

sistemas de comunicação
• Desde o planejamento

O escopo de funções completo

até à manutenção: apenas

dos aparelhos básicos “clássicos”

um sistema

PNOZmulti foi alargado para 45 mm

• Flexível: configuração através

de largura. A estrutura modular é

de módulos de software

tão flexível quanto sua aplicação.

certificados, alterações e
adaptações simples
• Custos à medida: adaptação
precisa a sua aplicação com

Comandos compactos
configuráveis PNOZmulti Mini
Se beneficia do PNOZmulti Mini já a

máquina reduzidos e alta

partir de três funções de segurança.

disponibilidade da instalação

Pode escolher entre quatro aparelhos

através do disgnóstico

básicos e um número reduzido de
módulos de ampliação É possível
PNOZ mm0.1p

módulos de ampliação
• Tempos de parada da

simples e constante.
• Segurança máxima –

obter contatos de saída adicionais

dependendo do circuito de

através da ampliação de contatos do

segurança, categorias de

grupo de produtos PNOZsigma.

segurança até PL e e SIL CL 3
• Tempos de colocação em
funcionamento breves através
de cabeamento simples

Sistemas de segurança

• Potencial de racionalização,

configuráveis PNOZmulti

porque os componentes de

O PNOZmulti é o sistema de segurança

segurança abrangem as

clássico. O sistema se caracteriza
pela sua ampla variedade de módulos
e opções de comunicação.

tarefas de automação
• De aplicação internacional,
uma vez que está certificado
a nível mundial
• Prático para o usuário através

PNOZ m1p ETH
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do suporte técnico

Gama de produtos Minicontroladores configuráveis PNOZmulti

muitas funções, uma solução!
Um para todos, todos para um

Potencial de racionalização: os componentes

A ferramenta de software PNOZmulti Configurator

de segurança cobrem as tarefas de automação

o irá convencer pelo seu manuseio simples: instalar,

O PNOZmulti tem capacidade suficiente para abarcar

abrir, trabalhar intuitivamente. Para além disso, tem mais

todo o comando em máquinas mais pequenas. Pode

possibilidades de realizar seu diagnóstico – para uma

confiar nos produtos de extrema qualidade. Para além

alta disponibilidade da instalação e tempos de parada

disso, uma vez que não são necessários sistemas de

reduzidos. A diversidade de fieldbus e de comunicação

comando adicionais, é possível economizar em diferentes

é uma das grandes vantagens do PNOZmulti. Porque

áreas: começando pelos custos de hardware, passando

assim o sistema pode-se aplicar independentemente

pelo espaço no armário de distribuição até aos custos

do comando operacional superior O grande escopo de

de aquisição e armazenamento.

módulos de ampliação lhe oferece a maior flexibilidade e
segurança na aplicação. Tem à sua disposição módulos
de entrada e de saída, módulos de monitoramento de

Minicontroladores configuráveis

movimento e módulos de conexão.

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre os
minicontroladores
PNOZmulti:
Webcode:
web150495

Informação on-line
em www.pilz.com
De sua aplicação para a solução com PNOZmulti. Configure o hardware e o circuito de segurança na confortável ferramenta
de software PNOZmulti Configurator. A configuração é introduzida e executada no aparelho básico por meio de um suporte
de memória intercambiável (cartão com chip ou pen drive). Assim poderá reduzir seu time-to-market e obter grande potencial
de economia de custos em todas as fases de engenharia: desde o planejamento até à manutenção.
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Software para os minicontroladores configuráveis

Minicontroladores configuráveis

Com os minicontroladores PNOZmulti, você pode projetar, configurar, documentar e colocar em operação de
modo muito fácil. Soluções de diagnóstico completas reduzem os tempos de parada da sua máquina ou sistema.
Para esta finalidade, estão disponíveis as nossas ferramentas de serviço de grande praticidade para o usuário.
Com o PNOZmulti Configurator, você pode criar seu circuito de segurança no PC. O software dispõe de um
abrangente escopo de comandos, sendo possível realizar também sem problemas projetos maiores. Para o
diagnóstico confortável, você pode utilizar as ferramentas da solução de diagnóstico PVIS. Terá sempre sua
automação debaixo de olho através do software de visualização baseado na web PASvisu.

Configuração de software simples via drag and drop.

Simples criação da aplicação, ligações via mouse

De aplicação flexível e simples de operar.

Cabeamento com o mouse

Selecione primeiro o hardware necessário via drag and

Os elementos do circuito de segurança se podem

drop. O hardware é composto por um aparelho básico e,

visualizar como símbolos ou menus de seleção na

caso necessário, por vários módulos de ampliação. O

interface de usuário baseada em gráficos de acordo com

número de entradas e saídas disponíveis é mostrado em

o standard Windows®. Basta os arrastar para a interface

forma de tabela. A ferramenta de software presta suporte,

de usuário e os ligar confortavelmente com o mouse.

por exemplo, mostrando os módulos de ampliação
disponíveis para o aparelho básico selecionado.

Você protege o circuito de segurança contra a

A ferramenta também pode ser útil no caso de o número

manipulação com senhas e as transfere para

de módulos de ampliação permitidos foram excedidos ou

o aparelho básico. Se utiliza um cartão com chip

se os módulos tenham sido posicionados incorretamente.

como memória de programação intercambiável ou,

Durante a configuração, o suporte online está sempre

no caso do PNOZ m B1, um pen drive.

disponível com documentação.
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PNOZmulti
Resumo de suas vantagens
• O PNOZmulti Configurador é
uma ferramenta universal para
todas as fases de engenharia,
planejamento, elaboração

Pode consultar
os dados
técnicos relativos
ao PNOZmulti
Configurator
na página 106.

do projeto, colocação em
funcionamento, operação e
manutenção
Largo escopo de ligações lógicas resumidas em uma macro.

graças à economia de tempo
e de custos

Entre em uma nova dimensão com elementos macro

• O PVIS minimiza os períodos

É possível combinar as ligações lógicas definidas entre entradas e

de parada das máquinas

saídas em elementos macro. Depois de criados, os elementos macro são

com uma correção rápida e

guardados na biblioteca de macros. Assim eles ficam disponíveis para todas

eficaz de erros

as outras configurações. Uma simples função de importação e de exportação e
a possibilidade de editar as macros no editor reduzem o tempo de engenharia

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
a ferramenta de
software PNOZmulti
Configurator:
Webcode:
web150399

Informação on-line
em www.pilz.com

e economizam custos. Os macros podem ter proteção de leitura e de escrita.
Assim protege seu know-how.

Reduzir os tempos de parada com a solução de diagnóstico PVIS
O PVIS serve para a visualização das informações de diagnóstico de comandos
compatíveis com PVIS como microcontroladores PNOZmulti ou tecnologia
de acionamento PMC. Em combinação com os terminais de operação PMI,
você tem à sua disposição uma solução de diagnóstico completa e integrada.
Com as ferramentas PVIS OPC e OPC UA, o PVIS está disponível com base em
interfaces de software padrão, podendo ser integrado em praticamente todos os
ambientes. O OPC UA standard se aplica em plantas smart factory no contexto
da Indústria 4.0. Em caso de falha, as mensagens de texto com indicação
precisa da localização, responsabilidades claramente definidas e uma
indicação do primeiro erro integrada, entre outros, garantem a retoma
rápida da produção. O PNOZmulti Configurator integra o projeto PNOZmulti,

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
os a ferramenta
de software
“Solução de
diagnóstico PVIS”:
Webcode:
web150398

Informação on-line
em www.pilz.com

textos auxiliares de diagnóstico, propostas de resolução e muito mais.
As vantagens são bem evidentes: menos trabalho na fase de planejamento,
elevada flexibilidade e redução dos tempos de parada.
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Minicontroladores configuráveis

• Rápido time-to-market

Gama de produtos Minicontroladores configuráveis PNOZmulti

Visualização perfeita e diagnóstico simples

Minicontroladores configuráveis

Visualize suas máquinas e instalações em que estão sendo utilizados os minicontroladores PNOZmulti com
ajuda do software produzido exatamente sob medida. Por meio de uma conexão com um servidor OPC UA,
você pode conectar o PNOZmulti, de modo simples, ao software de visualização PASvisu baseado na web e aceitar
todas as variáveis do minicontrolador. Combine assim o comando das funções de segurança de sua máquina com
todas as vantagens que o PASvisu oferece. Por meio de uma integração direta aos minicontroladores PNOZmulti,
com a próxima versão do software de visualização PASvisu, está à sua disposição a abrangência total das funções
do software, inclusive a possibilidade de diagnóstico.

PMIvisu com software de visualização PASvisu

PNOZ m B1

72

PNOZ mm0p

PNOZ m1p ETH

Resumo de suas vantagens Minicontroladores configuráveis PNOZmulti

Diagnóstico simples
Os sistemas de comando configuráveis PNOZmulti lhe oferecem várias

Resumo de suas vantagens

possibilidades de realizar seu diagnóstico: para uma alta disponibilidade

• Manuseio simples e intuitivo

da instalação e tempos de parada reduzidos. Utilize nossos terminais de

com aptidão de utilização

comando PMI, nossas interfaces Ethernet TCP/IP e Modbus TCP para

máxima

mensagens de status ao comando PLC conectado ou ao fieldbus superior.

• Automação rápida e segura

Para os últimos, existem módulos fieldbus que podem ser substituídos

• De futuro promissor e

sem necessidade de alterar o programa. É possível conectar o PNOZmulti
a todas as redes de comunicação comuns.

independente de plataforma
• Utilização de tecnologias
web atuais: HTML5, CSS3 e
JavaScript
• Aceleração de seus projetos:
Desde a engenharia,
passando por Runtime,
até a manutenção
--Interligação entre projetos
Minicontroladores configuráveis

PAS4000 e PASvisu
--Tempos de engenharia mais
rápidos, como variáveis que
não precisam ser inseridos e
atribuídos manualmente
• Aplicação flexível num
número vasto de aparelhos
terminais independentes de
plataformas, graças à
aplicação da tecnologia web
• Tempos de parada reduzidos
graças ao acesso remoto
com funcionalidade real
cliente/servidor.
• Look-and-feel uniforme com
Resumo da sua automação completa!

modelos de design para todo

Você pode configurar de modo simples e ideal os seus projetos de

o projeto (CSS3 style sheets)

automação com o software de visualização baseado na internet PASvisu.
Por exemplo, você pode obter uma visão geral ampla e confortável de sua
instalação, no local e por acesso remoto, com vista oticamente exigente
através de várias style sheets.

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
o software de
visualização
baseado na web
PASvisu:
Webcode:
web150503

Informação on-line
em www.pilz.com
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Sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2
Aplique os sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 para a realização de várias funções de segurança
em sua máquina ou instalação. Os aparelhos básicos têm uma largura de apenas 45 mm, um display iluminado
e podem ser ampliados em módulos de modo a poder acompanhar o aumento das exigências e do tamanho
de sua máquina. Assim apenas está pagando o que realmente utiliza.
A estrutura de segurança é criada uma vez de forma independente do comando superior do sistema. Isso traz
benefícios em termos de economia de tempo e de custos. À sua disposição se encontra o módulo de software
PNOZmulti Configurador que é operado de forma intuitiva. A ferramenta de software se destaca pela sua grande
variedade em módulos certificados. Estes permitem a utilização do PNOZmulti independentemente do tipo de
máquina, instalação, país ou área.

Aparelho básico PNOZ m B1 – para grandes projetos
• Granularidade fina da aplicação – nenhuma entrada ou saída no
equipamento básico, a quantidade pode ser controlada de acordo
Minicontroladores configuráveis

com o tipo de módulo de entrada/saída utilizado
• 2 interfaces de Ethernet integradas
• Modbus TCP on board
• Pode se utilizado para projetos maiores
--São possíveis até 1024 linhas de conexão no PNOZmulti Configurator
(a partir da versão 10)
--É possível conectar no máx. 12 módulos de ampliação seguros no
PNOZ m B1

lado direito, assim como um módulo de saída para aplicações standard
--É possível conectar no máx. 4 módulos de conexão no lado esquerdo
e no máx. 1 módulo fieldbus
• Pen drive USB como dispositivo de armazenamento

Aparelho básico PNOZ m B0 – a opção universal
• 20 entradas seguras, das quais até 8 se podem configurar como
saídas standard
• 4 saídas de semicondutor seguras
• 4 saídas de ciclo, até 4 saídas padrão configuráveis
• É possível conectar no máx. 6 módulos de ampliação no lado direito
• É possível conectar no máx. 4 módulos de conexão no lado esquerdo
e no máx. 1 módulo fieldbus e 1 módulo de comunicação
• Consumo de energia até 80 % menor que produtos equivalentes
• Cartão de chip como dispositivo de armazenamento
PNOZ m B0
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– a solução certa para o futuro
Resumo de suas vantagens
• Operação segura com
hardware e software
certificados
• Configuração simples graças
à ferramenta confortável
de software
• Rápido Time-to-market,
porque as entradas e saídas
podem ser configuradas
com liberdade
• Módulos adequados
para todas as exigências –
expandir de forma flexível,
econômica e simples
Minicontroladores configuráveis

• Períodos curtos de parada
graças às possibilidades
completas de diagnóstico
• Comissionamento mais rápido
e cabeamento facilitado por
aparelhos com terminais
encaixáveis
• Segurança máxima –
dependendo da aplicação,
PNOZmulti 2 – para grandes projetos de automação em combinação com
o software de visualização baseado na web PASvisu, os terminais de comando PMI,
o sistema de sensores seguro PSEN e a periferia descentralizada PDP67.

até categorias de segurança
até PL e e SIL CL 3

Alta disponibilidade da instalação e tempos de parada reduzidos
Os sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 lhe oferecem várias possibilidades de realizar seu diagnóstico.
Utilize nossos terminais de comando PMI, nossas interfaces Ethernet TCP/IP e Modbus TCP para mensagens
de status ao comando PLC conectado ou ao fieldbus superior. Para os últimos, existem módulos fieldbus que
podem ser substituídos sem necessidade de alterar o programa. É possível conectar o PNOZmulti 2 a todas
as redes de comunicação comuns. A solução de diagnóstico PVIS é fácil de instalar e se pode selecionar no
PNOZmulti Configurator com apenas alguns cliques A melhor forma de ver suas máquinas e instalações é através
do software de visualização baseado na web PASvisu.

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
os sistemas de
comando
configuráveis
PNOZmulti 2:
Webcode:
web150500

Informação on-line
em www.pilz.com
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Módulos de ampliação – para exigências especiais

SS1

Módulos de monitoramento de movimento seguros

A parametrização dos módulos Motion Monitoring

Os módulos seguros de monitoramento de movimento

seguros é feita pela ferramenta de software PNOZmulti

garantem um monitoramento seguro dos acionamentos.

Configurador com módulos certificados do software. Para

Assim, suas máquinas e suas instalações serão mais

isso, é criado um programa de módulo (mIQ) independente

produtivas:

e executado no módulo. As vantagens para o usuário são
significativas: Com isso, é possível uma configuração mais

• Funções de segurança segundo a EN 61800-5-2
SS2

precisa de diversas áreas de monitoramento, como, por

(sistemas de acionamento de energia elétrica com

exemplo, velocidade ou rotação. O programa de módulo é

velocidade variável)

executado localmente no módulo de ampliação. Com isso,

• Parada segura 1 (safe stop): SS1

o equipamento básico não é sobrecarregado.

• Parada segura 2 (safe stop): SS2
SSR

• Faixa de velocidade segura

Flexível e robusto
Estão disponíveis módulos para monitoração segura

(safe speed range): SSR
• Monitoramento de velocidade segura

de um ou de dois eixos. Por uma interface apropriada
para a indústria, caracterizada por uma resistência

(safe speed monitor): SSM
Minicontroladores configuráveis

SSM

• Direção de movimento segura (safe direction): SDI

especialmente elevada, é possível conectar todos os

• Parada de operação segura (safe operating stop): SOS

codificadores incrementais atuais por um cabo de

• Conexão a todos os codificadores incrementais via

conexão específico para o acionamento.

uma interface Mini I/O adequada para a indústria
SDI

SOS

PITsign

PSENcode

PNOZmulti Configurator

PNOZmulti 2

PITestop

PMI

Sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 com programa de módulo (mIQ) para configuração
de várias áreas de monitoramento. O programa de módulo é executado localmente no módulo de ampliação.
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PNOZ m EF PDP Link +
PNOZ m EF Multi Link +
PNOZ m B0

PNOZ m EF Multi Link +
PNOZ m B0

PDP67

PDP67

Minicontroladores configuráveis

PDP67

Os módulos descentralizados PDP67 podem ser ligados no PNOZmulti 2 via um módulo de conexão –
para uma ampliação econômica, simples e descentralizada. Além disso, existe um módulo de conexão para
a interligação de vários aparelhos básicos.

PNOZmulti 2 – ampliação descentralizada

Tarefas complexas – um trabalho em equipe

Os sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2

O módulo de multiconexão possibilita uma troca de

podem ser expandidos com módulos de conexão para

dados simples e segura entre diversos aparelhos básicos.

a descentralização e para a comunicação segura de

Graças à estrutura modular do PNOZmulti 2, é possível

vários aparelhos básicos entre si. Assim, as funções de

implementar diferentes topologias em um equipamento

segurança podem ser realizadas de modo simples

básico com até quatro módulos de conexão. Assim, os

também em máquinas e sistemas complexos.

usuários podem interconectar várias unidades PNOZmulti
para criação de funções de segurança de máquinas e

Descentralizado no campo

instalações mais complexas.

O módulo de conexão PDP serve como interface
dos módulos descentralizados PDP67 (de acordo
com o grau de proteção IP67) com o aparelho básico.
Os sinais dos sensores conectados são assim transferidos
diretamente do campo ao módulo de conexão PDP para
o processamento. Com até 16 módulos PDP67 em um
aparelho básico, a quantidade de sensores conectados é
aumentada em 64. Uma solução econômica é assim!
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Dados técnicos PNOZmulti 2
PNOZmulti 2 – Aparelhos básicos

Minicontroladores configuráveis

Características comuns
•• Ampliáveis de modo eficaz e modular
a partir de 4 funções de segurança
•• Campo de aplicação: para o
monitoramento de botões de parada
de emergência, botões de comando
bimanual, botões de fim-de-curso de
porta de proteção, barreiras luminosas,
scanners, interruptores de autorização,
interruptores de portas de proteção
PSEN, seletores de modo de
funcionamento, tapetes de segurança,
monitoramento seguro do movimento e
muitas outras aplicações
•• Características de segurança técnicas:
dependendo da aplicação,
até Performance Level PL e/cat. 4
de acordo com EN ISO 13849-1 e
Safety Integrity Level (SIL)
CL 3 segundo IEC 62061
•• Configurável através da ferramenta
de software PNOZmulti Configurator
•• Memória de programa intercambiável
•• Display iluminado para informações de
status e do aparelho
•• Ativando a solução de diagnóstico PVIS,
é possível visualizar textos específicos
do cliente
•• Software de visualização PASvisu,
versão 1.3 via conexão de
servidor OPC UA, a partir da versão 1.4
com ligação direta ao PNOZmulti
•• Tensão de alimentação: 24 V DC
•• Indicações de status via LED
•• Terminais de conexão encaixáveis
disponível opcionalmente terminais
com força de mola ou aparafusados
como acessórios obrigatórios
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Tipo

Características

PNOZ m B1

• O projeto de automação é transferido
para o aparelho básico via pen drive
(512 MB, incluído no fornecimento) ou
interface ETH integrada:
-- Possibilidade de gravação
de vários projetos
-- Só um executável
-- Gerenciamento pelo gestor de projeto
• Programas maiores no PNOZmulti
Configurator somente em PNOZ m B1:
-- Até 1 024 linhas de conexão possíveis
-- Programação macro não
é atualmente possível
-- Suporte de programas
de módulos (mIQ)
• Podem ser definidas a data e hora para
PNOZ m B1 no PNOZmulti Configurator

PNOZ m B0

• O projeto de automação é transferido
para o aparelho básico via pen drive
(não incluído no fornecimento,
disponível como acessório) ou
interface integrada
• 20 entradas seguras, das quais
até 8 podem ser configuradas como
saídas auxiliares
• 4 saídas semicondutoras seguras,
dependendo da aplicação,
até PL e e SIL CL 3

PNOZ m B1

PNOZ m B0

Dados técnicos Sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2

• 4 saídas de pulso de teste para a detecção
de curtos-circuitos transversais entre as entradas,
de outro modo nenhuma entradas e saída no
aparelho básico
• E possível conectar no máx. 12 módulos de
ampliação seguros no lado direito, um módulo
de saída para aplicações standard
• Do lado esquerdo, até 4 módulos de
conexão seguros, no máx. 1 módulo fieldbus
• Modbus TCP on board
• Display com iluminação de fundo para
diagnóstico, ativação de projeto,
ajustes Ethernet, data e hora do sistema,
arrancar e parar o aparelho
• Interruptor multi-funções para o controle do menu
• 2 interfaces Ethernet com interruptor:
taxa de transmissão 10 MBit/s, 100 MBit/s;
tipo de conector RJ-45
• Dimensões (A x L x P) em mm:
100 x 45 x 120,2

CE, cULus Listed,
TÜV, BG

• 4 saídas de ciclo, até 4 saídas padrão
configuráveis
• É possível conectar no máx. 6 módulos
de ampliação seguros no lado direito
• É possível conectar no máx. 4 módulos de
conexão seguros no lado esquerdo e
no máx. 1 módulo fieldbus e
no máx. 1 módulo de comunicação
• Display com iluminação de fundo para o estado
da tensão de alimentação e das entradas e saídas
• Botão giratório para o controle do menu
• Dimensões (A x L x P) em mm:
101,4/98 1) x 45 x 120

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, CCC

1)

N.° de encomenda
Sem terminais

Terminais
com força
de mola
encaixáveis

Terminais
conectáveis
aparafusados

772 101

751 016

750 016

751 008
(1 jogo)

750 008
(1 jogo)

Cabo RJ-45
•• 1,5 m 

314 094

772 100

Minicontroladores configuráveis

Homologações

Mini cabo USB
•• 3 m 
312 992
•• 5 m 
312 993
•• Cartão com chip
8 kByte
1 un. 
779 201
•• Cartão com chip
32 kByte
1 un. 
779 211

Altura com terminais com força de mola/terminais conectáveis aparafusados

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre os
aparelhos básicos
PNOZmulti 2:
Webcode:
web150382

Informação on-line
em www.pilz.com
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Dados técnicos PNOZmulti 2
PNOZmulti 2 – Módulos de ampliação

Minicontroladores configuráveis

PNOZ m EF 16DI

PNOZ m EF 4DI4DOR

PNOZ m EF 2MM

PNOZ m EF PDP Link

PNOZ m EF 8DI4DO

Tipo

Campo de aplicação

PNOZ m EF 16DI

Módulo de entrada seguro

PNOZ m EF 8DI4DO

Módulo de entrada/saída semicondutora seguro

PNOZ m EF 4DI4DOR

Módulo de entrada/saída de relés seguro

PNOZ m EF 1MM

Módulo de monitoramento do movimento
seguro para o monitoramento de um eixo

PNOZ m EF 2MM

Módulo de monitoramento do movimento
seguro para o monitoramento de dois eixos

PNOZ m EF Multi Link

Módulo de conexão seguro para
a ligação de dois aparelhos básicos:
Também opcionalmente com PNOZmulti Mini
e PNOZmulti; é possível conectar um número
qualquer de aparelhos básicos via módulos
de conexão.

PNOZ m EF PDP Link

Módulo de conexão seguro para
a conexão de um aparelho básico com
até 4 módulos descentralizados PDP67

PNOZ m ES 14DO

Módulo de saída para aplicações standard

PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION HP

Módulos de entrada descentralizados

PNOZ m EF 1MM

PNOZ m EF Multi Link

PNOZ m ES 14DO

Características comuns
• Configuração possível com a ferramenta de software PNOZmulti Configurador
• Indicadores do estado através de LEDs
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Homologações

N.° de encomenda
Sem
terminais

Terminais
com força
de mola
encaixáveis

Terminais
conectáveis
aparafusados

• 16 entradas seguras
•• Monitoramento de curtos-circuitos transversais via
duas saídas de pulsos
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, CCC

772 140

751 004
(1 jogo)

750 004
(1 jogo)

• 8 entradas seguras
• 4 saídas semicondutoras seguras,
dependendo da aplicação, até PL e e SIL CL 3
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, CCC

772 142

751 004
(1 jogo)

750 004
(1 jogo)

• 4 entradas seguras
• 4 saídas de relés seguras,
dependendo da aplicação, até PL e e SIL CL 3
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, CCC

772 143

751 004
(1 jogo)

750 004
(1 jogo)

•• Funções de segurança seguras segundo a EN 61800-5-2
(sistemas de acionamento de energia elétrica com
velocidade variável)
-- Parada 1 (SS1) e parada 2 (SS2)
-- Monitoramento de velocidade (SSM)
-- Monitoramento de área de velocidade (SSR-M)
-- Monitoramento de direção do movimento seguro (SDI-M)
-- Monitoramento de parada operacional (SOS-M)
-- Tensão analógica (trilho S)
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 101,4 x 22,5 x 111

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, CCC

772 170

783 542
(1 jogo)

793 542
(1 jogo)

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, CCC

772 171

783 544
(1 jogo)

793 544
(1 jogo)

•• É possível conectar ao aparelho básico
no máx. 4 módulos de multiconexão no lado esquerdo
•• Ligação ponto-a-ponto através de cabo blindado
de 4 fios, par trançado
•• Transmissão de dados de entrada de 32 Bit
e de saída de 32 Bit (I/O virtuais)
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, CCC

772 120

783 538
(1 jogo)

793 538
(1 jogo)

•• Se pode conectar no máximo:
-- 4 módulos de conexão PDP no lado esquerdo
ao aparelho base
-- 4 módulos descentralizados PDP67 F 8DI ION (VA) ou
PDP67 F 8DI ION HP (VA) a 1 módulo de conexão PDP
(configuração máxima: 16 módulos PDP67)
-- 4 sensores a 1 módulo descentralizado PDP67
(configuração máxima: 64 sensores)
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, CCC

772 121

783 540
(1 jogo)

793 540
(1 jogo)

•• Módulo de ampliação com 14 saídas semicondutoras
para aplicações não seguras
•• É possível conectar no máx. 1 módulo de saída
à direita do aparelho básico PNOZ m B1
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE

772 181

751 004
(1 jogo)

750 004
(1 jogo)

Para mais informações, consulte as páginas 110-111

-

-

-

-
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Características

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
os módulos
PNOZmulti 2 I/O:
Webcode:
web150385

Informação on-line
em www.pilz.com
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Dados técnicos PNOZmulti 2
PNOZmulti 2 – Módulos fieldbus/módulos de comunicação

Minicontroladores configuráveis

PNOZ m ES PROFINET

PNOZ m ES EtherCAT

PNOZ m ES POWERLINK

Tipo

Campo de aplicação

PNOZ m ES PROFINET

Módulo fieldbus PROFINET
(aparelho I/O)

PNOZ m ES PROFIBUS

Módulo fieldbus PROFIBUS-DP
(Slave, DPV0)

PNOZ m ES EtherCAT

Módulo fieldbus EtherCAT
(Slave, CANopen over EtherCAT)

PNOZ m ES EtherNet/IP

Módulo fieldbus EtherNet/IP
(adaptador)

PNOZ m ES POWERLINK

Módulo fieldbus Ethernet
POWERLINK V2 (Slave)

PNOZ m ES CANopen

Módulo fieldbus CANopen
(Slave, CiA 301 V 4.2.0)

PNOZ m ES CC-Link

Módulo fieldbus CC-Link

PNOZ m ES ETH

Módulo de comunicação com
interface Ethernet/Modbus TCP

PNOZ m ES RS232

Módulo de comunicação com
interface serial

PNOZ m ES PROFIBUS

PNOZ m ES EtherNet/IP

PNOZ m ES CANopen

Ethernet

PNOZ m ES CC-Link

PNOZ m ES ETH

RS232

PNOZ m ES RS232

Características comuns
• Configurável com o PNOZmulti Configurator
• Módulos fieldbus: No PNOZmulti Configurator é possível
definir 128 saídas virtuais para a comunicação com o fieldbus
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Homologações

N.° de encomenda
Sem
terminais

Terminais
com força
de mola
encaixáveis

Terminais
conectáveis
aparafusados

•• Taxa de transmissão 100 MBit/s (100BaseTX),
full-duplex e half-duplex
•• 2 portas RJ-45
•• Aparelho PROFINET I/O (V2.2) funções de acordo
com Conformance Class C
•• Funções suportadas: RT, IRT, MRP, LLDP
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 101,4 x 22,5 x 110,4

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
CCC

772 138

783 542
(1 jogo)

793 542
(1 jogo)

•• Endereços de estação selecionáveis entre 0 … 99
com interruptor rotativo
•• Taxa de transmissão: máx. 12 MBit/s
•• Conexão ao fieldbus via conector fêmea Sub-D de 9 pólos
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 101,4 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
CCC

772 132

783 542
(1 jogo)

793 542
(1 jogo)

•• Taxa de transmissão: 100 MBit/s
•• Máx. de 148 Bytes TxPDO e 20 Bytes RxPDO
•• Conexão ao fieldbus via conector RJ-45
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 101,4 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
CCC

772 136

783 542
(1 jogo)

793 542
(1 jogo)

•• Taxa de transmissão: 10 MBit/s, 100 MBit/s
•• Configuração do endereço IP com interruptores DIP
na parte da frente do aparelho
•• Interruptor (switch) 2 portas
•• Conexão ao fieldbus via conector RJ-45
•• Servidor de web integrado
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 101,4 x 22,5 x 110,4

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
CCC

772 137

783 542
(1 jogo)

793 542
(1 jogo)

•• Endereços de estação selecionáveis entre 1 … 239
com interruptor rotativo
•• Taxa de transmissão: 100 MBit/s
•• Conexão ao fieldbus via conector RJ-45
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 101,4 x 22,5 x 110,4

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
CCC

772 119

783 542
(1 jogo)

793 542
(1 jogo)

•• Endereços de estação selecionáveis entre 0 … 99
com interruptor rotativo
•• Taxa de transmissão: máx. 1 MBit/s
•• Taxa de transmissão selecionável com interruptor rotativo
•• Conexão ao fieldbus via conector macho Sub-D de 9 pólos
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 101,4 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
CCC

772 134

783 542
(1 jogo)

793 542
(1 jogo)

•• Endereços de estação selecionáveis entre 1 … 63
com interruptor rotativo
•• Tipo de estação: Remote Device
•• Estações ocupadas: 3
•• Taxa de transmissão: máx. 10 MBit/s
•• Ligação à rede de comunicação:
via conector Combicon de 5 pólos
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 101,4 x 22,5 x 110,4

CE, EAC (Eurasian),
CCC

772 135

783 542
(1 jogo)

793 542
(1 jogo)

•
•
•
•
•

Com duas interfaces de Ethernet
Taxa de transmissão 10 MBit/s ou 100 MBit/s
Conexão ao fieldbus via conector RJ-45
Se pode utilizar apenas com aparelho básico PNOZ m B0
Dimensões (A x L x P) em mm: 101,4 x 22,5 x 111

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
CCC

772 130

-

-

• 1 interface serial RS232
• Se pode utilizar apenas com aparelho básico PNOZ m B0
• Dimensões (A x L x P) em mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
CCC

772 131

Minicontroladores configuráveis

Características

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
os módulos de
comunicação
PNOZmulti 2:
Webcode:
web150393

Informação on-line
em www.pilz.com
783 538
(1 jogo)

793 538
(1 jogo)

• Indicadores do estado através de LEDs
• Pode conectar-se no máx. 1 módulo fieldbus
• Apenas com PNOZ m B0: adicionalmente, é possível conectar no máx. 1 módulo de comunicação
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Comandos compactos configuráveis PNOZmulti Mini
Precisa monitorar mais do que três funções de segurança da forma mais compacta possível? O PNOZmulti Mini
é a solução certa para você! Tem a opção entre quatro aparelhos básicos, autônomos ou ampliáveis em módulos.
A variante autônoma é adequada para ambientes industriais sob condições adversas com elevadas exigências de
proteção do meio ambiente. Os aparelhos básicos ampliáveis em módulos podem ser interligados ou conectados
a módulos descentralizados PDP. Utilize diferentes módulos de comunicação e de fieldbus para a transferência
de informações de diagnóstico e de status ao comando superior. Caso necessite de contatos de relés adicionais,
aplique as ampliações de contato do grupo de produtos PNOZsigma. O minicontrolador compacto se pode
utilizar independentemente do comando operacional como solução de segurança padronizada, adaptando-se
simplesmente às diferentes aplicações.

O aparelho básico compacto autônomo
Em apenas 45 mm de largura, o aparelho básico autônomo dispõe
de 20 entradas de livre configuração, quatro saídas semicondutoras
seguras (PL e/SIL CL 3) e quatro saídas de pulsos. A estrutura compacta
Minicontroladores configuráveis

economiza espaço no armário de distribuição. O display integrado lhe oferece
um diagnóstico simples e a possibilidade de visualizar textos individuais.
A redução no tempo de comssionamento e cabeamento economiza custos.
Também disponível como versão para a faixa de temperatura alargada.
O sociável – aparelho básico ampliável em módulos
PNOZ mm0p

Para as exigências cada vez maiores, está disponível o equipamento
básico PNOZ mm0.1p. Ele possui as mesmas características técnicas que
o PNOZ mm0p. A diferença: ele pode ser expandido em módulos. Com a
seleção dos módulos adequados e a simples configuração, a sua aplicação
pode ser expandida de forma simples e econômica. A ampliação pode ser
feita para a esquerda com módulos de conexão e de comunicação. Do lado
direito, se encontram as ampliações de contatos do grupo de produtos
PNOZsigma para a multiplicação de contatos de relés.
O comunicativo – aparelho básico com Multi Link inside
Além da funcionalidade do PNOZ mm0.1p, o aparelho básico PNOZ mm0.2p
também dispõe de uma interface multi link integrada. A supressão do módulo
adicional lhe permite economizar nos custos. Assim, a ligação e a troca de

PNOZ mm0.1p

dados entre vários aparelhos básicos PNOZmulti Mini Excluir, PNOZmulti e
PNOZmulti 2 é possível de forma simples.

84

Resumo de suas vantagens Comandos compactos configuráveis PNOZmulti Mini

PITestop

PMI

PNOZ mm0p

PSENopt

PNOZ mm0p-T

PNOZ mm0.1p

Minicontroladores configuráveis

PSENmag

PNOZ mm0.2p

PNOZmulti Configurator

Resumo de suas vantagens
• Eficaz, a partir de três funções de segurança
• Economia de tempo e custos em todas as fases de engenharia através da ferramenta de software
PNOZmulti Configurator
• Flexível ao máximo Entradas e saídas de livre configuração

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
os comandos
compactos
configuráveis
PNOZmulti Mini
Webcode:
web150501

Informação on-line
em www.pilz.com

• Grande economia de espaço graças do formato compacto
• Tempos de parada reduzido via suporte PVIS
• Exibição de textos customizados no display
• Padrão mundial de segurança para todos os tipos de máquinas
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Dados técnicos – PNOZmulti Mini
PNOZmulti Mini – Aparelhos básicos

Minicontroladores configuráveis

Características comuns:
•• Campo de aplicação: para o
monitoramento de botões de parada
de emergência, botões de comando
bimanual, botões de fim-de-curso de
porta de proteção, barreiras luminosas,
scanners, interruptores de autorização,
interruptores de portas de proteção
PSEN, seletores de modo de
funcionamento e tapetes de segurança
•• Características de segurança técnicas:
dependendo da aplicação,
até Performance Level PL e/cat. 4
de acordo com EN ISO 13849-1 e
Safety Integrity Level (SIL) CL 3
segundo IEC 62061
•• Configurável com o PNOZmulti
Configurator via cartão com chip
ou interface USB
•• Memória de programa
intercambiável Cartão de chip
•• 20 entradas, das quais até 8 podem
ser configuradas como saídas para
aplicações standard
•• 4 saídas semicondutoras seguras,
dependendo da aplicação,
até PL e e SIL CL 3
•• 4 saídas de pulsos, das quais
até 4 podem ser configuradas como
saídas aplicações standard
•• Tensão de alimentação (UB): 24 V DC
•• Tensão/Corrente/Potência:
24 V DC/2 A/48 W, saídas com
tecnologia de semicondutores
•• Com display para mensagens erro,
status da tensão de alimentação,
das entradas e saídas, informações
de status e do aparelho, é possível
visualizar textos específicos do cliente
•• Ativando a solução de diagnóstico PVIS,
é possível visualizar textos específicos
do cliente
•• Software de visualização PASvisu,
versão 1.3 via conexão de servidor
OPC UA, a partir da versão 1.4
com ligação direta ao PNOZmulti
•• Botão giratório para o controle do menu
•• Dimensões (A x L x P) em mm:
100/98 1) x 45 x 120
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Tipo

Campo de aplicação

PNOZ mm0p

Aparelho básico –
não é possível ampliar
em módulos, a partir de
3 a 6 funções de segurança

PNOZ mm0p-T 3)

Como PNOZ mm0p
para grandes requisitos
ambientais, sem display

PNOZ mm0.1p

Aparelho básico –
ampliável em módulos,
a partir de 4 funções de
segurança e para funções
standard e de controle

PNOZ mm0.2p

Aparelho básico –
como PNOZ mm0.1p,
adicionalmente com
interface multi link integrada

PNOZ mm0p

PNOZ mm0p-T

PNOZ mm0.1p

PNOZ mm0.2p

Dados técnicos Comandos compactos configuráveis PNOZmulti Mini

Homologações

N.° de encomenda
Sem
terminais

Terminais
com força
de mola
push in

Terminais
conectáveis
aparafusados

Acessórios2) para todos os aparelhos básicos PNOZmulti Mini:
•• Mini cabo USB, 3 m: 312 992
•• Mini cabo USB, 5 m: 312 993
•• Cartão com chip 8 kByte, 1 un.: 779 201
•• Cartão com chip 32 kByte, 1 un.: 779 211

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, CCC,
KCC

772 000

751 008
(1 jogo)

750 008
(1 jogo)

•• Temperatura ambiente de acordo com
a norma EN 60068-2-14
Faixa de temperatura -25 … + 60 °C
•• Condensação em funcionamento, breve
(apenas com tensão de proteção extremamente baixa)

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, CCC

772 010

751 008
(1 jogo)

750 008
(1 jogo)

•• Como PNOZ mm0p
•• Ampliável para a esquerda com os módulos de conexão
PNOZ mml1p Multi Link, PNOZ mml2p PDP e
um módulo de comunicação PNOZ mmc1p ETH ou
PNOZ mmc2p em série, adicionalmente
é possível conectar um módulo fieldbus
•• Ampliável para a direita com uma ampliação de contatos
PNOZsigma: PNOZ s22 ou s7, s7.1, s7.2, s10, s11
•• Descentralização: Módulos PDP67 para
a conexão de sistemas de sensores
•• Suporte PVIS

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, CCC,
KCC

772 001

751 008
(1 jogo)

750 008
(1 jogo)

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, CCC,
KCC

772 002

751 008
(1 jogo)

750 008
(1 jogo)

1)
2)
3)

Minicontroladores configuráveis

Características

Altura com terminais com força de mola/terminais conectáveis aparafusados
Mais acessórios na pág. 108
Para elevados requisitos ambientais (p. ex. faixa de temperatura ampliada,
permissão de condensação, resistência contra gases tóxicos)

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre os
aparelhos básicos
PNOZmulti Mini:
Webcode:
web150394

Informação on-line
em www.pilz.com
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Dados técnicos – PNOZmulti Mini
PNOZmulti Mini – Módulos I/O
Características comuns:
•• Configurável com o
PNOZmulti Configurator
•• É possível conectar no máx. 4 módulos
de conexão no lado esquerdo do
aparelho básico
•• É possível conectar 1 módulo
de ampliação PNOZsigma
(+ 1 ampliação de contato)
no lado direito do aparelho básico

Tipo

Campo de aplicação

PNOZ mml1p Multi Link

Módulo de conexão seguro para
a ligação de dois aparelhos
básicos: Também opcionalmente
com PNOZmulti 2 e PNOZmulti;
é possível conectar um número
qualquer de aparelhos básicos
via módulos de conexão

PNOZ mml2p PDP

Módulo de conexão seguro
para a conexão de um aparelho
básico com até 4 módulos
descentralizados PDP67

PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION HP

Módulos de entrada
descentralizados

Módulos de ampliação
PNOZsigma

Ampliação de contatos

Minicontroladores configuráveis

PNOZ mml1p

PNOZ mml2p
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Homologações

N.° de encomenda
Sem
terminais

Terminais
com força
de mola
push in

Terminais
conectáveis
aparafusados

•• É possível conectar no máx. 4 PNOZ mml1p
a um aparelho básico
•• Ligação ponto-a-ponto através de cabo blindado
de 4 fios, par trançado
•• 32 entradas virtuais e 32 saídas visuais
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 100 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, CCC

772 020

783 538
(1 jogo)

793 538
(1 jogo)

•• Se pode conectar no máximo:
-- 4 PNOZ mml2p no lado esquerdo ao aparelho base
-- 4 módulos descentralizados PDP67 F 8DI ION (VA) ou
PDP67 F 8DI ION HP (VA) a 1 módulo de conexão PDP
(configuração máxima: 16 módulos PDP67)
-- 4 sensores a 1 módulo descentralizado PDP67
(configuração máxima: 64 sensores)
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 98/100 1) x 22,5 x 120

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, CCC

772 021

783 540
(1 jogo)

793 540
(1 jogo)

Para mais informações, consulte as páginas 110-111

-

-

-

Para mais informações, consulte as páginas 34-35

-

-

-

1)

Minicontroladores configuráveis

Características

-

Altura com terminais com força de mola/terminais conectáveis aparafusados

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
os módulos
PNOZmulti Mini I/O:
Webcode:
web150395

Informação on-line
em www.pilz.com
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Dados técnicos – PNOZmulti Mini
PNOZmulti Mini – Módulos fieldbus/módulos de comunicação

Ethernet

Minicontroladores configuráveis

PNOZ mmc1p ETH

PNOZ mmc3p DP

PNOZ mmc6p CAN

PNOZ mmc11p CAT

Tipo

Campo de aplicação

PNOZ mmc1p ETH

Módulo de comunicação,
participantes a Ethernet TCP/IP
e Modbus TCP (Slave)

PNOZ mmc2p serial

Módulo de comunicação
com interface serial RS232

PNOZ mmc3p DP

Módulo fieldbus PROFIBUS-DP
(Slave DPVO)

PNOZ mmc4p DN

Módulo fieldbus DeviceNet
(Slave)

PNOZ mmc6p CAN

Módulo fieldbus DeviceNet
(Slave)

PNOZ mmc7p CC

Módulo fieldbus CC-Link
(Slave V 1.10)

PNOZ mmc11p CAT

Módulo fieldbus EtherCAT
CANopen over EtherCAT
(conforme DS301-V-4.02, Slave)

PNOZ mmc12p PL

Módulo fieldbus POWERLINK
(protocolo Ethernet
POWERLINK V 2)

RS232

PNOZ mmc2p seriell

PNOZ mmc4p DN

PNOZ mmc7p CC

PNOZ mmc12p POWERLINK

Características comuns:
•• Configurável com o PNOZmulti Configurator
•• No PNOZmulti Configurator, é possível definir 24 entradas
e saídas virtuais para a comunicação com o fieldbus;
é possível ampliar o número de entradas e saídas para 128
•• É possível conectar no máx. 1 módulo fieldbus e
no máx. 1 módulo de comunicação no lado esquerdo
do aparelho básico
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Homologações

N.° de encomenda
Sem
terminais

Terminais
com força
de mola
push in

Terminais
conectáveis
aparafusados

•• 2 interfaces de Ethernet
•• Taxa de transmissão 10 MBit/s
•• Indicadores do estado através de LEDs
•• É possível conectar no máx. 1 módulo de comunicação
no lado esquerdo do aparelho básico, adicionalmente
é possível conectar um módulo fieldbus
•• Conexão ao aparelho básico via jumpers na parte traseira
do aparelho
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 100 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
CCC, KCC

772 030

-

-

•• 1 interface serial RS232
•• Indicadores do estado através de LEDs
•• É possível conectar no máx. 1 módulo de comunicação
no lado esquerdo do aparelho básico, adicionalmente
é possível conectar um módulo fieldbus
•• Conexão ao aparelho básico via jumpers na parte traseira
do aparelho
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 100 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
CCC, KCC

772 031

783 538
(1 jogo)

793 538
(1 jogo)

•• Endereços de estação selecionáveis entre 0 … 99
com interruptor rotativo
•• Taxa de transmissão: máx. 12 MBit/s
•• Conexão ao fieldbus via conector fêmea Sub-D de 9 pólos
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 100 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
CCC

772 032

783 542
(1 jogo)

793 542
(1 jogo)

•• Endereços de estação selecionáveis entre 0 … 63
com interruptor DIP
•• Taxa de transmissão: 500 kBit/s
•• Conexão ao fieldbus via conector Combicon de 5 pólos
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 100 x 22,5 x 110

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
CCC

772 033

783 542
(1 jogo)

793 542
(1 jogo)

•• Endereços de estação selecionáveis entre 0 … 99
com interruptor rotativo
•• Taxa de transmissão: máx. 1 MBit/s
•• Taxa de transmissão selecionável com interruptor rotativo
•• Conexão ao fieldbus via conector fêmea Sub-D de 9 pólos
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 100 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
CCC

772 034

783 542
(1 jogo)

793 542
(1 jogo)

•• Taxa de transmissão: máx. 10 MBit/s
•• Conexão ao fieldbus via conector Combicon de 5 pólos
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 100 x 22,5 x 110

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
CCC

772 035

783 542
(1 jogo)

793 542
(1 jogo)

•• Taxa de transmissão: máx. 100 MBit/s
•• Conexão ao fieldbus via conector RJ-45
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 100 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
CCC

772 036

783 542
(1 jogo)

793 542
(1 jogo)

•• Endereços de estação selecionáveis entre 1 … 239
com interruptor rotativo
•• Taxa de transmissão: 100 MBit/s
•• Conexão ao fieldbus via conector RJ-45
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 100 x 22,5 x 110,4

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
CCC

772 019

783 542

793 542
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Características

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre os
módulos fieldbus
e de comunicação
PNOZmulti Mini:
Webcode:
web150397

Informação on-line
em www.pilz.com
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Sistemas de comando configuráveis PNOZmulti
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O sistema de segurança configurável PNOZmulti é perfeito quando se deseja implementar várias funções de
segurança numa máquina. Evite grandes trabalhos de cabeamento, configurando seu circuito de segurança de
forma simples no PC. O PNOZmulti é multifuncional, livremente configurável e feito especialmente para
aplicação em várias áreas da fabricação e instalação de máquinas.

PNOZ m1p ETH

O sistema de segurança PNOZmulti monitora funções de segurança como a parada e emergência, portas de
segurança, barreiras de luz, comandos bimanuais e muitos outros. Você pode criar todas as funções de segurança
com a ferramenta de software PNOZmulti Configurator. Também é possível realizar a configuração do hardware com
a seleção do aparelho básico e módulos de ampliação de forma bastante simples via PNOZmulti Configurator. Assim é
possível reduzir os tempos de engenharia e de time-to-market. A configuração pronta é memorizada em um cartão
com chip. A partir daí, esta é transferida para o aparelho básico.

O módulo certo para cada requisito …

• Monitorador seguro de rotação e de parada

Se a sua instalação deve aumentar, então o PNOZmulti

• Módulos de conexão seguros para o acoplamento

simplesmente aumenta com ela. Para ampliação

seguro de vários aparelhos básicos PNOZmulti ou

modular existem módulos de ampliação, que podem ser

para o acoplamento seguro à periferia descentralizada

combinados conforme desejado conforme a exigência:
Todos os aparelhos básicos PNOZmulti dispõem
• Módulos de entrada e saída,
por exemplo o módulo de entrada analógico seguro
• Módulos fieldbus

de 20 entradas, 4 saídas semicondutoras seguras e
2 saídas de relés. Existem versões com interface serial
ou ETH.

Monitorar sinais de entrada analógicos de forma segura
O módulo de entrada analógico seguro PNOZ ma1p coloca à disposição duas entradas seguras
independentes uma da outra. Para cada entrada, é possível definir no PNOZmulti Configurator
até oito valores-limite com apenas alguns cliques no mouse. As entradas são adequadas para a
conexão de transdutores ou sensores com sinais de tensão standard de 10 V ou sinais de corrente
de 20-mA. Como usuário, você se beneficia de um rápido comissionamento e menor trabalho de
cabeamento. Com seu módulo de entrada analógico, o PNOZmulti se adequa especialmente para
PNOZ ma1p

as áreas da tecnologia de processos, cabos de acionamento/elevadores, assim como controles
de incineradores.
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Resumo de suas vantagens
• Um sistema que soluciona
tarefas de segurança e
automação
• Até 40% de potencial de
economia em todas as fases de
engenharia via uma ferramenta
de configuração gráfica
PNOZ m2p ETH

• Variedade de aparelhos
básicos e módulos para a

Especialmente para aplicações em prensas.

aplicação flexível e nos mais
diversos setores
• Ampliável de forma simples e

O aparelho básico PNOZ m2p foi concebido especialmente para o controle

econômica, pela seleção de

e monitoramento pequenas e médias prensas excêntricas e hidráulicas.

módulos compatíveis

Módulos de software aprovados para modos de funcionamento, tais como

• Tempos de paralisação breves

o funcionamento de regulagem, de curso único e automático e para o

e alta disponibilidade da

monitoramento de cortinas de luz de segurança no funcionamento de pulso

instalação através de

único ou de pulso duplo tornam a utilização simples e econômica.

Minicontroladores configuráveis

Aplicação na área das prensas

diagnóstico fácil e confortável
• Certificação internacional

Em combinação com o módulo de saída semicondutora bipolar o PNOZ m3p
controla a válvula de segurança da prensa PNOZ m2p de forma segura e
econômica.

PNOZ m3p ETH

Especialmente para a tecnologia de combustão.

O PNOZmulti na tecnologia de combustão
O PNOZ m3p controla e monitora sistemas de combustão, por exemplo
seqüências de segurança. A ignição segura do combustível e o monitoramento
de uma combustão durante o funcionamento são critérios relativos à segurança
que podem prevenir uma explosão com graves conseqüências. O aparelho

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
os sistemas de
segurança
configuráveis
PNOZmulti:
Webcode:
web150497

Informação on-line
em www.pilz.com

básico PNOZ m3p oferece uma solução técnica de segurança que preenche
estes requisitos.
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Dados técnicos – PNOZmulti
PNOZmulti – Aparelhos básicos
Tipo

Campo de aplicação

PNOZ m0p

• Aparelho básico – a partir de 3 a 6 funções de segurança
• Apenas é possível conectar módulos de conexão e fieldbus;
não é possível conectar outros módulos de ampliação

PNOZ m0p ETH
PNOZ m1p
PNOZ m1p

Aparelho básico – a partir de 4 funções de segurança
e para funções de automação

Minicontroladores configuráveis

PNOZ m1p ETH
PNOZ m1p ETH
PNOZ m1p
coated version 1)

PNOZ m1p ETH
coated version 1)
PNOZ m2p

PNOZ m2p ETH

PNOZ m3p

PNOZ m3p ETH
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Aparelho básico – especialmente para aplicações em prensas:
Monitoramento de modos de funcionamento como funcionamento
de regulagem, de curso único e automático, cortinas luminosas
de segurança no funcionamento de pulso único ou de pulso duplo e
de contator de cames com controle por dispositivo de monitoração
de operação e válvulas de segurança de prensas

Aparelho básico – Especialmente para a tecnologia de combustão:
Comando e monitoramento de instalações anti-incêndio, como
por ex. monitoramento de cadeias de segurança, ar comprimido
de combustão, monitoramento de chama, regulagem externa da interligação
e controle de estanqueidade ou comando de válvulas de segurança,
ignição e despressurização, ignição, regulagem externa da interligação e
ventilador de ar de combustão

Dados técnicos Sistemas de segurança configuráveis PNOZmulti

Homologações

•• Campo de aplicação: para a conexão de botões de
parada de emergência, botões de comando bimanual,
botões de fim-de-curso de porta de proteção, barreiras
luminosas, scanners, interruptores de autorização,
interruptores de portas de proteção PSEN, seletores de
modo de funcionamento, muting, tapetes de segurança
e sensores
•• Configurável com o PNOZmulti Configurator via cartão
com chip ou interface RS232 ou interface Ethernet
•• Memória de programa intercambiável: Cartão de chip
•• Interface de diagnóstico
•• Se pode conectar no máx. 1 módulo fieldbus
•• PNOZ m1p/PNOZ m2p/PNOZ m3p:
É possível conectar no máx. 8 módulos de ampliação
•• Entradas/saídas:
-- 20 entradas de livre configuração
-- Saídas de relés, condução positiva:
2 saídas de segurança,
dependendo da aplicação PL e/SIL CL 3
-- Saídas semicondutoras:
4 saídas de segurança,
dependendo da aplicação PL e/SIL CL 3;
1 saída para aplicações standard
-- 4 saídas de pulso
-- 1 saída e uma entrada em cascata,
podendo também ser utilizada como saída standard
•• Interfaces integradas:
-- PNOZ mxp: interface serial RS232
-- PNOZ mxp ETH: 2 interfaces de Ethernet
•• Tensão de alimentação (UB): 24 V DC
•• Tensão/Corrente/Potência:
-- Saídas com tecnologia de semicondutor:
24 V DC2 A/48 W
-- Saídas de relé: DC1: 24 V/6 A/144 W
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 94 x 135 x 121
Acessórios para todos os aparelhos básicos PNOZmulti:
•• Cartão com chip 8 kByte, 1 un.: 779 201
•• Cartão com chip 32 kByte, 1 un.: 779 211

1)

N.° de encomenda
Sem
terminais

Terminais
com força
de mola

Terminais
conectáveis
aparafusados

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, KOSHA,
CCC, KCC

773 110

783 100

793 100

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, CCC,
KCC

773 113

783 100

793 100

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, KOSHA,
CCC, KCC

773 100

783 100

793 100

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, CCC,
KCC

773 103

783 100

793 100

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, KOSHA,
CCC, KCC

773 105

783 100

793 100

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, CCC

773 104

783 100

793 100

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, KOSHA,
CCC, KCC

773 120

783 100

793 100

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, CCC,
KCC

773 123

783 100

793 100

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, KOSHA,
CCC, KCC

773 125

783 100

793 100

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian),
TÜV, BG, CCC,
KCC

773 126

783 100

793 100

Para elevados requisitos ambientais (p. ex. faixa de temperatura ampliada,
permissão de condensação, resistência contra gases tóxicos)

Minicontroladores configuráveis

Características

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre os
aparelhos básicos
PNOZmulti:
Webcode:
web150378

Informação on-line
em www.pilz.com
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Dados técnicos – PNOZmulti
PNOZmulti – Módulos de entrada

Minicontroladores configuráveis

PNOZ mi1p

Tipo

Campo de aplicação

Entradas/saídas

PNOZ mi1p

Módulo de entrada seguro

8 entradas seguras

PNOZ mi1p
coated version 1)

Módulo de entrada seguro

8 entradas seguras

PNOZ mi2p

Módulo de entrada

8 entradas para
funções não seguras

Tipo

Campo de aplicação

Entradas/saídas

PNOZ ma1p

•• Módulo de entrada analógico
seguro
•• O valor analógico exato pode
ser transmitido para fins de
diagnóstico a um fieldbus

•• 2 entradas analógicas seguras
para a medição da tensão e
da corrente (configurável)
•• Cada entrada pode ser
configurada separadamente

PNOZ mi2p

PNOZmulti – módulo entrada analógica seguro

PNOZ ma1p
coated version 1)
PNOZ ma1p
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Homologações

•• É possível conectar ao aparelho básico
no máx. 8 módulos de entrada
•• Conexão ao aparelho básico via jumpers
na parte traseira do aparelho

Características

•• Monitoramento de faixa
(4 limites de faixa configuráveis)
•• Monitoramento de valor mínimo
(8 limites de faixa configuráveis)
•• Faixa de tensão: –10,24 … +10,2375 V
•• Faixa de corrente: 0 … 25,59 mA
•• Possível conectar no lado esquerdo do aparelho básico
•• É possível conectar no máx. 4 PNOZ ma1p
a um aparelho básico
•• Indicações de status
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 94 x 45 x 121

1)

N.° de encomenda
Sem
terminais

Terminais
com força
de mola

Terminais
conectáveis
aparafusados

773 400

783 400
(1 jogo)

793 400
(1 jogo)

773 405

783 400
(1 jogo)

793 400
(1 jogo)

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
BG, KOSHA, CCC

773 410

783 400
(1 jogo)

793 400
(1 jogo)

Homologações

N.° de encomenda

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
BG, KOSHA, CCC

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
BG, CCC

Sem
terminais

Terminais
com força
de mola

Terminais
conectáveis
aparafusados

773 812

783 700
(1 jogo)

793 700
(1 jogo)

773 813

783 700
(1 jogo)

793 700
(1 jogo)

Para elevados requisitos ambientais (p. ex. faixa de temperatura ampliada,
permissão de condensação, resistência contra gases tóxicos)

Minicontroladores configuráveis

Características

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
os módulos
PNOZmulti I/O:
Webcode:
web150379

Informação on-line
em www.pilz.com
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Dados técnicos – PNOZmulti
PNOZmulti – Módulos de entrada
Tipo

Campo de utilização

Saídas

PNOZ mo1p

Módulo de saída semicondutora seguro:
Ligação de atuadores de 24 V

Saídas com tecnologia
de semicondutor:
4 saídas de segurança

Módulo de saída de relé seguro:
Ligação sem potencial de atuadores

Saídas de relé:
2 saídas de segurança

PNOZ mo3p

Módulo de saída semicondutora seguro,
bipolar

Saídas com tecnologia de
semicondutores, bipolares:
2 saídas de segurança

PNOZ mo4p

Módulo de saída de relé seguro:
Ligação sem potencial de atuadores

Saídas de relé:
4 saídas de segurança

PNOZ mo5p

Módulo de saída de relé seguro:
Para o controle das válvulas
de segurança em um sistema
de combustão segundo EN 50156

Saídas de relés, condução
positiva, diversitárias:
4 saídas de segurança

PNOZ mc1p

Módulo de saída:
Aviso do status ao PLC

16 saídas auxiliares com
tecnologia de semicondutores

PNOZ mo1p
coated version 1)
PNOZ mo1p

PNOZ mo2p

Minicontroladores configuráveis

PNOZ mo2p
coated version 1)

PNOZ mc1p

PNOZ mo4p
coated version 1)

PNOZ mc1p
coated version 1)

Características comuns
•• Saídas de segurança: dependendo da aplicação até PL e/SIL CL 3 (excepto PNOZ mc1p)
•• Conexão ao aparelho básico via jumpers na parte traseira do aparelho
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 94 x 22,5 x 121,
PNOZ mc1p: 94 x 45 x 121
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Características

24 V DC/2 A/48 W

•• É possível conectar
no máx. 6 módulos de
saída no lado direito
do aparelho básico

DC1: 24 V/6 A

Homologações

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
BG, KOSHA, CCC

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
BG, KOSHA, CCC

N.° de encomenda
Sem
terminais

Terminais
com força
de mola

Terminais
conectáveis
aparafusados

773 500

783 400
(1 jogo)

793 400
(1 jogo)

773 505

783 400
(1 jogo)

793 400
(1 jogo)

773 520

783 520
(1 jogo)

793 520
(1 jogo)

773 525

783 520
(1 jogo)

793 520
(1 jogo)

24 V DC/2 A

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
BG, KOSHA, CCC

773 510

783 400
(1 jogo)

793 400
(1 jogo)

DC1: 24 V/6 A

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
BG, KOSHA, CCC

773 536

783 536
(1 jogo)

793 536
(1 jogo)

773 537

783 536
(1 jogo)

793 536
(1 jogo)

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
BG, CCC

773 534

783 536
(1 jogo)

793 536
(1 jogo)

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
BG, KOSHA, CCC

773 700

783 700
(1 jogo)

793 700
(1 jogo)

773 705

783 700
(1 jogo)

793 700
(1 jogo)

DC1: 24 V/6 A/144 W

-

1)

•• É possível conectar
no máx. 8 módulos de
saída no lado direito
do aparelho básico

Minicontroladores configuráveis

Saídas:
Tensão/
corrente/potência

Para elevados requisitos ambientais (p. ex. faixa de temperatura ampliada,
permissão de condensação, resistência contra gases tóxicos)

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
os módulos
PNOZmulti I/O:
Webcode:
web150379

Informação on-line
em www.pilz.com
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Dados técnicos – PNOZmulti
PNOZmulti – Monitorador seguro de rotação e de parada

Minicontroladores configuráveis

Características comuns
•• Campo de aplicação: Os módulos de
ampliação monitoram os acionamentos
relativamente à parada, rotação e
sentido da rotação na operação de
ajuste e automática de acordo com
EN ISO 13849-1 até PL e de acordo
com EN/IEC 62061 até SIL CL 3
•• Monitoramento de 2 eixos
independentes (8 freqüências limite
ajustáveis), PNOZ ms4p: 1 eixo
•• Conexão de codificador incremental:
conector fêmea RJ-45, 8 pólos
•• Conexão de chaves de proximidade:
terminais de conexão encaixáveis
•• É possível conectar ao aparelho básico
no máx. 4 monitores de rotações
•• Grandezas de medição: Parada,
rotação, sentido de rotação
•• Tipos de eixo e arranque selecionáveis
no PNOZmulti Configurator
•• Dimensões (A x L x P) em mm:
94 x 45 x 121

PNOZ ms1p

PNOZ ms4p

Tipo

Encoders conectáveis

PNOZ ms1p

Chave de proximidade,
codificador incremental sen/cos,
TTL (5 V)

PNOZ ms2p

Chave de proximidade,
codificador incremental sen/cos,
TTL (5 V), HTL (24 V)

PNOZ ms2p HTL

Chave de proximidade,
codificador incremental HTL

PNOZ ms2p TTL

Chave de proximidade,
codificador incremental sen/cos,
TTL (RS422, 5 V)

PNOZ ms2p TTL
coated version 1)
PNOZ ms3p

Codificador incremental sen/cos,
TTL (RS422, 5 V), HTL (24 V)

PNOZ ms3p HTL

Codificador incremental
(12 V … 30 V)

PNOZ ms3p TTL

Codificador incremental sen/cos,
TTL (5 V)

PNOZ ms4p

Codificador incremental sen/cos,
TTL (5 V), HTL (24 V)

Tipo

Campo de utilização

PNOZ ml1p

Para a conexão segura de dois
aparelhos básicos PNOZmulti;
é possível a estrutura em árvore
ou em anel

PNOZmulti – Módulos de conexão
Características comuns
•• Configurável com o
PNOZmulti Configurator
•• Dimensões (A x L x P) em mm:
94 x 22,5 x 121

PNOZ ml1p
coated version 1)

PNOZ ml1p
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PNOZ ml2p

Para a conexão de um aparelho
básico com até 4 módulos
descentralizados PDP
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Características

Homologações

N.° de encomenda
Terminais
com força
de mola

Terminais
conectáveis
aparafusados

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
BG, KOSHA, CCC

773 800

783 800
(1 jogo)

793 800
(1 jogo)

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
BG, KOSHA, CCC

773 810

•• Codificador incremental com sinais de saída
diferenciais de 12 Vss … 30 Vss, ou seja,
agora também adequados para transmissores HTL
•• Independentemente da tensão de alimentação
do codificador incremental, ou seja, também para
transmissores com 8 V de tensão de alimentação

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
BG, KOSHA, CCC

773 815

•• Conexões por eixo:
1 codificador incremental ou 2 chaves de proximidade
ou 1 codificador incremental e 1 chave de proximidade

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
BG, KOSHA, CCC

773 816

•• Conexões por eixo:
1 codificador incremental

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
BG, CCC

773 820

•• Conexões por eixo:
1 codificador incremental com sinais de saída
diferenciais de 12 Vss … 30 Vss

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
BG, CCC

773 825

•• Conexões por eixo:
1 codificador incremental 0,5 Vss … 5 Vss

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
BG, CCC

773 826

•• Monitoramento de 1 eixo (16 freqüências limite ajustáveis)
•• Conexões por eixo:
1 codificador incremental 0,5 Vss … 30 Vss

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
BG, CCC

773 830

Características

Homologações

N.° de encomenda

•• Conexões por eixo:
1 codificador incremental ou 2 chaves de proximidade
ou um de cada
•• Tipos de codificadores selecionáveis
no PNOZmulti Configurator
•• Conexão de iniciadores diretamente aos terminais

•• Ligação ponto-a-ponto através de cabo blindado
de 4 fios, par entrançado
•• Transmissão de dados de entrada de 32 Bit e
de saída de 32 Bit (I/O virtuais)
•• É possível conectar no máx. 4 PNOZ ml1p
ao aparelho básico

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
BG, CCC, KCC

•• É possível conectar no máx. 4 PNOZ ml2p
ao aparelho básico
•• É possível conectar no máx. 4 módulos
descentralizados PDP67 F 8DI ION ao módulo
de conexão PNOZ ml2p

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
BG, CCC, KCC

1)
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Sem
terminais

773 811

Sem
terminais

Terminais
com força
de mola

Terminais
conectáveis
aparafusados

773 540

783 400
(1 jogo)

793 400
(1 jogo)

773 545

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
os módulos
PNOZmulti I/O:
Webcode:
web150379

Informação on-line
em www.pilz.com
773 602

Para elevados requisitos ambientais (p. ex. faixa de temperatura ampliada,
permissão de condensação, resistência contra gases tóxicos)
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Dados técnicos – PNOZmulti
PNOZmulti – Módulos de comunicação/módulos fieldbus

PNOZ mc2.1p

Tipo

Campo de utilização

PNOZ mc2.1p

Módulos fieldbus EtherCAT
Participantes (Slave), suporta
CANopen over EtherCAT

PNOZ mc3p

Módulo fieldbus PROFIBUS-DP
Participantes (Slave)

PNOZ mc4p

Módulo fieldbus DeviceNet
Participantes (Slave)

PNOZ mc3p

Minicontroladores configuráveis

PNOZ mc4p
coated version 1)

PNOZ mc4p

PNOZ mc5.1p

PNOZ mc5p

PNOZ mc5p

Módulo fieldbus Interbus
Participantes (Slave)

PNOZ mc5.1p

Módulo de rede de
comunicação Interbus
Cabo de fibra ótica (LWL)
Participantes (Slave)

PNOZ mc0p
Powersupply

Fonte de alimentação para
módulos fieldbus Interbus
PNOZ mc5p/PNOZ mc5.1p

PNOZ mc6p

Módulos fieldbus CANopen
Participantes (Slave)

PNOZ mc6p

PNOZ mc6p
coated version 1)
PNOZ mc6.1p

Características comuns
•• Configurável com PNOZmulti Configurator
•• Se podem utilizar os dados para visualização/diagnóstico
ou para controle
•• Indicadores do estado através de LEDs
•• É possível conectar ao aparelho básico
no máx. 1 módulo fieldbus
•• Conexão ao aparelho básico via jumpers
na parte traseira do aparelho
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Dimensões
(A x L x P) em mm

Características

Homologações

N.° de encomenda

94 x 22,5 x 114

•• Taxa de transmissão: máx. 100 MBit/s
•• Conexão ao fieldbus via conector RJ-45

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), CCC

773 713

94 x 22,5 x 119

•• Endereços de estação selecionáveis
entre 0 … 99 com interruptor rotativo
•• Taxa de transmissão: máx. 12 MBit/s
•• Conexão: Conector fêmea Sub-D de 9 pólos

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
KOSHA, CCC, KCC

773 732

94 x 22,5 x 122

•• Endereços de estação selecionáveis
entre 0 … 63 com interruptor DIP
•• Taxa de transmissão: 125, 250, 500 kBit/s
•• Conexão ao fieldbus via
conector Combicon de 5 pólos

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
KOSHA, CCC, KCC

773 711

94 x 22,5 x 119

•• Taxa de transmissão:
500 kBit/s, 2 MBit/s, selecionável com jumper
•• Conexão a IBS IN via
conector macho Sub-D de 9 pólos, a IBS OUT
via conector fêmea Sub-D de 9 pólos

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
KOSHA, CCC, KCC

773 723

94 x 22,5 x 121

•• Taxa de transmissão:
500 kBit/s, 2 MBit/s, selecionável com jumper
•• Indicações de status para a comunicação
com o Interbus e de falhas
•• Conexão ao fieldbus via conector F-SMA

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
KOSHA, CCC, KCC

773 728

94 x 22,5 x 121

•• Interface para a conexão do aparelho básico
e de um módulo fieldbus
•• Separação galvânica
•• Indicações de status
•• Terminais encaixáveis (opcionalmente com
terminais com força de mola ou conexão roscada)

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), CCC

•• PNOZ mc0p
773 720
Powersupply
•• Terminais com força
de mola (1 jogo) 
783 400
•• Terminais conectáveis
aparafusados
(1 jogo) 
793 400

94 x 22,5 x 119

•• Endereços de estação selecionáveis
entre 0 … 99 com interruptor rotativo
•• Taxa de transmissão:
no máx. 1 MBit/s, selecionável
com interruptor rotativo
•• Protocolos suportados:
-- PNOZ mc6p: CiA DS-301 V3.0
-- PNOZ mc6.1p: CiA DS-301 V4.0.2
•• Conexão ao fieldbus via
conector macho Sub-D de 9 pólos

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
KOSHA, CCC, KCC

773 712

1)

Minicontroladores configuráveis

773 729

773 727

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), CCC

Para elevados requisitos ambientais (p. ex. faixa de temperatura ampliada,
permissão de condensação, resistência contra gases tóxicos)

773 733

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
os módulos de
comunicação
PNOZmulti:
Webcode:
web150380

Informação on-line
em www.pilz.com
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PNOZmulti – Módulos de comunicação/módulos fieldbus
Tipo

Campo de utilização

PNOZ mc7p

Módulo fieldbus CC-Link
Participantes (Slave)

PNOZ mc7p
coated version 1)
PNOZ mc7p

PNOZ mc8p

PNOZ mc8p

Módulo de rede de comunicação
Participantes a Ethernet /IP
ou Modbus TCP (Slave)

Minicontroladores configuráveis

PNOZ mc8p
coated version 1)
PNOZ mc9p

PNOZ mc10p

PNOZ mc9p

Módulo de rede de comunicação
Participante em PROFINET

PNOZ mc10p

Módulo fieldbus Sercos III
Participantes (Slave)

PNOZ mc12p

Módulo fieldbus POWERLINK
(protocolo Ethernet POWERLINK, V 2),
Controlled Node

PNOZ mc12p

Características comuns
•• Configurável com PNOZmulti Configurator
•• Se podem utilizar os dados para visualização/diagnóstico
ou para controle
•• Indicadores do estado através de LEDs
•• É possível conectar ao aparelho básico
no máx. 1 módulo fieldbus
•• Conexão ao aparelho básico via jumpers
na parte traseira do aparelho
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Dimensões
(A x L x P) em mm

Características

Homologações

N.° de encomenda

94 x 22,5 x 122

•• Endereços de estação selecionáveis
entre 0 … 63 com interruptor rotativo
•• Estações ocupadas: 2
•• Taxa de transmissão: no máx. 10 MBit/s,
selecionável com interruptor rotativo
•• Conexão: via conector Combicon de 5 pólos

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
KOSHA, CCC, KCC

773 726

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
KOSHA, CCC

773 725

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
KOSHA, CCC, KCC

773 730

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
KOSHA, CCC

773 734

94 x 22,5 x 114

•• Taxa de transmissão: máx. 10 MBit/s
•• Ajuste o endereço IP com interruptores DIP
na parte da frente do aparelho
•• Conexão ao fieldbus via conector RJ-45

94 x 22,5 x 114

•• Nome do aparelho configurável
no PNOZmulti Configurator
•• Diagnóstico e função de alarme não suportados
•• Taxa de transmissão: 100 MBit/s
•• Conexão ao fieldbus via conector RJ-45

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), TÜV,
KOSHA, CCC, KCC

773 731

94 x 22,5 x 114

•• Taxa de transmissão: máx. 100 MBit/s
•• Conexão ao fieldbus via conector RJ-45

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), CCC

773 715

94 x 22,5 x 114

•• Endereços de estação selecionáveis
entre 1 … 239 com interruptor rotativo
•• Taxas de transmissão 100 MBit/s
•• Conexão ao fieldbus via conector RJ-45

CE, cULus Listed,
EAC (Eurasian), CCC

773 719

1)
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Para elevados requisitos ambientais (p. ex. faixa de temperatura ampliada,
permissão de condensação, resistência contra gases tóxicos)

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
os módulos de
comunicação
PNOZmulti:
Webcode:
web150380

Informação on-line
em www.pilz.com
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Ferramentas de software Minicontroladores
Ferramenta de software – PNOZmulti Configurator
Características

PNOZmulti Configurator

•• Ferramenta gráfica para a configuração e programação
dos minicontroladores configuráveis PNOZmulti
•• Planejamento do projeto, criação da configuração,
documentação e comissionamento
•• A transmissão de dados varia de acordo com o aparelho básico utilizado:
via interface serial USB e ETH, cartão com chip ou pen drive
•• Interface de usuário em alemão, inglês, francês,
italiano, espanhol, japonês e chinês (comutável)
•• Requisitos do sistema (a partir da versão 10.0.0):
-- Sistema operacional: Windows Server 2008/Vista
-- PC Standard com processador de 1 GHz, no mínimo
-- Memória de trabalho: no mín. 1024 MB
-- Disco rígido: 20 GB; no mín. 15 GB de memória livre
-- Cartão gráfico: suporta gráficos Super VGA
-- Browser: Internet Explorer a partir da versão 9
•• Para poder utilizar o PNOZmulti Configurator de forma abrangente,
necessita para além do pacote de software uma licença válida.
Sem licença, o PNOZmulti Configurator poderá apenas ser utilizado
na versão demo; existem diferentes licenças à disposição.
•• Os tipos de licença se encontram disponíveis respectivamente como
versão completa e versão de serviço
-- Versão completa: a versão completa possui o completo
escopo de funcionamento de uma licença
-- Versão de serviço: a versão de serviço de uma licença serve para
o serviço e manutenção; possui opções de edição limitadas

Minicontroladores configuráveis

Tipo

Ferramenta de software – Solução de diagnóstico PVIS
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Tipo

Características

PVIS

É possível criar configurações de diagnóstico para todos os comandos
compatíveis com PVIS. Isso é feito com o respectivo software do sistema
do comando, por exemplo com o PNOZmulti Configurator. A configuração
de diagnóstico contém notificações de evento que podem ser indicadas,
por exemplo, em caso de falhas no ou junto do comando, em caso de
alterações do status de operação ou no caso de condições pré-definidas
dos dispositivos de proteção.

PVIS OPC Server UA/
OPC Server

O servidor OPC “PVIS OPC Server UA” é utilizado para mostrar
as notificações de evento em um software de visualização.
O servidor OPC se instala num PC ou num terminal de operação PMI.

PVIS OPC Configurator

Com o configurador PVIS OPC, se cria um projeto OPC que contém
as configurações de diagnóstico e os dados OPC de cada comando.
O servidor OPC estabelece uma ligação com os comandos, lê os dados
e os coloca à disposição no espaço nominal. No espaço nominal,
pode consultar não só as notificações de evento como também as
informações e estado e os dados de processo dos comandos.

ActiveX Control UA/
ActiveX Control

Para consultar as notificações de evento de um comando do
servidor OPC em um software de visualização, se pode utilizar o
ActiveX Control „PVIS ActiveX Control UA“.

Dados técnicos PNOZmulti Configurator

N.° de encomenda
Tipo

Versão
completa

Versão
de serviço

•• Basic License
•• User License
•• Lite License
•• Multi User License
•• Project License
•• Time Limited License, 2 meses
•• Time Limited License, 3 meses
•• Time Limited License, 4 meses

773 010B
773 010K
773 010L
773 010M
773 010G
773 010S
773 010R
773 010Q

773 011B
773 011K
773 011L
773 011M
773 011G
-

Upgrade
•• Basic Upgrade License
•• User Upgrade License
•• Multi User Upgrade License
•• Project Upgrade License

773 010U
773 010V
773 010N
773 010W

773 011U
773 011V
773 011N
773 011W

• Licença básica:
licença para local único, atribuída a um proprietário
(indicação do nome da empresa e local/projeto necessário)
• Licença de usuário:
licença de preço reduzido para um local adicional
de trabalho, atribuída para o proprietário de uma
licença básica
• Lite License:
licença restrita ao equipamento básico PNOZ m0p e
aparelhos básicos PNOZmulti Mini para utilização
em uma estação de trabalho.
• Licença de multiusuário:
Licença para vários locais, escalonamento conforme
a quantidade de locais de trabalho
(até 25, 50, 100 e superior a 100)
• Licença de projeto:
licença para utilizar o software dentro
de um limite contratual
• Basic/User/Multi User/Project Upgrade License:
licença de preço reduzido para que o proprietário de uma
licença troque para uma versão mais atual do software
• Licença com tempo limitado:
licença básica restrita a 2, 3 ou 4 meses

É possível baixar o software na internet

Tipo de licença

N.° de encomenda

• Licença Runtime:
aplicação de servidor OPC/OPC UA com licença
para um computador alvo e que pode ser utilizada
sem restrições de tempo
• Licença de projeto:
licença para utilizar o software dentro
de um limite contratual

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
a ferramenta
de software
PNOZmulti
Configurator:
Webcode:
web150399

Informação on-line
em www.pilz.com

Tipo

Licença
Runtime

Licença
de projeto

Servidor PVIS OPC para PMI,
ponto a ponto

261 905

261 905G

Servidor PVIS OPC para PMI,
8 aparelhos

261 906

261 906G

Servidor PVIS OPC para PC,
ponto a ponto

261 907

261 907G

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
os a ferramenta
de software
“Solução de
diagnóstico PVIS”:
Webcode:
web150398

Informação on-line
em www.pilz.com
Servidor PVIS OPC para PC,
ilimitado

261 908

261 908G
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Tipo de licença

Acessórios Minicontroladores configuráveis PNOZmulti

Acessórios – PNOZmulti
Acessórios – Minicontroladores configuráveis PNOZmulti
Tipo

Campo de utilização/características

N.° de encomenda

PNOZmulti Toolkit

O kit de ferramentas na mala de transporte
contém os acessórios para a introdução
ao PNOZ m B0, PNOZmulti Mini e PNOZmulti:
Pasta de documentação com o software PNOZmulti
Configurator e manual, leitor de cartão com chip,
jogo de 10 cartões incluindo um adaptador de cartão
de chip para gravação de dados nos cartões
com patilha de segurança quebrada, cabo
de configuração (5 m), ângulo de montagem.

779 000

USB memory 512 MB

Para aparelho básico PNOZ m B1,
apenas para encomendas posteriores

779 213

Chipcard

Cartão com chip para aparelhos básicos
PNOZ m B0, PNOZmulti Mini, PNOZmulti
(acessórios obrigatórios)

•• 8 kByte, 1 un. 
•• 8 kByte, 10 un. 
•• 32 kByte, 1 un. 
•• 32 kByte, 10 un. 

Chipcard Holder

Suporte para cartões com chip

779 240

Chipcard Reader

Leitor de cartões com chip,
PNOZmulti Configurator a partir da versão 9.6.0

779 230

PNOZmulti Seal

Autocolantes para cartões com chip

779 250

SafetyNET p Cable

Cabo de conexão para todos os módulos
de conexão dos minicontroladores PNOZmulti,
disponível a metro 1 … 500 m,
amarelo vivo RAL1003

380 000

SafetyNET p
connector RJ45s

Conector

380 400

PSSu A RJ45-CAB 1.5M

Cabo patch com conector RJ-45, cinza claro

•• 1,5 m 

314 094

PSSu A USB-CAB03

Mini cabo USB para os aparelhos básicos
PNOZ m B0 e PNOZmulti Mini

•• 3 m 
•• 5 m 

312 992
312 993

PNOZ mli1p

Cabo para a conexão segura de 2 módulos
de conexão PNOZ ml1p, execução pronta
na variante de terminais com força de mola ou
terminais conectáveis aparafusados

•• 5 pólos blindado,
terminais com força de mola
push-in
-- 1,5 m 
773 896
-- 5 m 
773 893
-- 10 m 
773 894
-- 50 m 
773 895
•• Terminais conectáveis
aparafusados
-- 1,5 m 
773 897
-- 5 m 
773 890
-- 10 m 
773 891
-- 50 m 
773 892

PSEN ma adapter

Adaptador para conexão ao comutador
de segurança PSENmag

380 300

PSEN cs adapter

Adaptador para conexão ao comutador
de segurança PSENcode

380 301

PNOZmulti Toolkit

Minicontroladores configuráveis

Chipcard

PSEN ma adapter
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779 201
779 200
779 211
779 212
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Tipo

Campo de utilização/características

N.° de encomenda

PNOZ msi1Ap
Adapter Si/Ha 25/25

•• Cabo de conexão para os monitoradores
seguros de rotação e parada
PNOZ ms1p/PNOZ ms2p/PNOZ ms3p,
para conexão de codificadores incrementais
•• Cabo de conexão para todos
os fabricantes comuns de acionamentos
•• Conexão ao acionamento e ao
codificador incremental via conectores macho
e fêmea Sub-D ou de fios
•• Para mais informações, consultar
os manuais de instruções

•• 2,5 m 
•• 5 m 

773 840
773 844

•• 2,5 m 
•• 5 m 

773 841
773 839

•• 2,5 m 

773 842

•• 2,5 m 

773 843

•• 2,5 m 
•• 1,5 m 

773 857
773 858

PNOZ msi6p
Adapter Elau 9/9

•• 7,5 m 
•• 2,5 m 
•• 1,5 m 

773 859
773 860
773 861

PNOZ msi7p
Adapter SEW 15/15

•• 2,5 m 
•• 1,5 m 

773 864
773 865

PNOZ msi8p
Adapter Lenze 9/9

•• 2,5 m 
•• 1,5 m 

773 862
773 863

PNOZ msi9p
adapter cable

•• 5,0 m 
•• 2,5 m 
•• 1,5 m 

773 856
773 854
773 855

PNOZ msi19p
ADAPTER ELAU PACDrive3

•• 2,5 m 
•• 1,5 m 

773 847
773 846

•• Caixa adaptadora para PNOZ msxp módulos
de monitoramento de rotação PNOZmulti
•• Conector macho/conector fêmea x-pólos
Sub-D, 2 x fêmea, 1 x plugue

•• 9 pólos 

773 882

•• 15 pólos 

773 880

•• 25 pólos 

773 883

•• Jogos plugáveis/adaptador para a conexão
de conversores de freqüência a monitores
de rotações PNOZ msxp, PNOZ s30,
PNOZ m EF 1MM/2MM,
caixa adaptadora PNOZ msi b1 Box
•• Conector macho X1/X2:
Conector macho/fêmea x-pólos Sub-D

•• 9 pólos 

773 870

•• 15 pólos 

773 871

•• 25 pólos 

773 872

•• Cabo de conexão para
caixa adaptadora PNOZ msi b1 Box
•• Conexão via conector RJ-45, os cabos
com fios com conectores de climpagem

•• 1,5 m 

773 855

•• 2,5 m 

773 854

•• 5 m 

773 856

•• Para caixa adaptadora PNOZ msi b1 Box
•• Conector macho x-pólos
Sub-D/conector RJ-45 8 pólos

•• 15 pólos, 0,3 m 

773 881

•• 25 pólos, 2,5 m 

773 884

• Cabo adaptador para PNOZmulti 2,
PNOZ m EF 1MM e PNOZ m EF 2MM
•• Blindado
•• Conector macho Mini IO de
8 pólos pré-confeccionado de um lado

•• 1,5 m 
•• 2,5 m 
•• 5,0 m 

772 200
772 201
772 202

PNOZ msi1Bp
Adapter Si/Ha 25/25
PNOZ msi3Ap
Adapter Si/Ha 15/15
PNOZ msi3Bp
Adapter Si/Ha 15/15
PNOZ msi5p
Adapter Bos/Rex 15/15

PNOZ msi1Ap

PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 25p
MM A MINI-IO-CAB

PNOZ msi S09
PNOZ msi S15
PNOZ msi S25
PNOZ msi9p
PNOZ msi10p
PNOZ msi11p
PNOZ msi b0 cable
15/RJ45
PNOZ msi b0 cable
25/RJ45
MM A MINI-IO-CAB
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Família de produtos Módulos descentralizados PDP67

Módulos descentralizados PDP67
Com os módulos PDP67, você alcança um alto grau de descentralização O módulo de entrada digital
PDP67 F 8DI ION transmite os sinais dos sensores conectados de modo descentralizado no campo a diversas
unidades de avaliação, como por exemplo o PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini e PNOZmulti. Podem ser
conectados até 64 sensores.

Solução descentralizada e passiva – Segurança descentralizada
O distribuidor passivo PDP67 F 4 code possibilita a conexão de
até quatro sensores PSENslock ou PSENini. Além da possibilidade de
conexão aos sistemas de comando configuráveis PNOZmulti, PNOZmulti Mini
e PNOZmulti 2 ainda estão disponíveis os relés de segurança PNOZsigma.
Graças à possibilidade de conexão em diversas unidades de avaliação,
são possíveis diversas arquiteturas de automação.
Minicontroladores configuráveis

PDP67 – seguro e econômico
PDP67 F 8DI ION

Integrados em caixas IP67 resistente à sujeira e à água, os módulos PDP67
podem ser utilizados mesmo quando sejam aplicáveis exigências higiênicas
rigorosas. Os módulos descentralizados otimizam o trabalho de instalação e
cabeamento poupando assim tempo, custos e espaço. Os módulos PDP67
com roscas em aço inoxidável satisfazem os requisitos da indústria alimentar.

Chave tipo módulos descentralizados PDP67

PDP67 F 8DI ION HP VA

Mantenha-se
permanentemente
informado
sobre módulos
descentralizados
PDP67:
Webcode:
web150510

Informação on-line
em www.pilz.com
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Gama de
produtos
Tecnologia de
controle

Forma

Função

Número de
entradas

Tipo de
tecnologia

Variante

Material

Família de
produtos
Descentralizado
Periféricos

67 Segundo
grau de
proteção
IP67

F Fail-safe

8DI 8 entradas
digitais
4
4 entradas
digitais

ION I/Onet p
code PSENcode

HP High
Power

VA Com elementos
em aço
inoxidável
PT Variante
moldada com
rosca em
plástico

Resumo de suas vantagens Módulos descentralizados PDP67

Módulo de entrada descentralizado

Resumo de suas vantagens

PDP67 F 8DI ION PT

• Trabalho de planejamento e

melhorado, o novo módulo de
entrada descentralizado é uma
alternativa econômica às soluções
disponíveis no mercado. Esta nova
adição à família dos aparelhos de
campo descentralizados da Pilz
permite planejar e implementar
PDP67 F 8DI ION PT

módulos de máquinas modulares
de forma simples.

construção reduzido graças à
instalação simples
• Realização fácil de um
conceito de máquina modular
• Economia de espaço no
armário de distribuição
• Integrado na caixa resistente
a sujeira e água
• Utilizável para altas exigências
em higiene

Dados técnicos – Módulos para possibilidades alternativas de conexão de sensores
Tipo

Características

Segurança

Homologações

N.° de
encomenda

PDP67 F 8DI ION

Módulo de entrada descentralizado
para PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini
e PNOZmulti

•• PL e conforme
EN ISO 13849-1
•• SIL CL 3 segundo
EN/IEC 62061

BG, CE, TÜV,
cULus Listed

773 600

BG, CE, TÜV,
cULus Listed

773 614

CE, TÜV, 1)

773 616

Módulo de entrada
descentralizado para
• PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini e
PNOZmulti
• High Power
• Tensão de alimentação adicional
para PSENslock e PSENopt

BG, CE, TÜV,
cULus Listed

773 601

BG, CE, TÜV,
cULus Listed

773 615

Distribuidor passivo PSENcode

CE, cULus Listed

773 603

CE, cULus Listed

773 613

-

773 610

-

773 612

PDP67 F 8DI ION VA

PDP67 F 4 code

PDP67 F 8DI ION PT
PDP67 F 8DI ION HP

PDP67 F 8DI ION HP VA

PDP67 Connector cs
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code VA
PDP67 Connector cs

Adaptador para cabo de conexão
destinado a aparelho de análise

-

PDP67 Connector cs VA

1)

Designação de produto para o mercado norte americano em preparação
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Graças a um processo de fabricação

Navegador de cabo Módulos descentralizados PDP67

Navegador de cabo
O navegador de cabo presta suporte na criação de sua aplicação. Ele lhe fornece um resumo rápido e simples
de quais cabos e quais adaptadores podem ser utilizados para conectar à respectiva unidade de avaliação e
a diferentes sensores.

Navegador de cabo
Tipo

2
1
3

Minicontroladores configuráveis

4

4

A
4

A

Adaptador para a conexão
com M8, sensores de 8 pólos

1

Cabo de conexão aparelho
de avaliação – PDP67 (X5)

2

Cabo de conexão aparelho
de avaliação standard – PDP67 (X5)

3

Cabo de conexão PDP67 (X1–X4) –
PDP67 (X5)

4

Cabo de conexão PSENcode,
PSENslock, PSENini (X1–X4)

5

PSEN Y-junction/PSEN T-junction
para conexão serial

6

Cabo de conexão
PNOZ m EF PDP Link/PNOZ ml2p/
PNOZ mml2p – PDP67 (X5)

7

Cabo de conexão
PDP67 (X6) – PDP67 (X5)

8

Cabo de alimentação
PDP67 F 8DI ION HP (X7–X8)

9

Cabo de conexão
PSENmag (X1–X4)

5

Utilização de cabos em uma aplicação com o PDP67 F 4 code.

12
6

8

7

11

9

10

10 Cabo de conexão
PSENcode (X1–X4)

11 Cabo de conexão
PSENslock (X1–X4)

12 Cabo de conexão PIT, sensores
sem conexão M12 (X1–X4)
Utilização de cabos em uma aplicação com o PDP67 F 8DI ION.
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Navegador de cabo Módulos descentralizados PDP67

Homologações

N.° de encomenda
2m

3m

5m

10 m

20 m

30 m

PSENconverter, reto, M8, 8 pólos,
fêmea para M12, 8 pólos, plugue

UL

540 329

-

-

-

-

-

-

PSENcable, reto, M12, 8 pólos,
fêmea terminal aberto

UL

-

-

540 319

540 320

540 321

540 333

540 326

PDP67 cable, reto, M12, 8 pólos,
plugue terminal aberto

UL

-

380 700

-

380 701

380 702

380 703

380 704

PSENcable, reto, M12, 8 pólos,
fêmea/plugue

UL

-

540 340

-

540 341

540 342

540 343

540 344

PSENcable, reto, M12, 8 pólos,
fêmea/plugue

UL

-

540 340

-

540 341

540 342

540 343

540 344

PSEN Y-junction M8-M12/M12, Pigtail,
conexão serial com M8, 8 pólos

-

540 337

-

-

-

-

-

-

PSEN Y-junction M12-M12/M12, Pigtail,
conexão serial M12, 8 pólos

-

540 338

-

-

-

-

-

-

PSEN T-junction, M12, plugue de diagnóstico

-

540 331

-

-

-

-

-

-

PSEN op cable, reto, M12, 5 pólos,
fêmea terminal aberto

UL

-

-

630 310

630 311

630 312

630 298

630 297

PSS67 cable, reto, M12, 5 pólos,
fêmea/plugue

UL

-

-

380 208

380 209

380 210

380 220

380 211

X7: PSS67 supply cable, reto, M12, 5 pólos,
fêmea terminal aberto, codificação B

UL

-

-

380 256

380 257

380 258

-

-

X7–X8: PSS67 supply cable, reto, M12, 5 pólos,
fêmea/plugue, codificação B

UL

-

-

380 250

380 251

380 252

-

-

Tipo n: PSS67 cable, reto, M12, 5 pólos, fêmea/plugue

UL

-

-

380 208

380 209

380 210

380 220

380 211

Tipo p (M8, 4 pólos): PSS67 cable, reto, M8, 4 pólos,
fêmea, M12, 4 pólos, plugue

UL

-

-

380 200

380 201

380 202

-

380 203

Adaptador para tipo p: PSENmag adapter

-

-

380 300

-

-

-

-

-

Tipo n: PSS67 cable, reto, M12, 5 pólos, fêmea/plugue

UL

-

-

380 208

380 209

380 210

380 220

380 211

Tipo p (M12, 8 pólos): PSS67 cable, reto, M12, 5 pólos,
fêmea/plugue

UL

-

-

380 208

380 209

380 210

380 220

380 211

Adaptador para tipo p: PSEN cs adapter

-

-

380 301

-

-

-

-

-

Tipo n: PSS67 cable, reto, M12, 5 pólos, fêmea/plugue

UL

-

-

380 208

380 209

380 210

380 220

380 211

Tipo p (M12, 8 pólos): PSS67 cable, reto, M12, 5 pólos,
fêmea/plugue

UL

-

-

380 208

380 209

380 210

380 220

380 211

Adaptador PSEN sl adapter

-

-

380 325

-

-

-

-

-

PDP67 cable, reto, M12, 5 pólos,
plugue terminal aberto

UL

-

-

380 705

380 709

380 706

380 707

380 708
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Características

•  Comandos
e sistemas I/O
Com os comandos e sistemas descentralizados I/O da Pilz,
você realiza aplicações de qualquer tamanho para segurança
e automação de forma simples e flexível. Máquinas com
funções básicas, máquinas multiaxiais ou máquinas e
instalações interligadas. Alta disponibilidade, produtividade
e também máxima segurança de suas máquinas e instalações

Comandos e sistemas I/O

estão garantidas.

Família de produtos
Comandos e sistemas I/O
• Comandos e sistemas I/O PSSuniversal

116

• O sistema de automação PSS 4000

118

• Software de visualização PASvisu

122

• Terminal de visualização PMIvisu

123

Família de produtos
Sistema descentralizado I/O PSSuniversal

124

• Dados técnicos

126

Família de produtos

114

Sistema I/O remoto PSSuniversal 2

144

• Dados técnicos

146
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Família de produtos

Comandos e sistemas I/O PSSuniversal
Os comandos e sistemas I/O PSSuniversal da Pilz se podem utilizar nas mais diferentes aplicações e garantem
a máxima flexibilidade. Os diferentes componentes de hardware e de software para a segurança e automação
permitem as mais diferentes combinações para implementar sua aplicação. Os sistemas se caracterizam pela
abertura e pelo manuseio simples.

Módulos principais

Resumo da família de produtos PSSuniversal
Módulos principais
com funções de comando

PSSu PLC

PSSu multi

Módulos principais
com funções I/O

PSSu I/O

Módulos principais
com funções I/O

PSSu I/O

Sistemas

Comandos e sistemas I/O

Módulos I/O

Módulos de entrada e saída

116

Sistemas de comando e I/O do sistema
de automação PSS 4000

Sistema I/O
descentralizado PSSuniversal

O sistema de automação PSS 4000 é a solução ideal para a produção livre
de problemas. Graças aos diferentes comandos e sistemas I/O combinados
com o software para a configuração e programação, o sistema é escalonável
e se pode aplicar em todo o setor.

Os sistemas descentralizados I/O
PSSuniversal se podem aplicar
de forma customizada como
I/O remotos para o nível de campo.
A ligação a um comando superior
de uma terceira entidade se realiza
via protocolos de comunicação
industriais comuns. Estes se
configuram através do assistente
PSSuniversal.

Resumo de suas vantagens Comandos e sistemas I/O

Configuração fácil
Com o PSSuniversal, você implementa projetos para a segurança e
automação. Os dois mundos se fundem de forma inteligente. Para que a
Módulos principais
com funções I/O

segurança de pessoas e máquinas esteja sempre garantida, cumprem-se
as exigências quanto a tempos de reação curtos e isenção de reação.
Isso garante que modificações ou ampliações na parte do comando não
exercem influência sobre a segurança. Assim, o PSSuniversal corresponde
a EN/IEC 61508 até SIL 3 e EN ISO 13849 até PL e. A conexão
dos sistemas descentralizados PSSu I/O a um comando superior

PSS u2 I/O

PSSuniversal PLC ou PSSuniversal multi é feita via SafetyNET p.

Módulos de entrada e saída

Resumo de suas vantagens
• Processamento de funções de segurança e automação
• Construção modular do sistema para máxima flexibilidade
• Vasta seleção de módulos exatos para sua necessidade
• Pronto para utilização em várias aplicações
• Processamento digital e analógico
• Montagem rápida, substituição de módulos mais rápida e também
durante a operação
• Alta eficiência energética através de design de sistema inteligente
• As funções correspondem às normais internacionais para a
segurança de máquinas
• Manuseio simples através do software de fácil compreensão

Com o sistema I/O PSS u2 remoto,
começa a nova geração de produtos
dos sistemas universais. Em um
primeiro nível, o sistema I/O remoto
é composto por um módulo de
comunicação PROFINET e uma
seleção de módulos I/O. Graças
a melhorias técnicas e mecânicas,
os usuários se beneficiam da
economia na questão de tempos
e custos.

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
os comandos CLP
e sistemas I/O
Webcode:
web150509

Informação on-line
em www.pilz.com
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Comandos e sistemas I/O

PSSuniversal 2
Sistema I/O remoto

Sistema de automação PSS 4000

O sistema de automação PSS 4000
Você deseja automatizar a sua máquina ou a instalação de modo simples e seguro? Você pode compor o
sistema de automação PSS 4000 individualmente de acordo com suas necessidades. Você escolhe comandos
e módulos principais sem funções de comando assim como variados módulos I/O. O software de engenharia
correspondente e um software de visualização completam o sistema. Em combinação com componentes de rede,
você implementa diferentes arquiteturas de automação e aumenta a disponibilidade de rede.

Autônomo

Funções de segurança
distribuídas de forma coesa
PITestop

PSSu multi

PSSu PLC

PMIvisu
PSSuniversal multi
com I/O descentralizados

Comando central

PSSu multi

Comandos e sistemas I/O

PSSu I/O
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PSENopt

PSSu PLC

PITjog

PSENmlock

PSENcode

PSENsgate

PSSu I/O

PSSu I/O

Resumo de suas vantagens Sistema de automação PSS 4000

PSSuniversal multi

PSSuniversal I/O

PSSuniversal PLC
PSS67 I/O

Comandos e sistemas I/O para cada exigência

Resumo de suas vantagens

Os comandos PSSuniversal PLC são os “polivalentes” do sistema de

• Um sistema para a tecnologia

automação PSS 4000. Estes se podem aplicar como comandos CLP

de automação completa

“clássicos” centrais para segurança e automação ou então como sistema

• Fundir segurança e automação

distribuído. Eles se podem configurar e programar nas linguagens principais

• A solução para a Indústria 4.0

da EN/IEC 61131-3.

• Distribuição de funções de
comando segundo o princípio

Os comandos PSSuniversal multi se podem aplicar como
minicontroladores no sistema agrupado (com o PSSuniversal PLC e
os sistemas I/O PSSuniversal I/O e PSS67 I/O) ou como comandos
autônomos. Os comandos PSSuniversal multi se adequam a máquinas
individuais ou a instalações pequenas e interligadas. A configuração e
a programação é feita com o editor de programas gráfico PASmulti.

Multi-Master
• Programação e configuração
simples com o software
PAS4000
• Visualização baseada na web
com o software PASvisu
• Comunicação segura via

descentralizada e transmissão de sinais seguros e não seguros no campo.
Graças à conexão de até 64 módulos I/O, é possível implementar variadas
aplicações com o PSSuniversal I/O. O bloco I/O PSS67 é ideal para a
instalação sem armário de distribuição graças ao seu grau de proteção IP67.

Ethernet em tempo real
SafetyNET p
• Alta flexibilidade pela estrutura
do sistema modular
• Aplicável em todos os ramos
• Homologações especiais
para a aplicação no ramo de
ferrovias, elevadores/escadas
rolantes e proteção contra
incêndio
• Se pode integrar em estruturas
de automação já existentes

Ethernet em tempo real SafetyNET p – Pura comunicação
Para além da conexão a redes de comunicação como EtherNet/IP,
EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET e PROFIBUS-DP, os comandos
PSSuniversal PLC dispõem de uma interface de comunicação SafetyNET p.

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
o sistema de
automação
PSS 4000:
Webcode:
web151338

Informação on-line
em www.pilz.com

O SafetyNET p é a espinha dorsal de todo o sistema. Variadas componentes
de infraestrutura como interruptores (switches) permitem uma adaptação da
rede à estrutura da instalação. Também existem gateways para a conexão
a diferentes comandos de terceiros.
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Os módulos PSSuniversal I/O e PSS67 I/O servem para a interligação

Sistema de automação PSS 4000

Software PAS4000 – manuseio simples de funções complexas
Com o PAS4000, você cria de forma rápida e intuitiva programas para a segurança e automação usando apenas uma
interface. Com o editor de programas gráfico, você configura os comandos PSSuniversal PLC e PSSuniversal multi.
É possível configurar livremente as entradas e as saídas na ferramenta. É possível a combinação com as linguagens
de programação PAS STL (texto estruturado), PAS LD (plano de contatos) e PAS IL (lista de instruções) segundo
EN/IEC 61131-3. Você pode usar estas linguagens para programar os comandos PSSuniversal PLC. A vasta biblioteca
com módulos de software seguros e não seguros facilita a criação de programas de automação.

Monitoramento seguro do movimento
O módulo I/O PSSu K F EI com desligamento rápido local permite-lhe o acesso a funções ampliadas de Motion
Monitoring com os comandos PSSuniversal PLC e PSSuniversal multi. Assim sua instalação se torna mais eficiente e
mais produtiva. O módulo principal monitora a velocidade segura, a direção de movimento e as funções de parada.
Você se beneficia dos tempos de resposta reduzidos, da maior produtividade e também da manutenção e do reparo
Comandos e sistemas I/O

facilitados dos sistemas e das máquinas. Você poderá encontrar os respectivos módulos de software na biblioteca
do software PAS4000.

Configuração PSSu K F EI
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Configuração SSM0

Resumo de suas vantagens Sistema de automação PSS 4000

A solução para a Indústria 4.0
• Um sistema para a tecnologia
de automação completa
• Fundir segurança e automação
• Solução para a Indústria 4.0
• Distribuição de funções
de comando segundo o
princípio Multi-Master
• Programação e configuração
simples com o software
PAS4000
• Visualização baseada na web
com o software PASvisu
• Comunicação segura através
Para a automação do futuro, são requisitadas soluções que sejam capazes
de distribuir a inteligência de comando e ao mesmo tempo fáceis de utilizar.
O sistema de automação PSS 4000 permite que isto aconteça. Você pode
vincular vários comandos de mesma hierarquia simplesmente pela Ethernet
em tempo real SafetyNet p. SafetyNET p troca dados e estados entre os

da Ethernet em tempo real
SafetyNET p
• Alta flexibilidade pela estrutura
do sistema modular
• Se pode integrar em estruturas
de automação já existentes

comandos, sincronizando-os entre si.

• Consulta e utilização de dados
No PAS4000, você programa e configura todos os participantes de rede

de diagnóstico abrangente de

de forma centralizada. Assim, a interligação de vários comandos fica bem

aparelhos de segurança com

simples. Com o software de visualização baseado na web PASvisu tem

o Safety Device Diagnostics

sempre o projeto debaixo de olho. Isso torna o manuseio de seu projeto –
não importa o seu tamanho – simplesmente simples! Desse modo,

Um só sistema para

você pode atender as solicitações dos clientes a qualquer momento

toda a automação

Comandos e sistemas I/O

de modo rápido e flexível.

Módulos resistentes à temperatura
Ambientes agressivos requerem componentes robustos, que trabalhem
de forma confiável sob oscilações de temperatura maiores. Os módulos,
identificados com um "T" na designação de tipo, adequam-se especialmente
em situações nas quais o aquecimento do armário de distribuição poderia ter
custos elevados ou ser anti-econômico ou quando existem altas temperaturas.
A faixa de temperatura de trabalho especificada atinge os –40 °C até +70 °C.
Para além disso, os módulos estão protegidos contra a condensação de
acordo com o grau de impureza 2. Os módulos “T” adequam-se por exemplo
para aplicações como instalações de energia eólica e sistemas de cabos de
transporte de pessoas. Ao utilizar estes módulos, é possível em muitos casos
abdicar de medidas de climatização adicionais e economizar custos.
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Solução software de visualização PASvisu

O sistema de automação sempre debaixo de olho
Com o software de visualização baseado na web PASvisu tem sempre o sistema de automação PSS 4000
debaixo de olho: tanto no local, como por acesso remoto. O software de visualização baseado na web PASvisu
pode ser interligado diretamente com o projeto de comando, a partir do software PAS4000. Desse modo,
automaticamente você tem acesso total a todas as variáveis do processo criadas no projeto, bem como a todo
o espaço nominal do sistema de automação. Isso significa que você também acessa informações como a soma
de verificação do projeto ou versão firmware do comando PSSuniversal PLC. Desse modo, você se beneficia de
menores tempos de andamento do projeto, de engenharia mais rápida e da redução do potencial de erros.

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
o software de
visualização
PASvisu:

Resumo de suas vantagens
• Automação rápida e segura
• De futuro promissor e
independente de plataforma

Webcode:
web150430

• Aceleração de seus projetos:

Informação on-line
em www.pilz.com

Desde a engenharia, passando
por Runtime, até a manutenção
• A ligação entre projetos
PAS4000 e PASvisu permite
tempos de projeto mais curtos

O link perfeito: projeto de comando e visualização.

• Tempos de engenharia mais
Diagnóstico de comando:

rápidos, como variáveis que

Os módulos (de segurança) projetados no comando são mostrados na

não precisam ser inseridos e

visualização agrupados em forma de blocos pré-definidos. A seleção aqui
não é feita através de variáveis individuais, mas sim através dos nomes das
instânias. Todos os módulos de segurança utilizados no projeto de comando

diversidade de equipamentos

(do software PAS4000) ficam automaticamente disponíveis no PASvisu Builder

finais – graças à independência

e podem ser aplicados diretamente para o diagnóstico de módulos gráficos.

da plataforma

Todas as variáveis relevantes já estão ligadas por hyperlink com estes azulejos
Comandos e sistemas I/O

de hardware da Pilz. A lista de diagnóstico (alarme e recursos de ajuda)
e o historial também podem ser visualizados. Adicionalmente, está à sua
disposição um azulejo com o LED de status do hardware PSS 4000.

PAS
4000

PAS
visu

Interligação entre projetos de comando e visualização.
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atribuídos manualmente
• Aplicação flexível em uma

PASvisu Builder

• Alteração do idioma: determinar,
exportar e importar linguagens

Solução terminal de visualização PMIvisu

PMIvisu – o terminal de visualização para PASvisu
Com o PMIvisu, a Pilz oferece um pacote de soluções licenciado – composto por terminais de operação PMI
com o software de visualização baseado na web PASvisu. Isto permite uma visualização rápida e profissional de
máquinas e instalações

Resumo de suas vantagens
• Visualização profissional de máquinas e instalações
• O software de visualização PASvisu está
pré-instalado e licenciado
• Incluídas até 500 variáveis para a troca de dados
com o comando
• Elaboração eficiente do projeto através de funções
HMI harmonizadas e pré-configuradas
• Gerenciamento de linguagens apto para unicode

PMI v512

• Concessão de direitos de acesso por meio da
Os displays capacitivos estão disponíveis em dois
tamanhos: Selecione entre 7" e 12" e se beneficie

administração de usuários integrada
• Cartão de memória externo SD de 4 GB com

da excelente funcionalidade. Para o comissionamento

assistente PMI v5 para o comissionamento e

simples e gerenciamento do painel tem o assistente

gerenciamento simples do painel

PMI à disposição.

Tipo

Diagonal
do display

Resolução
(em pixéis)

Absorção
de potência

Operação

Interfaces

N.° de
encomenda

PMI v507

7" (18 cm)

800 x 480

6,5 W (24 V DC)

Touchscreen em
vidro capacitivo

•• 1 x RS232
•• 1 x RJ45 ETH
•• 1 x SD Card
•• 2 x USB 2.0

265 507

PMI v512

12" (31 cm)

1 280 x 800

8,9 W (24 V DC)

Touchscreen em
vidro capacitivo

•• 1 x RS232
•• 1 x RJ45 ETH
•• 1 x SD Card
•• 2 x USB 2.0

265 512

Tipo

Características

PASvisu

•• Composto pela ferramenta de configuração PASvisu Builder e PASvisu Runtime.
•• Disponível variedade de elementos GUI pré-definidos (blocos).
•• Visualizado de modo óptico exigente com base em diferentes folhas de estilos.
•• Projeto de comando (PAS4000) e visualização (PASvisu) perfeitamente interligados.

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
o painel de
visualização:
Webcode:
web160789

Informação on-line
em www.pilz.com
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Terminais de operação PMI com o software de visualização PASvisu baseado na web

Família de produtos Sistema I/O descentralizado PSSuniversal

Sistema I/O descentralizado PSSuniversal
O sistema I/O descentralizado PSSuniversal lhe permite realizar funções de automação relacionadas à
segurança no campo. A comunicação para o nível de comando ocorre através de protocolos de fieldbus
convencionais. Todos os sinais de sensores e atuadores são ligados a um módulo. Assim se garante um
cabeamento claro e evitam-se erros na instalação.

Resumo de suas vantagens
• Funções de automação
e/ou relacionadas à segurança
são processadas de forma
descentralizada no nível
do campo
• Redução de tempos
de comutação
• Perfeita disponibilidade
através da desconexão de
bloco segura
Os sistemas I/O descentralizados podem ser conectados a diferentes
comandos superiores como variante econômica de um sistema remoto I/O.

rápida e configuração simples

Como tal, o sistema PSSuniversal é uma solução para a conexão da periferia

através do teste de periférico

e funções relacionadas à segurança a um comando central.

independente

Desconexão de bloco segura de partes individuais da instalação
Na ocorrência de uma situação de perigo, a tensão de alimentação é
desligada por meio da desconexão de bloco para um grupo de saídas
padrão (por exemplo, vários motores). Com isso, se ocorrer uma situação
de perigo – por exemplo, o botão de parada de emergência é pressionado –
você garante o desligamento seguro de um segmento completo do sistema,
Comandos e sistemas I/O

enquanto outros segmentos podem continuar funcionando.
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• Colocação em funcionamento

Resumo de suas vantagens Sistema I/O descentralizado PSSuniversal

Configuração simples,
rápido comissionamento
Se configuram os sistemas I/O
descentralizados com o assistente
PSSuniversal. Com a ferramenta
PSSuniversal Startup o sistema pode
comissionado rapidamente. Você já
pode executar os primeiros testes de
cabos e de funcionamento antes
mesmo que o sistema ou a máquina
esteja instalada. Assim, toda a
periferia está testada e funcional
quando do comissionamento da
instalação. Os comissionamentos
podem ocorrer de forma independente

Realizar testes de cabos e de funcionamento de forma simples
via interface USB no notebook.

e paralela, o que reduz as depen
dências e gastos de tempo.

PSSuniversal –
também para usuários PROFINET

TCI
GDSML

O sistema I/O descentralizado
nas variantes PROFINET convence
sobretudo pelo seu gerenciamento
de endereços otimizado. O endereço
PROFINET/PROFIsafe é necessário

STEP7 HWConfig

PSSu Configurator

apenas uma vez por cada estação
descentralizada. Por exemplo,
as definições de segurança de cada
Comandos e sistemas I/O

aparelho apenas se realizam num
ponto (no módulo principal). Não é
necessário ajuste e administração de
endereço para cada módulo de I/O.
Desta forma, todos os endereços fail
safe são utilizados de forma ideal.
Isto permite menos trabalho de
planejamento e de gerenciamento.
PSSu Configurator

Vasto suporte de ferramentas para a configuração, comissionamento, diagnóstico.

• Ativado via TCI
• Configura o sistema
• Cria ficheiros GSDML específicos
para a estação
• Gerencia todas as somas CRC
relevantes à segurança
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Dados técnicos – Comandos e sistemas I/O PSS
Sistema I/O descentralizado PSSuniversal – Módulos principais
Tipo

Campo de utilização
Funções
fail safe

PSSu H F PN

Interfaces de comunicação

Funções
de automação

PSSu H F PN

◆

◆

•• 1 x PROFINET
•• 1 x PROFIsafe

PSSu H F PN o

◆

◆

•• 1 x PROFINET
•• 1 x PROFIsafe
•• Fibras óticas

◆

2 x PROFINET

PSSu H S PN

Sistema de automação PSS 4000 – Módulos principais com função de comando e I/O
Tipo

Campo de utilização
Funções
fail safe

Interfaces de comunicação

Funções
de automação

•• PSSuniversal PLC
PSSu H PLC1 FS SN SD

◆

◆

2 x SafetyNET p

PSSu H PLC1 FS DP SN SD

◆

◆

•• SafetyNET p
•• PROFIBUS-DP (Slave, DPV0)

PSSu H m F DP SN SD

◆

◆

•• SafetyNET p
•• PROFIBUS-DP (Slave, DPV0)

PSSu H m F DP ETH SD

◆

◆

•• Ethernet
•• PROFIBUS-DP (Slave, DPV0)

PSSu H m F DPsafe SN SD

◆

◆

•• SafetyNET p
•• PROFIBUS/PROFIsafe
(PROFIsafe V2.4)

PSSu H FS SN SD

◆

◆

2 x SafetyNET p

PSS67 IO1 16FDI

◆

◆

2 x SafetyNET p

PSSuniversal PLC

Comandos e sistemas I/O

•• PSSuniversal multi

PSSuniversal multi
•• PSSuniversal I/O

PSSuniversal I/O
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Características comuns
•• Módulo fieldbus PSSuniversal para a conexão de até 64 módulos I/O para funções seguras e não seguras
•• Fonte de alimentação integrada
•• Função de interruptor (switch) para topologia linear SafetyNET p
•• Placa SD para salvar o projeto de dispositivo e os dados de configuração
•• Standards de segurança internacionais (EN/IEC 61508 até SIL CL 3, EN ISO 13849 até PL e),
norma para elevadores EN 81/2 e EN 50129
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 125,6 x 130 x 83,7

Dados técnicos Comandos e sistemas I/O PSSuniversal

universal

•• Módulo fieldbus PSSuniversal para a conexão
de até 64 módulos I/O para funções seguras e não seguras
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 128,4 x 75,2 x 79,4

Características

Homologações

N.° de encomenda
Regular
version

Tipo T 1)

Tipo R

BG, CE, EAC, TÜV,
cULus Listed

312 043

-

-

CE, EAC, TÜV, cULus Listed

312 042

-

-

CE, cULus Listed

312 041

-

-

Homologações

N.° de encomenda
Regular
version

Tipo T 1)

Tipo R

2)

2)

•• Configurável com o editor de programas gráfico PASmulti
•• Programação no PAS IL (lista de instruções),
PAS LD (plano de contatos) e PAS STL (texto estruturado)
segundo EN/IEC 61131-3
•• Programação via Ethernet TCP/IP
•• Quantidade máxima de tarefas fail-safe: 9
•• Num. máx. de tarefas standard: 9

BG, CE, EAC (Eurasian),
KOSHA, TÜV, cULus Listed

312 070

314 070

315 070

BG, CE, EAC (Eurasian),
KOSHA, TÜV, cULus Listed

312 071

-

-

•• Função de segurança local
•• Configurável com o editor de programas gráfico PASmulti
•• Quantidade máxima de tarefas fail-safe: 1
•• Dispositivos com interface SafetyNET p:
Quantidade máxima de conexões SafetyNET p: 5

BG, CE, EAC (Eurasian),
KOSHA, TÜV, cULus Listed

312 065

-

-

BG, CE, EAC (Eurasian),
KOSHA, TÜV, cULus Listed

312 060

-

-

BG, CE, EAC (Eurasian),
TÜV, cULus Listed

312 066

-

-

•• Comunicação com outros aparelhos SafetyNET p (RTFN)
•• Módulo fieldbus standard para módulos I/O

BG, CE, EAC (Eurasian),
KOSHA, TÜV, cULus Listed

312 085

314 085

315 085

•• Comunicação com outros dispositivos SafetyNET (RTFN)
•• Com proteção IP67 apto a operação também para faixa de
temperatura ampliada (–30 °C até +60 °C)

Em preparação

316 010

-

-

1)

2)

 s módulos também estão disponíveis em versão “tipo T”
O
para a aplicação em requisitos ambientais rigorosos.
Os números de encomenda dos módulos do tipo Tsão 314 … em vez de 312 …
Os módulos também estão disponíveis em versão “tipo R”
para a aplicação em ferrovias. Os números de encomenda
dos módulos do tipo R são 315 … em vez de 312 …

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
os comandos
PSSuniversal e
sistemas I/O:
Webcode:
web150509

Informação on-line
em www.pilz.com
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Características

Dados técnicos Comandos e sistemas I/O PSSuniversal

Dados técnicos – PSSuniversal
Módulos de alimentação, módulos de distribuição e módulo de desconexão de bloco seguro

Webcode:
web150421

Informação on-line
em www.pilz.com
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Dados elétricos

Funções de automação

Carga de
corrente
Module
Supply

Funções fail safe

Tensão de
alimentação

◆

◆

Alimentação
de corrente

◆

◆

24 V DC

máx. 1,5 A

PSSu E F PS1

◆

◆

Alimentação de
corrente, acumulada

◆

◆

24 V DC

máx. 2,0 A

◆

Alimentação de
corrente, acumulada

◆

◆

24 V DC

máx. 1,0 A

◆

◆

24 V DC

-

PSSu E F PS-P

◆

◆

Alimentação de
corrente, periféricos

PSSu E PD

◆

◆

Distribuição
de tensão

◆

-

-

PSSu E PD1

◆

◆

Distribuição
de tensão

◆

-

-

PSSu E S PD-D

◆

◆

Distribuição
de tensão

◆

-

-

PSSu E F BSW

◆

◆

24 V DC

-

PSSu E PS-P 5 V

◆

◆

Distribuição
de tensão

◆

24 V DC

-

PSSu E PS-P +/– 10 V

◆

◆

Distribuição
de tensão

◆

24 V DC

-

PSSu E PS-P +/– 15 V

◆

◆

Distribuição
de tensão

◆

24 V DC

-

Função de
desconexão
de bloco

PSSu E PD

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
os módulos I/O
PSSuniversal:

Área de
aplicação

PSSu E F PS

PSSu E F PS2

PSSu E F PS

Função

PSSuniversal – Comandos PSS 4000

Adequado
para

PSSuniversal – Sistema I/O

Tipo

◆

Chave tipo módulo eletrônico PSSuniversal/módulos de alimentação

PSSu E F 4DI

Família de produtos

Forma

Campo de utilização

Funções

PSSuniversal

E Módulo eletrônico
K Módulo compacto

F Fail safe
S Standard
(Automation)

4 DI
AI U
INC
PS
…

4 entradas digitais
Entrada analógica tensão
Codificador do valor incremental
Alimentação de corrente
Outras funções

◆
◆
312 195 1)

◆
◆
312 196 1)

◆
◆
312 197

máx. 8 A
◆
◆
◆
312 230 1)

1)

2)

◆
◆

EAC (Eurasian)
KOSHA
TÜV
cULus Listed

Carga de
corrente
Peripherie
Supply

máx. 10 A
◆
◆
◆
◆
◆
◆
312 190 1)

máx. 10 A
◆
◆
◆
◆
◆
◆
312 191 1)
◆

máx. 10 A
◆
◆
◆
◆
◆
◆
312 192 1), 2)
◆

máx. 10 A
◆
◆
◆
◆
◆
◆
312 185 1), 2)

◆

◆

 s módulos também estão disponíveis em versão “tipo T”
O
para a aplicação em requisitos ambientais rigorosos.
Os números de encomenda dos módulos do tipo Tsão 314 … em vez de 312 …
Os módulos também estão disponíveis em versão “tipo R”
para a aplicação em ferrovias. Os números de encomenda
dos módulos do tipo R são 315 … em vez de 312 …
◆

◆
◆

◆
◆

PSSu BS-R 1/8 S������������ 312 652

◆
◆

◆
◆

◆
◆
◆

◆
◆

◆

◆

◆
◆
◆
◆
312 590
◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆
312 591
◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆

312 592
◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆

◆

◆

◆

PSSu BS 2/8 C�������������� 312 657

PSSu BS-R 1/8 C������������ 312 653

◆

PSSu BS-R 2/8 C������������ 312 655

PSSu BS 1/8 C�������������� 312 651

PSSu BP-C 2/16 C���������� 312 631

PSSu BP 2/16 C������������� 312 629

PSSu BP-C1 1/12 C��������� 312 623

PSSu BP-C 1/12 C���������� 312 621

PSSu BP 1/12 C������������� 312 619

PSSu BP-C 1/8 C 4)��������� 312 6111

Terminais com força de mola 5)
PSSu BP 1/8 C 3)������������ 312 601

PSSu BS 2/8 S�������������� 312 656

PSSu BS-R 2/8 S������������ 312 654

PSSu BS 1/8 S�������������� 312 650

PSSu BP-C 2/16 S����������� 312 630

PSSu BP 2/16 S������������� 312 628

PSSu BP-C1 1/12 S��������� 312 622

PSSu BP-C 1/12 S����������� 312 620

PSSu BP 1/12 S������������� 312 618

PSSu BP-C 1/8 S 4)���������� 312 610

PSSu BP 1/8 S 3)������������� 312 600

N.° de
encomenda

N.° de
encomenda

3)

4)

sem trilho C
com trilho C
5)
terminal blindado disponível (312 963)
6)
terminal blindado disponível (312 964)

Comandos e sistemas I/O

CE

Homologações

Módulo básico
adequado

BG

Dados técnicos Comandos e sistemas I/O PSSuniversal

Terminais plugáveis6)

◆
◆

◆

◆

◆
◆

◆
◆
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Dados técnicos – PSSuniversal
Entradas e saídas digitais

Comandos e sistemas I/O

PSSu E S 4DI

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
os módulos I/O
PSSuniversal:
Webcode:
web150421

Informação on-line
em www.pilz.com
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Campo de
utilização

◆

◆

4 entradas digitais

◆

PSSu E F 4DO 0,5

◆

◆

4 saídas digitais

◆

PSSu E F 2DO 2

◆

◆

2 saídas digitais

◆

PSSu E F DI OZ 2

◆

◆

1 entrada digital,
1 saída digital

◆

PSSu E F 2DOR 8

◆

◆

2 saídas de relé

◆

PSSu K F FCU

◆

12 entradas digitais,
2 saídas digitas (1 pólo)
2 saídas digitas (2 pólos)
Fast Control Unit

◆

PSSu K F FAU P

◆

4 entradas digitais,
2 saídas digitais

◆

PSSu K F FAU B

◆

4 entradas digitais,
2 saídas digitais

◆

Funções fail safe

PSSu E F 4DI

Funções de automação

Função

PSSuniversal – Comandos PSS 4000

PSSu E F 4DI

Adequado para

PSSuniversal – Sistema I/O

Tipo

PSSu E S 4DI

◆

◆

4 entradas digitais

◆

PSSu E S 4DO 0,5

◆

◆

4 saídas digitais

◆

PSSu E S 2DO 2

◆

◆

2 saídas digitais

◆

PSSu E S 2DOR 10

◆

◆

2 saídas de relé

◆

PSSu E S 2DOR 2

◆

◆

2 saídas de relé

◆

PSSu K S 8DI 8DO 0,5

◆

◆

8 entradas digitais,
8 saídas digitais

◆

PSSu K S 16DI

◆

◆

16 entradas digitais

◆

PSSu K S 16DO 0,5

◆

◆

16 saídas digitais

◆

Características comuns
• Tensão de alimentação de Module-Supply: 5 V DC
• Separação de potencial

Dados técnicos Comandos e sistemas I/O PSSuniversal

◆

◆

◆

◆

◆

312 200 1)

-

◆

◆

◆

◆

◆

◆

0,5 A

◆

◆

◆

◆

◆

◆

312 210 1), 2)

-

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

1), 2)

2A

◆

◆

◆

◆

◆

◆

312 215

-

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

1 (2 A), 2 pólos
1 saída de pulso de teste

◆

◆

◆

◆

◆

◆

312 220 1), 2)

-

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

2 contatos normalmente abertos
AC1: 250 V/8 A; 2000 V
DC1: 24 V/8 A

◆

◆

◆

◆

◆

◆

312 225 1), 2)

-

2 (2 A) 1 pólo
2 (2 A) 2 pólos

◆

◆

◆

◆

◆

312 435

-

2 (3 A) 2 pólos

◆

◆

◆

◆

312 421

-

2 (1,75 A) 1 pólo

◆

◆

◆

◆

312 420

-

◆

◆

-

◆

◆

◆

◆

312 400 1), 2)

312 401

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

0,5 A

◆

◆

◆

◆

312 405 1)

312 406 1)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

2A

◆

◆

◆

◆

312 410 1)

312 411 1)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

312 510

1)

-

◆

312 511 1)

-

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

2 contatos normalmente abertos

◆

◆

◆

2 contatos normalmente abertos

◆

0,5 A

◆

◆

◆

◆

312 431 1)

-

-

◆

◆

◆

◆

312 430

-

0,5 A

◆

◆

◆

◆

312 432

-

1)

2)

 s módulos também estão disponíveis em versão “tipo T”
O
para a aplicação em requisitos ambientais rigorosos.
Os números de encomenda dos módulos do tipo Tsão 314 … em vez de 312 …
Os módulos também estão disponíveis em versão “tipo R”
para a aplicação em ferrovias. Os números de encomenda
dos módulos do tipo R são 315 … em vez de 312 …

◆

◆

◆

◆

◆

◆

sem trilho C
com trilho C
5)
terminal blindado disponível (312 963)
6)
terminal blindado disponível (312 964)
3)
4)
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◆

PSSu BP-C 2/16 C���������� 312 631

-

PSSu BP 2/16 C������������� 312 629

PSSu BP-C1 1/12 C���������� 312 623

PSSu BP-C 1/12 C���������� 312 621

PSSu BP 1/12 C������������� 312 619

PSSu BP-C 1/8 C 4)��������� 312 6111

PSSu BP 1/8 C 3)������������ 312 601

cULus Listed

PSSu BP-C 2/16 S����������� 312 630

TÜV

PSSu BP 2/16 S������������� 312 628

KOSHA

PSSu BP-C1 1/12 S��������� 312 622

EAC (Eurasian)

PSSu BP-C 1/12 S����������� 312 620

CE

PSSu BP 1/12 S������������� 312 618

Módulos de
diagnóstico
(-D)

N.° de
encomenda

Regular
version

Terminais plugáveis 6)

BG

Característica
Entradas
Saídas

PSSu BP-C 1/8 S 4)���������� 312 610

Terminais com força de
mola 5)

N.° de encomenda

PSSu BP 1/8 S 3)������������� 312 600

Homologações

Módulo básico
adequado

Dados elétricos

Dados técnicos Comandos e sistemas I/O PSSuniversal

Dados técnicos – PSSuniversal
Entradas e saídas analógicas

Comandos e sistemas I/O

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
os módulos I/O
PSSuniversal:
Webcode:
web150421

Informação on-line
em www.pilz.com
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Função

Campo de
utilização

◆

◆

2 entradas analógicas

◆

PSSu E S 4AI U

◆

◆

4 entradas analógicas

◆

PSSu E S 2AI I s.e.

◆

◆

2 entradas analógicas

◆

PSSu E S 2AO U

◆

◆

2 saídas analógicas

◆

PSSu E S 4AO U

◆

◆

4 saídas analógicas

◆

PSSu E S 2AO I

◆

◆

2 saídas analógicas

◆

PSSu E S 2AI RTD

◆

◆

2 entradas analógicas

◆

PSSu E S 2AI TC

◆

◆

2 entradas analógicas

PSSu E F AI I

◆

1 entrada analógica

◆

PSSu E F AI U

◆

1 entrada analógica

◆

Funções de automação

PSSu E S 2AI U

Funções fail safe

PSSuniversal – Comandos PSS 4000

PSSu E S 4AO U

Adequado para

PSSuniversal – Sistema I/O

Tipo

◆

PSSu E AI SHT1

◆

◆

1 entrada analógica,
2 saídas analógicas

◆

◆

PSSu E AI SHT2

◆

◆

1 entrada analógica,
2 saídas analógicas

◆

◆

Dados técnicos Comandos e sistemas I/O PSSuniversal

PSSu BP 1/12 C������������� 312 619

PSSu BP-C 1/12 C ���������� 312 621

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

312 445 1)

0 … 20 mA; 4 … 20 mA

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

312 450 1)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

312 460

1)

0 … 10 V; –10 … +10 V

◆

0 … 10 V

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

312 465 1)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

0 … 20 mA; 4 … 20 mA

◆

-

◆

◆

312 470

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

312 490 1)

◆

◆

◆

◆

◆

312 500

◆

◆

Módulo básico
adequado

KOSHA

◆

1)

Termopares

◆

0 … 25 mA

◆

312 260 1), 2)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

-10 … +10 V

◆

312 265

1), 2)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

0 … 0,6 A; 0 … 20 mA

◆

◆

312 261

1)

◆

◆

◆

◆

0 … 0,2 A; 0 … 20 mA

◆

◆

312 262

◆

◆

◆

◆

1)

2)

◆

◆

◆

 s módulos também estão disponíveis em versão “tipo T”
O
para a aplicação em requisitos ambientais rigorosos.
Os números de encomenda dos módulos do tipo Tsão 314 … em vez de 312 …
Os módulos também estão disponíveis em versão “tipo R”
para a aplicação em ferrovias. Os números de encomenda
dos módulos do tipo R são 315 … em vez de 312 …

1)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

sem trilho C
com trilho C
5)
terminal blindado disponível (312 963)
6)
terminal blindado disponível (312 964)
3)
4)

Comandos e sistemas I/O

0 … 10 V s.e.

PSSu BP-C 2/16 C���������� 312 631

PSSu BP-C 1/8 C 4)��������� 312 6111

◆

PSSu BP-C 1/8 C-J���������� 312 613

PSSu BP 1/8 C 3)������������ 312 601

◆

PSSu BP 1/8 C-J������������ 312 603

PSSu BP-C 1/12 S����������� 312 620

◆

PSSu BP-C 2/16 S����������� 312 630

PSSu BP 1/12 S������������� 312 618

312 440 1)

PSSu BP 2/16 S������������� 312 628

PSSu BP-C 1/8 S 4)���������� 312 610

◆

PSSu BP-C1 1/12 S��������� 312 622

PSSu BP 1/8 S 3)������������� 312 600

◆

EAC (Eurasian)

CE

BG
0 … 10 V s.e.;
diff; –10 … +10 V

PSSu BP-C 1/8 S-J���������� 312 612

cULus Listed

◆

N.° de
encomenda
TÜV

Característica
Entradas
Saídas

Terminais plugáveis 6)
PSSu BP 2/16 C������������� 312 629

Terminais com força de mola 5)

N.° de
encomenda

PSSu BP-C1 1/12 C��������� 312 623

Homologações

PSSu BP 1/8 S-J������������ 312 602

Dados elétricos
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Dados técnicos – PSSuniversal
Módulos do contador

PSSu E S INC

Função

Campo de
utilização

◆

◆

Transmissor de valor absoluto SSI

◆

PSSu E S INC

◆

◆

Codificador do valor incremental

◆

PSSu E S INC 24V se

◆

◆

Codificador do valor incremental

PSSu E F ABS SSI

◆

Transmissor de valor absoluto SSI

◆

PSSu E F INC

◆

Codificador do valor incremental

◆

PSSu K F INC

◆

Codificador do valor incremental

◆

PSSu K F EI

◆

Encoder Interface

◆

PSSu K F EI CV

◆

Encoder Interface

◆

Funções de automação

PSSu E S ABS SSI

Funções fail safe

PSSuniversal – Comandos PSS 4000

Adequado para

PSSuniversall – Sistema I/O

Tipo

◆

Módulo eletrônicos com interface serial
◆

Interface RS232

◆

PSSu K S RS232

◆

Interface RS232

◆

PSSu K S RS232
Modbus ASCII

◆

Interface RS232

◆

◆

Interface RS485

◆

Comandos e sistemas I/O

PSSu E S RS232

PSSu E S RS485
Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
os módulos I/O
PSSuniversal:
Webcode:
web150421

Informação on-line
em www.pilz.com
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PSSu E S RS232

◆

◆
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312 485 1)

INC

◆

◆

312 486

SSI

◆

◆

◆

◆

◆

◆

312 275 1)

INC

◆

◆

◆

◆

◆

◆

312 280 1)

INC

◆

◆

◆

◆

◆

◆

312 437 1)

◆

◆

◆

◆

312 433

Sen/cos, TTL, HTL, iniciadores
24 V

◆

◆

◆

312 434 1)

-

◆

◆

312 515 1)

-

◆

◆

312 439 1)

-

◆

◆

312 438 1)

-

◆

◆

312 516 1)

2)

 s módulos também estão disponíveis em versão “tipo T”
O
para a aplicação em requisitos ambientais rigorosos.
Os números de encomenda dos módulos do tipo Tsão 314 … em vez de 312 …
Os módulos também estão disponíveis em versão “tipo R”
para a aplicação em ferrovias. Os números de encomenda
dos módulos do tipo R-são 315 … em vez de 312 …

◆

◆

◆

◆

◆
◆

◆

◆

PSSu BP-C1 1/12 C��������� 312 623

◆

◆

PSSu BP-C 1/12 C ���������� 312 621

◆
◆

◆

PSSu BP 1/12 C������������� 312 619

◆

PSSu BP-C 1/8 C-J���������� 312 613

◆

◆

PSSu BP 1/8 C-J������������ 312 603

PSSu BP-C1 1/12 S��������� 312 622

PSSu BP-C 1/12 S����������� 312 620

PSSu BP 1/12 S������������� 312 618

◆

1)

Sen/cos, TTL, HTL, iniciadores
24 V

1)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Comandos e sistemas I/O

◆

PSSu BP-C 2/16 C���������� 312 631

◆

PSSu BP 2/16 C������������� 312 629

INC

PSSu BP-C 1/8 C 4)��������� 312 6111

312 480 1)

PSSu BP 1/8 C 3)������������ 312 601

◆

PSSu BP-C 2/16 S����������� 312 630

◆

Terminais plugáveis 6)

PSSu BP 2/16 S������������� 312 628

SSI

PSSu BP-C 1/8 S-J���������� 312 612

Módulo básico
adequado

cULus Listed

TÜV

KOSHA

EAC (Eurasian)

CE

BG

N.° de
encomenda

Característica
Entradas
Saídas

PSSu BP 1/8 S-J������������ 312 602

Terminais com força de mola 5)

N.° de
encomenda

PSSu BP-C 1/8 S 4)���������� 312 610

Homologações

PSSu BP 1/8 S 3)������������� 312 600

Dados elétricos

sem trilho C
com trilho C
5)
terminal blindado disponível (312 963)
6)
terminal blindado disponível (312 964)
3)
4)
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Acessórios – PSSuniversal
Acessórios – PSSuniversal

PSSu XB F-T

PSSu XR F-T

Comandos e sistemas I/O

SD Memory Card
512MB

136

Tipo

Função

PSSu XB F-T

Estação básica para a ampliação do módulo fieldbus PSSu
em 0,5 m ou 1 m dentro do armário de distribuição

PSSu XR F-T

Estação remota para a ampliação do módulo fieldbus PSSu
em 0,5 m ou 1 m dentro do armário de distribuição

PSSu A ET

Ângulo terminal para trilhos

PSSu A ETM

Ângulo terminal para trilhos,
versão em metal, para grandes
exigências mecânicas

PSSu A EC

Placa terminal com resistor
de terminação integrado

PSSu A ET PE

Borne de aterramento para trilho DIN,
ligação PE, gn/ge

PSSu A USB-CAB03

Cabo USB PSSu, comprimento 3 m

PSSu A USB-CAB05

Cabo USB PSSu, comprimento 5 m

SD Memory Card 512MB

Cartão de memória SD 512 MB
para módulos principais PSSu

PSSu A Con 1/4 S

Jogo de conectores para alimentação de tensão,
fila simples, 4 pólos, conexão roscada

PSSu A Con 2/8 C

Jogo de conectores para alimentação de tensão,
fila dupla, 8 pólos, conexão de mola

PSSu A Con 1/10 C

Jogo de conectores para alimentação de tensão,
fila simples, 10 pólos, conexão de mola

PSSu A Con 3/30 C

Jogo de conectores para alimentação de tensão,
fila tripla, 30 pólos, conexão de mola

PSSu A Con 4 S

Conector para módulos compactos,
4 pólos, conexão roscada (para módulo INC)

PSSu A Con 4 C

Conector para módulos compactos,
4 pólos, conexão roscada (para módulo INC)

PSSu A Con Set1 C

Jogo de conectores para módulos compactos,
set composto por fila simples, 5 pólos e 10 pólos,
conexão de mola (para módulo K-F-EI)

Acessórios Comandos e sistemas I/O

Homologações

N.° de
encomenda

Adequado para

BG, CE, EAC (Eurasian), KOSHA, TÜV, cULus Listed

314 092 1)

•• PSSu BP 2/16 S 
•• PSSu BP 2/16 C 
•• PSSu BP-C 2/16 S 
•• PSSu BP-C 2/16 C 

BG, CE, EAC (Eurasian), KOSHA, TÜV, cULus Listed

314 093 1)

Cabo de conexão PSSu A RJ45-CAB 1.5M 

-

312 900

-

-

312 901

-

cULus Listed

312 902

312 628
312 629
312 630
312 631
314 094 1)

-

314 902
312 949

-

-

312 992

-

-

312 993

-

-

313 100

-

BG, CE, TÜV, cULus Listed

313 110

Módulos principais no sistema de automação PSS 4000
(pág. 126)

BG, CE, TÜV, cULus Listed

313 111

Módulos principais no sistema de automação PSS 4000
(pág. 126)

BG, CE, TÜV, cULus Listed

313 115

-

BG, CE, TÜV, cULus Listed

313 116

-

-

313 117

-

CE, cULus Listed

313 118

-

CE, cULus Listed

313 114

-

1)

 s módulos também estão disponíveis em versão “tipo T”
O
para a aplicação em requisitos ambientais rigorosos.

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
os acessórios
PSSuniversal:
Webcode:
web84867

Informação on-line
em www.pilz.com
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-

CE, cULus Listed
-

1)

Dados técnicos Componentes de infraestrutura

Dados técnicos – Componentes de infraestrutura
Unmanaged Switches PSSnet SLL
Tipo

Características técnicas

Homologações

N.° de
encomenda

PSSnet SLL 5T

5 portas elétricas

CE, cULus Listed

380 600

PSSnet SLL 4T 1FMMSC

•• 4 portas elétricas
•• 1 porta de fibras óticas
•• Conexão Multimode

CE, cULus Listed

380 604

PSSnet SLL 5T
Características comuns
•• Plug and play (não é necessária configuração)
•• LEDs de diagnóstico

Managed Switches PSSnet SHL

PSSnet SHL 6T
2FSMSC MRP

Tipo

Características técnicas

Homologações

N.° de
encomenda

PSSnet SHL 8T MRP

8 portas elétricas

CE, cULus Listed

380 601

PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP

•• 6 portas elétricas
•• 2 portas de fibra ótica
•• Conexão Multimode

CE, cULus Listed

380 602

PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP

•• 6 portas elétricas
•• 2 portas de fibra ótica
•• Conexão singlemode

CE, cULus Listed

380 650

Comandos e sistemas I/O

Características comuns
•• Amplo escopo de funções de gerenciamento para configuração e diagnóstico
•• Gerenciamento baseado na web para acesso via browser da web
•• Redundância em anel MRP
•• Alimentação de tensão redundante
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Dados técnicos Componentes de infraestrutura

SafetyNET p
Connector RJ45s

Tipo

Características técnicas

Homologações

N.° de
encomenda

SafetyNET p Connector RJ45s

•• Conector standard
para instalação IP20
•• Conexão rápida
•• Face de encaixe RJ45
•• Forma da caixa compatível
com gola estabilizadora
de PSSuniversal
•• Temperatura ambiente:
–40 °C … +70 °C

-

380 400

SafetyNET p Cable

•• Cabo cortado à medida
•• Seção do cabo AWG 22
•• CAT 5e, 4 fios

-

380 000

SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5 m

Cabo de 0,5 m
com 2 conectores RJ45

-

380 001

SN CAB RJ45s RJ45s, 1 m

Cabo de 1 m
com 2 conectores RJ45

-

380 003

SN CAB RJ45s RJ45s, 2 m

Cabo de 2 m
com 2 conectores RJ45

-

380 005

SN CAB RJ45s RJ45s, 5 m

Cabo de 5 m
com 2 conectores RJ45

-

380 007

SN CAB RJ45s RJ45s, 10 m

Cabo de 10 m
com 2 conectores RJ45

-

380 009

Ferramenta de filetar

Ferramenta de instalação
para SafetyNET p Cable e
Connector

-

380 070

SafetyNET p
Cable

Gateways

PSSnet GW1
MOD-EtherCAT

Tipo

Características técnicas

Homologações

N.° de
encomenda

PSSnet GW1 MOD-CAN

Conversor de protocolo
de Modbus/TCP Slave
em CANopen Slave

CE, cULus Listed

311 602

Conversor de protocolo
de Modbus/TCP Slave
para EtherCAT Slave

CE, cULus Listed

PSSnet GW1 MOD-EtherCAT

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre:
•	Componentes
de infraestrutura
SafetyNET p
Webcode:
web150453

311 601
• Gateways
Webcode:
web150452

Informação on-line
em www.pilz.com
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Conector SafetyNET p, cabo e ferramenta de filetar

Ajuda na seleção software de sistema e de ferramenta

Ajuda na seleção – Software
Ferramentas de configuração para sistema I/O descentralizado PSSuniversal
Tipo

Características

Software Startup PSSuniversal
incl. Assistente PSSuniversal
Configuração e teste de periferia
independente do sistema I/O
descentralizado

• Teste de funcionamento de um sistema PSSuniversal
sem comando conectado através da interface USB
• Ligar/desligar saídas FS e ST
• Indicação de estado das entradas
(auxiliado por ex. pelo projetista do armário de conexões no teste de cabeamento)
• Ajuda online

1)

Licença para Software de Startup PSSuniversal Assistant isento de licença

Comandos e sistemas I/O

Software no Sistema de automação PSS 4000
Tipo

Características

PAS4000
Plataforma de software
no sistema de automação PSS 4000

•
•
•
•

Editores PAS STL, PAS IL, PAS LD segundo EN/IEC 61131-3
Editor de programas gráfico PASmulti
Ajuda online
Modelo de licença especial

Software de visualização PASvisu
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Tipo

Características

PASvisu
Software de visualização
baseado na web

•
•
•
•
•

Composto pela ferramenta de configuração PASvisu Builder e PASvisu Runtime
Disponível variedade de elementos GUI pré-definidos (blocos)
Visualização oticamente exigente através de várias style sheets.
Projeto de comando (PAS4000) e visualização (PASvisu) perfeitamente interligados.
Visão geral confortável tanto no local como por acesso remoto

Ajuda na seleção software de sistema e de ferramenta

Número de encomenda
É possível baixar o software na internet: www.pilz.com/pssuniversal_tools
• Licença individual (básica) 1) 
• Licença adicional (usuário) 1) para outro posto de trabalho 

312 890B
312 890K

Número de encomenda
É possível baixar o software na internet, www.pilz.com/pss4000
PASunits: Depois da liberação da operação para produção, o projeto é licenciado no PAS4000,
calculam-se as PASunits para as funções utilizadas e estas são contabilizadas no projeto da conta de pontos do software
PASunits 500 
PASunits 1 000 
PASunits 5 000 
PASunits 10 000 
PASkey: Memória encriptada USB para o armazenamento seguro, assim como a transferência de PASunits 

Número de encomenda
É possível baixar o software na internet, www.pilz.com/pasvisu

317 910
317 920
317 930
317 940
317 999

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre:
•	Ferramentas
PSSuniversal
Webcode:
web150426

•	Ferramentas
PSS 4000
Webcode:
web150424

Informação on-line
em www.pilz.com
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•
•
•
•
•

Ajuda na seleção Módulos de software PAS4000

Ajuda na seleção – Módulos de software PAS4000®
Módulos de comando fail safe gerais
Tipo

Função

FS_EmergencyStop

Configura e monitora a função de botões de parada de emergência com
um contato normalmente fechado ou 2 contatos normalmente fechados.

FS_LightCurtain

Monitora a função de barreiras de luz com 2 contatos normalmente fechados.

FS_SafetyGate

Monitora a função de interruptores de porta de proteção com até 3 contatos.

FS_Operating
ModeSelectorSwitch

Monitora até 8 posições de uma chave seletora de modo operacional.
As entradas não utilizadas podem ficar desocupadas. Depois de decorrido um
período de comutação, só pode estar fechado sempre apenas um contato.

FS_SafetyValve

Monitora o controle de válvulas de segurança do tipo válvula simples,
válvula dupla e válvula direcional.

FS_TwoHandControl

Monitora se ambos os botões do comando bimanual estão acionados
ao mesmo tempo (dentro de 0,5 s). De acordo com a EN 574, se podem
utilizar dois botões bimanuais do tipo IIIA (2 contatos normalmente abertos)
ou do tipo IIIC (combinação de 2 contatos normalmente abertos e 2 contatos
normalmente fechados).

FS_Muting

Tem como função o ponteamento com tempo definido de funções de segurança
(BWS/AOS) sem interrupção do processo (muting) de acordo com EN 61496-1.

FS_CounterDual

Determina em conjunto com os modelos FS_AbsoluteEncoder
e/ou FS_IncrementalEncoder os seguintes valores seguros:
Posição, velocidade e parada.

FS_EmergencyStop

FS_TwoHandControl

Comandos e sistemas I/O

Pode ver os módulos de software do PAS4000 diretamente na ferramenta da biblioteca de software.
Download da ferramenta: www.pilz.com/PAS4000
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Módulos relacionados ao hardware

FS_Incremental
Encoder

FS_EI_SOSM

FS_EI_SSMO

Tipo

Função

FS_Absolute
Encoder

Determina, a partir do valor de medição do sensor de valor absoluto,
o valor de contagem (em incrementos) e monitora o estado do módulo.

FS_Incremental
Encoder

Inicializa o contador, determina o valor de contagem atual (em incrementos)
e transmite informações de status.

FS_AnalogueInput
Dual

Monitora se os valores de entrada analógios redundantes ultrapassam ou
não atingem um determinado limite, se ultrapassam uma diferença entre o valor
de entrada analógico 0 e o valor de entrada analógico 1 durante um período de
tempo pré-determinado (teste de plausibilidade).

FS_Scaling

Escala um valor de entrada analógico e transmite-o a uma variável O.

FS_EI_Basic

Módulo para o módulo compacto PSSu K F EI

FS_EI_SSM0

Módulo para o módulo compacto PSSu K F EI para o monitoramento seguro
da velocidade (SSM)

FS_EI_SOSM

Módulo para o módulo compacto PSSu K F EI para o monitoramento seguro
da parada operacional (SOS-M)

FS_EI_SDIM

Módulo para o módulo compacto PSSu K F EI para o monitoramento seguro
da direção de movimento (SDI-M)

FS_EI_SSM1_SSRM

Módulo para o módulo compacto PSSu K F EI para o monitoramento seguro
da faixa de velocidade (SSR-M)

Tipo

Função

FS_PressOperating
Modes

Controla e monitora os modos de funcionamento de regulagem,
de curso único e automático de uma prensa mecânica.

FS_CamEvaluation

Monitora no contator de cames mecânico seguro de uma prensa se os sinais
dos cames de inércia e dos cames de aceleramento são plausíveis, a falha dos
cames dinâmicos e dos cames de inércia, a ultrapassagem da inércia no ponto
de viragem superior.

FS_CamController
FS_CycleMode
LightCurtain

Permite o funcionamento passo-a-passo (comando) para o acionamento do curso
da prensa ao utilizar uma barreira de luz no funcionamento standard e “sueco”.

FS_CamController

Transmite os sinais de posição para o comando de uma prensa. Determina
a partir dos valores de ângulo (por exemplo do módulo FS_PositionToAngle)
o sinal para o atingimento do ponto de viragem superior e permite assim o
desligamento da prensa. Aplica-se no contator de cames eletrônico seguro.

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre
o PAS4000:
Webcode:
web150424

Informação on-line
em www.pilz.com

Pode ver os módulos de software do PAS4000 diretamente na ferramenta da biblioteca de software.
Download da ferramenta: www.pilz.com/PAS4000
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Módulos de comando de prensas

Família de produtos Sistema I/O remoto PSSuniversal 2

Sistema I/O remoto PSSuniversal 2
Com o sistema I/O remoto PSSuniversal 2, começa a nova geração de produtos dos sistemas universais.
O PSSuniversal 2 proporciona flexibilidade, abertura e granularidade em um só sistema para segurança e automação.
Em um primeiro nível, o sistema I/O remoto é composto por um módulo de comunicação PROFINET e uma
seleção de módulos I/O. Na etapa seguinte, o sistema é ampliado em um módulo de comunicação com a
interface Ethernet IP/CIP Safety e outros módulos I/O. Graças a melhorias técnicas e mecânicas, os usuários
se beneficiam da economia na questão de tempos e custos. Possivelmente a novidade mais interessante é
a estrutura do sistema em três partes, pela qual o sistema I/O remoto PSSuniversal 2 oferece grande conforto
de instalação e de serviço.

Resumo de suas vantagens
• Simples, flexível e granular:
--Manuseio otimizado na
colocação em funcionamento
e no serviço
--A estrutura do sistema
em três partes reduz as
aplicações de manutenção
• Compacto:
--Dimensões minimizadas com
base em altíssima densidade
do pacote com até 16 canais
em 12,5 mm
• Segurança funcional
como função básica:
--Estrutura mista livre composta
de funções de segurança e
funções standard
• Diagnóstico exato:
Comandos e sistemas I/O

--Display concordante do
slot do módulo com erro e
do terminal afetado
--Rápida localização e
eliminação de erros
• Abertura:
--Adaptação ao PROFINET,
Ethernet/IP e outros por
meio da troca do módulo
principal
--Módulos I/O universais de
utilização segura e idêntica
para os mais variados
protocolos de segurança
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Resumo de suas vantagens Sistema I/O remoto PSSuniversal 2

Configuração simples
O sistema I/O remoto PSSuniversal 2

Portal TIA

PASconfig

é configurado com o novo software
PASconfig. Através deste software,
é fácil voltar a operar o sistema.
A partir da Tool Calling Interface
do portal TIA é possível aceder
diretamente ao PASconfig.

Ferramenta de software PASconfig para a configuração ampliada a partir do portal TIA.

Conceito mecânico otimizado
Com a nova estrutura de sistema
composto de três partes, os custos
com serviços e manutenção são

Comando CLP
isento de erros

reduzidos consideravelmente.
O diagnóstico pode ser realizado
de modo extremamente exato no
sistema remoto I/O. É possível uma
troca de módulo na operação em
andamento. A troca do módulo

PROFINET/PROFIsafe

de cabeça pode ser efetuada sem
nova configuração. para a troca
da placa-mãe, não é mais

Conexão standard e orientada para a segurança via PROFINET/PROFIsafe.

completa. O PSSuniversal 2
oferece elevada segurança de
operação via codificação individual.

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre o
sistema I/O remoto
PSSuniversal 2:
Webcode:
web150509

Informação on-line
em www.pilz.com

145

Comandos e sistemas I/O

necessária a desmontagem

Dados técnicos Sistema I/O remoto PSSuniversal 2

Dados técnicos – PSSuniversal 2
Sistema I/O remoto PSSuniversal 2 – Módulo principal
Tipo

PSS u2 P0 F/S PN

Interfaces
de comunicação
2 x PROFINET/PROFIsafe

Campo de utilização
Funções
fail safe

Funções
de automação

◆

◆

PSS u2 P0 F/S PN

Placa backplane/suporte de módulos
Tipo

Função

Campo de utilização
Funções
fail safe

Funções
de automação

PSS u2 B 4

Suporte de módulos com 4 slots

◆

◆

PSS u2 B 1

Suporte de módulos com 1 slot

◆

◆

PSS u2 B 4

Comandos e sistemas I/O

Módulos de alimentação/módulos de distribuição

PSS u2 ES 16PT 0V
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Tipo

Função

PSS u2 ES 16PT 0V

Módulo de roteamento standard, alimentação 0 V, 16 un.

PSS u2 ES 16PT FE

Módulo de roteamento standard, aterramento permanente,
conexão blindada, 16 un.

PSS u2 ES 8PTD 24V 0V

Módulo de roteamento standard, alimentação 24 V, alimentação 0 V,
capacidade diagnóstico, 16 un.

PSS u2 ES PSP

Módulo de alimentação de tensão, alimentação periférica 24 V/8 A

Características

Homologações

N.° de
encomenda

Bloco de
terminais
adequado

•• Módulo principal PROFINET Client/PROFIsafe Device
•• Switch Ethernet integrado (duas portas Ethernet)
•• Configurável com PASconfig-Tool
•• Bus backplane PSS u2
para conexão de até 64 módulos I/O
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 110,1 x 64,1 x 94,7

CE, TÜV, 1)

328 061

328 831

Características

Homologações

N.° de encomenda

•• Backplane e Module Supply
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 107,0 x 53,9 x 32,9

CE, TÜV, 1)

328 810

•• Backplane e Module Supply
•• Dimensões (A x L x P) em mm: 107,0 x 16,4 x 32,9

CE, TÜV, 1)

328 811

Características

Homologações

N.° de
encomenda

Bloco de
terminais
adequado

16 conexões de termais, 0 V potencial

CE, TÜV, 1)

328 090

328 850

16 conexões de terminais, aterramento permanente

CE, TÜV, 1)

328 091

328 850

•• 8 conexões de terminais, 0 V
•• 8 conexões de terminais, 24 V DC/0,5 A

CE, TÜV, 1)

328 092

328 850

Alimentação tensão periférica 24 V DC, máx. 8 A

CE, TÜV, 1)

328 080

328 840

1)

Designação de produto para o mercado norte americano em preparação

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre o
sistema I/O remoto
PSSuniversal 2:
Webcode:
web150509

Informação on-line
em www.pilz.com
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Dados técnicos Sistema I/O remoto PSSuniversal 2

Dados técnicos Sistema I/O remoto PSSuniversal 2

Dados técnicos – PSSuniversal 2
Entradas e saídas digitais
Tipo

Função

Campo de utilização
Funções
fail safe

PSS u2
EF 2DO R 8A

PSS u2 ES 4DI

Funções
de automação

PSS u2 EF 8DI

8 entradas digitais

◆

PSS u2 EF 8DO 0.5A

8 saídas digitais

◆

PSS u2 EF 4DO 2A

4 saídas digitais

◆

PSS u2 EF 2DO TP 2A

2 saídas digitais

◆

PSS u2 EF 2DO R 8A

2 saídas de relés

◆

PSS u2 ES 4DID

4 saídas digitais

◆

PSS u2 ES 8DID

8 entradas digitais

◆

PSS u2 ES 4DI

4 saídas digitais

◆

PSS u2 ES 8DI

8 entradas digitais

◆

PSS u2 ES 4DOD 0.5A

4 saídas digitais

◆

PSS u2 ES 8DOD 0.5A

8 saídas digitais

◆

PSS u2 ES 16DOD 0.5A

16 saídas digitais

◆

PSS u2 ES 4DOD 2A

4 saídas digitais

◆

Tipo

Função

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)

Etiqueta de identificação, 23,5 x 10,5 mm, 10 un.

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)

Etiqueta de identificação, 103 x 10,5 mm, 10 un.

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)

Etiqueta de identificação bloco de terminais, 61 x 11,5 mm, 10 un.

PSS u2 A CE E (10 pcs.)

Elementos de codificação, 10 un.

PSS u2 A CE T (10 pcs.)

Barra de codificação, 10 un.

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)

Conexão blindada para placa backplane/suporte de módulos com 4 slots (VPE 10)

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)

Etiqueta de identificação 23,5 x 10,5 mm (10 folhas DIN A4)

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)

Etiqueta de identificação 103 x 10,5 mm (10 folhas DIN A4)

Comandos e sistemas I/O

Acessórios

PSS u2 A LA E1
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Características

Homologações

N.° de
encomenda

Bloco de
terminais
adequado

8 entradas digitais (24 V), 8/4 saídas de pulso de teste

CE, TÜV, 1)

328 101

328 850

8 saídas semi-condutoras atuando no sentido positivo, máx. 0,5 A

CE, TÜV,

1)

328 131

328 850

4 saídas semi-condutoras atuando no sentido positivo, máx. 2 A

CE, TÜV, 1)

328 133

328 840

2 saídas semi-condutoras 2 pólos, máx. 2 A

CE, TÜV,

1)

328 140

328 840

2 contatos normalmente abertos, 250 V AC/10 A, 24 V/10 A

CE, TÜV,

1)

328 150

328 840

4 entradas digitais (24 V), diagnóstico ampliado

CE, TÜV, 1)

328 310

328 840

8 entradas digitais (24 V), diagnóstico ampliado

CE, TÜV,

1)

328 311

328 850

4 entradas digitais (24 V)

CE, TÜV,

1)

328 300

328 840

8 entradas digitais (24 V)

CE, TÜV, 1)

328 301

328 840

4 saídas semi-condutoras atuando no sentido positivo,
máx. 0,5 A, diagnóstico ampliado

CE, TÜV,

1)

328 400

328 840

8 saídas semi-condutoras atuando no sentido positivo,
máx. 0,5 A, diagnóstico ampliado

CE, TÜV, 1)

328 401

328 850

16 saídas semi-condutoras atuando no sentido positivo,
máx. 0,5 A, diagnóstico ampliado

CE, TÜV, 1)

328 402

328 850

4 saídas semi-condutoras atuando no sentido positivo,
máx. 2 A, diagnóstico ampliado

CE, TÜV, 1)

328 410

328 840

Homologações

N.° de encomenda

CE, TÜV, 1)

328 910

CE, TÜV, 1)

328 911

CE, TÜV,

1)

328 912

CE, TÜV, 1)

328 860

CE, TÜV,

1)

328 861

CE, TÜV,

1)

328 820

CE, TÜV, 1)

328 913

CE, TÜV,

328 914

1)

Designação de produto para o mercado norte americano em preparação

1)

Mantenha-se
permanentemente
informado sobre o
sistema I/O remoto
PSSuniversal 2:
Webcode:
web150509

Informação on-line
em www.pilz.com
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Dados técnicos Sistema I/O remoto PSSuniversal 2

Serviços Consultoria, engenharia e treinamento

Consultoria, Engenharia e Treinamento
Como fornecedor de soluções, a Pilz presta-lhe assessoramento na aplicação de estratégias de segurança
perfeitas em todo o mundo. Os serviços compreendem o ciclo de vida completo das máquinas. Uma oferta de
treinamento com conteúdos atuais e orientados à pratica completam nossa oferta.

Somos a sua entidade prestadora de serviços de confiança para a segurança de instalações e máquinas
Seus projetos em mãos seguras!

Apreciação de risco
Nós inspecionamos as máquinas de acordo com as normas em vigor e/ou
normas e diretrizes internacionais e analisamos os perigos existentes.

Conceituação de segurança
Desenvolvemos soluções técnicas detalhadas que garantem a segurança de suas
máquinas e instalações por meio de medidas mecânicas, eletrônicas e organizacionais.

Projeto de segurança
O objetivo do projeto de segurança é reduzir ou eliminar pontos de perigo através
do planejamento detalhado das medidas de proteção necessárias.

Integração de sistema
Os resultados da análise de risco e projeto de segurança são aplicados consideranda
situação específica através de medidas de segurança selecionadas.
Nosso sistema de gerenciamento
foi certificado na área de integração
de sistemas segundo EN/IEC 61508.

Validação
Na fase de validação, a análise de risco e o conceito de segurança são
reproduzidos e verificados por pessoal técnico competente.

Identificação CE
Gerenciamos todas as atividades e processos para o procedimento de avaliação
de considerando a necessário, incluindo a documentação técnica exigida.
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Avaliação Internacional de Conformidade
Realizamos o procedimento de avaliação e desenvolvemos as estratégias necessárias para
permitir a conformidade com as respectivas normas ISO, IEC, ANSI, EN ou outras normas nacionais
ou internacionais.

Análise da planta
Desenvolvemos uma visão geral de toda a sua planta no menor tempo possível. Mediante uma inspeção
no local detectamos riscos e calculamos os custos de otimização de suas medidas de proteção.

Inspeção de dispositivos de proteção
Através de nosso organismo de inspeção independente e acreditado pelo DAkkS conforme a ISO/IEC 17020,
garantimos objetividade e alta disponibilidade de suas máquinas.

A PIlz GmbH & Co. KG, em Ostfildern, dirige um organismo de inspeção
independente em conformidade com a DIN EN ISO/IEC 17020:2012 para o segmento
de instalações e máquinas, acreditado pelo Organismo de Acreditação (DAkkS).

Sistema LOTO
Nossas medidas Lockout Tagout (LOTO) são personalizadas, garantem que os colaboradores
consigam controlar energias potencialmente perigosas durante os trabalhos de manutenção e reparo.

Treinamentos
A Pilz disponibiliza dois tipos de ações de treinamento: seminários sobre
a segurança das máquinas e treinamentos sobre produtos específicos.

Para o aprimoramento de especialistas em
segurança das máquinas, temos a qualificação
CMSE® – Certified Machinery Safety Expert.

Serviços
relacionados
à segurança de
máquinas
Webcode:
web7792

Informação on-line
em www.pilz.com
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Pilz Ges.m.b.H.
Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Áustria
Telefone: +43 1 7986263-0
Telefax: +43 1 7986264
E-mail: pilz@pilz.at
Internet: www.pilz.at

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Suíça
Telefone: +41 62 88979-30
Telefax: +41 62 88979-40
E-mail: pilz@pilz.ch
Internet: www.pilz.ch

Pilz Ireland Industrial Automation
Cork Business and Technology Park
Model Farm Road
Cork
Irlanda
Telefone: +353 21 4346535
Telefax: +353 21 4804994
E-mail: sales@pilz.ie
Internet: www.pilz.ie

AU

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Safe Automation
Camí Ral, 130
Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
Espanha
Telefone: +34 938497433
Telefax: +34 938497544
E-mail: pilz@pilz.es
Internet: www.pilz.es

Pilz Australia
Safe Automation
Unit 1, 12-14 Miles Street
Mulgrave
Victoria 3170
Austrália
Telefone: +61 3 95600621
Telefax: +61 3 95749035
E-mail: safety@pilz.com.au
Internet: www.pilz.com.au

Pilz Industrial Automation
Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Rm. 1702-1704
Yongda International Tower
No. 2277 Long Yang Road
Shanghai 201204
China
Telefone: +86 21 60880878
Telefax: +86 21 60880870
E-mail: sales@pilz.com.cn
Internet: www.pilz.com.cn

FI
Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finlândia
Telefone: +358 10 3224030
Telefax: +358 9 27093709
E-mail: pilz.fi@pilz.dk
Internet: www.pilz.fi

Pilz India Pvt Ltd.
Office No 202, Delite Square
Near Aranyeshwar Temple
Sahakar Nagar No 1
Pune 411009
Índia
Telefone: +91 20 2421399-4/-5
Telefax: +91 20 2421399-6
E-mail: info@pilz.in
Internet: www.pilz.in

BE, LU

CZ

FR

IT, MT

Pilz Belgium
Safe Automation
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Bélgica
Telefone: +32 9 3217570
Telefax: +32 9 3217571
E-mail: info@pilz.be
Internet: www.pilz.be

Pilz Czech s.r.o
Safe Automation
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4
República Checa
Telefone: +420 222 135353
Telefax: +420 296 374788
E-mail: info@pilz.cz
Internet: www.pilz.cz

Pilz France Electronic
1, rue Jacob Mayer
CS 80012
67037 Strasbourg Cedex 2
França
Telefone: +33 3 88104000
Telefax: +33 3 88108000
E-mail: siege@pilz-france.fr
Internet: www.pilz.fr

Pilz ltalia S.r.l.
Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Itália
Telefone: +39 0362 1826711
Telefax: +39 0362 1826755
E-mail: info@pilz.it
Internet: www.pilz.it

BR

DE

GB

JP

Pilz do Brasil
Automação Segura
Av. Piraporinha, 521
Bairro: Planalto
São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09891-000
Brasil
Telefone: +55 11 4126-7290
Telefax: +55 11 4942-7002
E-mail: pilz@pilz.com.br
Internet: www.pilz.com.br

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
E-mail: info@pilz.de
Internet: www.pilz.de

Pilz Automation Ltd
Pilz House
Little Colliers Field
Corby, Northants
NN18 8TJ
Grã-Bretanha
Telefone: +44 1536 460766
Telefax: +44 1536 460866
E-mail: sales@pilz.co.uk
Internet: www.pilz.co.uk

Pilz Japan Co., Ltd.
Safe Automation
Ichigo Shin-Yokohama Bldg. 4F
3-17-5 Shin-Yokohama
Kohoku-ku
222-0033 Yokohama
Japão
Telefone: +81 45 471-2281
Telefax: +81 45 471-2283
E-mail: pilz@pilz.co.jp
Internet: www.pilz.jp

CA
Pilz Automation Safety Canada L.P.
250 Bayview Drive
Barrie, Ontario
Canadá, L4N 4Y8
Telefone: +1 705 481-7459
Telefax: +1 705 481-7469
E-mail: info@pilz.ca
Internet: www.pilz.ca

CN

DK
Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Ellegaardvej 25 L
6400 Sonderborg
Dinamarca
Telefone: +45 74436332
Telefax: +45 74436342
E-mail: pilz@pilz.dk
Internet: www.pilz.dk

ID
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park
#04-56 German Centre
Singapore 609916
Cingapura
Telefone: +65 6839 292-0
Telefax: +65 6839 292-1
E-mail: sales@pilz.sg
Internet: www.pilz.sg

Matriz:
Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-mail: info@pilz.com, Internet: www.pilz.com

154

IN

KH
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park
#04-56 German Centre
Singapore 609916
Cingapura
Telefone: +65 6839 292-0
Telefax: +65 6839 292-1
E-mail: sales@pilz.sg
Internet: www.pilz.sg
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KR
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TW

Pilz Korea Ltd.
Safe Automation
4FL, Elentec bldg.,
17 Pangyoro-228 Bundang-gu
Seongnam-si
Gyunggi-do
Coréia do Sul 13487
Telefone: +82 31 450 0677
Telefax: +82 31 450 0670
E-mail: info@pilzkorea.co.kr
Internet: www.pilz.co.kr

Pilz New Zealand
Safe Automation
Unit 4, 12 Laidlaw Way
East Tamaki
Auckland 2016
Nova Zelândia
Telefone: +64 9 6345350
Telefax: +64 9 6345352
E-mail: office@pilz.co.nz
Internet: www.pilz.co.nz

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Smörhålevägen 3
43442 Kungsbacka
Suécia
Telefone: +46 300 13990
Telefax: +46 300 30740
E-mail: pilz.se@pilz.dk
Internet: www.pilz.se

Pilz Taiwan Ltd.
7F.-3, No. 146, Songjiang Rd.
Zhongshan Dist., Taipei City 104
Taiwan
Telefone: +886 2 2568 1680
Telefax: +886 2 2568 1600
E-mail: info@pilz.tw
Internet: www.pilz.tw

PH

SG
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park
#04-56 German Centre
Singapore 609916
Cingapura
Telefone: +65 6839 292-0
Telefax: +65 6839 292-1
E-mail: sales@pilz.sg
Internet: www.pilz.sg

Pilz Automation Safety L.P.
7150 Commerce Boulevard
Canton
Michigan 48187
EUA
Telefone: +1 734 354 0272
Telefax: +1 734 354 3355
E-mail: info@pilzusa.com
Internet: www.pilz.us

LA
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park
#04-56 German Centre
Singapore 609916
Cingapura
Telefone: +65 6839 292-0
Telefax: +65 6839 292-1
E-mail: sales@pilz.sg
Internet: www.pilz.sg

MX
Pilz de México, S. de R.L. de C.V.
Automatización Segura
Convento de Actopan 36
Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla, Méx. 54050
México
Telefone: +52 55 5572 1300
Telefax: +52 55 5572 1300
E-mail: info@pilz.com.mx
Internet: www.pilz.mx

MY
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park
#04-56 German Centre
Singapore 609916
Cingapura
Telefone: +65 6839 292-0
Telefax: +65 6839 292-1
E-mail: sales@pilz.sg
Internet: www.pilz.sg

NL
Pilz Nederland
Veilige automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Holanda
Telefone: +31 347 320477
Telefax: +31 347 320485
E-mail: info@pilz.nl
Internet: www.pilz.nl

Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park
#04-56 German Centre
Singapore 609916
Cingapura
Telefone: +65 6839 292-0
Telefax: +65 6839 292-1
E-mail: sales@pilz.sg
Internet: www.pilz.sg

PL, BY, UA
Pilz Polska Sp. z o.o.
Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polônia
Telefone: +48 22 8847100
Telefax: +48 22 8847109
E-mail: info@pilz.pl
Internet: www.pilz.pl

PT
Pilz Industrieelektronik S.L.
R. Eng Duarte Pacheco, 120
4 Andar Sala 21
4470-174 Maia
Portugal
Telefone: +351 229407594
E-mail: pilz@pilz.pt
Internet: www.pilz.pt

RU
Pilz RUS OOO
Ugreshskaya street, 2,
bldg. 11, office 16 (1st floor)
115088 Moskau
Federação russa
Telefone: +7 495 665 4993
E-mail: pilz@pilzrussia.ru
Internet: www.pilzrussia.ru

SK
Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Eslováquia
Telefone: +421 52 7152601
E-mail: info@pilzslovakia.sk
Internet: www.pilzslovakia.sk

TH

US

VN
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park
#04-56 German Centre
Singapore 609916
Cingapura
Telefone: +65 6839 292-0
Telefax: +65 6839 292-1
E-mail: sales@pilz.sg
Internet: www.pilz.sg

Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park
#04-56 German Centre
Singapore 609916
Cingapura
Telefone: +65 6839 292-0
Telefax: +65 6839 292-1
E-mail: sales@pilz.sg
Internet: www.pilz.sg

TR
Pilz Emniyet Otomasyon
Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Cad.
Mecnun Sok. Duru Plaza No:7
34755 Ataşehir/İstanbul
Turquia
Telefone: +90 216 5775550
Telefax: +90 216 5775549
E-mail: info@pilz.com.tr
Internet: www.pilz.com.tr
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América

Austrália

Grã-Bretanha

Brasil

+61 3 95600621

+44 1536 462203

+55 11 97569-2804

Holanda

Canadá

Europa

+31 347 320477

+1 888-315-PILZ (315-7459)

Alemanha

Irlanda

México

+49 711 3409-444

+353 21 4804983

+52 55 5572 1300

Áustria

Itália, Malta

EUA (grátis)

+43 1 7986263-0

+39 0362 1826711

+1 877-PILZUSA (745-9872)

Bélgica, Luxemburgo

Suíça

+32 9 3217575

+41 62 88979-30

Ásia

Escandinávia

Turquia

China

+45 74436332

+90 216 5775552

+86 21 60880878-216

Espanha

Coréia do Sul

+34 938497433

Para contatar nossa

+82 31 450 0680

França

linha de assistência

Japão

+33 3 88104000

internacional, marque:

+81 45 471-2281

+49 711 3409-444
support@pilz.com

A Pilz desenvolve produtos inofensivos ao meio ambiente,
com o uso de materiais ecológicos e tecnologias que
economizam energia. Em edificações ecológicas, trabalha-se
e produz-se com economia de energia e respeito ao meio
ambiente. Deste modo, a Pilz lhe oferece sustentabilidade
aliada à segurança de estar comprando produtos eficientes
em termos energéticos e ecológicos.

Partner of:

The Best of
German
Engineering

Entregue por:

Há muitos países onde somos representados por parceiros comerciais com quem temos acordos.
Para maiores informações consulte o nosso sítio na Internet www.pilz.com ou contate a nossa matriz.
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