
•  Röleler: Elektronik izleme röleleri PMDsigma and PMDsrange,  

emniyet röleleri PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog and PNOZpower

• Konfigüre edilebilir küçük kontrol sistemleri PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti

• Kontrol sistemleri ve I/O sistemler PSSuniversal, PSSuniversal 2

• Otomasyon sistemi PSS 4000

Kontrol Teknolojileri



Emniyet ve Otomasyon için
Pilz Kontrol Teknolojileri



3

Pilz, kontrol teknolojisi kapsamında her kullanım alanı için doğru çözümü sunar. Emniyet ve otomasyon için, 
bağımsız uygulamalardan ağ kurulumu ve sistemlerin dağıtımına kadar her alanda. Otomasyon sorununuzu 
ekonomik, emniyetli ve birbirleriyle uyumlu bileşenler ve sistemlerle, tek elden çözün: Basit PMD izleme  
ünitelerinden, PNOZ emniyet kontrol ünitelerine ve konfigüre edilebilir küçük kontrolörlerden programlanabilir 
PSSuniversal PLC kontrolörlere. Bu sayede çok amaçlı uygulamalar standartlara uygun şekilde gerçekleştirilebilir. 
Yazılım araçlarımız, basit kullanım imkanı sağlarlar ve işletmeye alma işlemini kolaylaştırırlar. Bu sayede ağ 
bileşenlerinin ve yazılımların ortak çalışmasıyla, kusursuz otomasyon mimarisi meydana gelir. Ayrıntılı tanılama 
imkanları ile kısa arıza süreleri ve yüksek sistem kullanılabilirliliği sayesinde kazanç sağlarsınız.

Kontrol teknolojisi
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Hizmetler 150 

Dizin 152 
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Pilz tüm otomasyon görevlerindeki 

çözüm ortağınızdır. Hatta standart 

kontrol fonksiyonlarında bile.  

Pilz’in geliştirdiği sistemler insanı, 

makineyi ve çevreyi korur.

Pilz, 60 yıldan uzun bir geçmişe 

dayanan bir aile şirketidir. Müşteriler 

ile gerçek yakınlık tüm alanlarda 

göze çarpar. Esnek, güvenilir ve 

müşterinin ihtiyaçlarına odaklanan 

hizmetler ile müşteri ile yakın bir 

temas oluşur. Dünya çapında,  

her saat, 42 şube ve her kıtada  

27 satış partneriyle.

Her biri emniyet elçisi olan 2 200’dan 

fazla çalışanı ile, şirketinizin en 

değerli varlıkları – çalışanlarınızın – 

kazasız ve emniyetli bir şekilde 

çalışmasını garanti altına alın.

Pilz’den tüm 
endüstriler için 
Otomasyon 
Çözümleri.
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Pilz tüm otomasyon görevlerindeki 

çözüm ortağınızdır. Hatta standart 

kontrol fonksiyonlarında bile.  

Pilz’in geliştirdiği sistemler insanı, 

makineyi ve çevreyi korur.
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dayanan bir aile şirketidir. Müşteriler 

ile gerçek yakınlık tüm alanlarda 

göze çarpar. Esnek, güvenilir ve 

müşterinin ihtiyaçlarına odaklanan 

hizmetler ile müşteri ile yakın bir 

temas oluşur. Dünya çapında,  

her saat, 42 şube ve her kıtada  

27 satış partneriyle.

Her biri emniyet elçisi olan 2 200’dan 

fazla çalışanı ile, şirketinizin en 

değerli varlıkları – çalışanlarınızın – 
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çalışmasını garanti altına alın.

Pilz’den tüm 
endüstriler için 
Otomasyon 
Çözümleri.
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Pilz Otomasyon Çözümleri:

Pilz makine ve tesislerinizin 

otomasyonu için ihtiyacınız olan her 

şeyi sunar. Emniyet ve otomasyondaki 

yenilikçi komponent ve sistemler 

donanım ve yazılım ile bütünleştirilir.

Sensör ve kontrol teknolojisinden 

sürücü teknolojisine kadar, devreye 

alma, işletim ve hata teşhis kolaylığı 

Pilz‘in sunmuş olduğu tüm sisitem  

ve komponentlerde önemli rol 

oynamaktadır.

Basit fonksiyonlara sahip makinelerden 

birbirine bağlı büyük tesislere kadar, 

makinelerinizde esnek çözümlerden 

faydalanabilirsiz. Bizimle beraber 

emniyetinizi standartlaştırabilir, emniyet 

ve otomasyonu tek bir çizgide 

uygulayabilir ya da komple otomasyon  

çözümü elde etmiş olursunuz. 

Pilz çözümleri, ilgili sistem içinde ya yeni 

bir yapı yada mevcut bütünlük içerisinde 

barındırılır. Ayrıca, Pilz çözümleri çok 

sayıda arayüze ve işleve uygundur.

Mükemmel kombinasyon:

Pilz‘in Kontrol teknolojisi, 

emniyetli elektriksel ve fonksiyonel 

izleme sayesinde makine kontrolü 

sağlayan bir çok uygulama 

seçenekleri sunar.

Pilz‘in emniyetli sensör ve 

dağıtılmış modülleri kontrol 

sistemleri ile birlikte tesis ve 

makinelerin uyumlu ve verimli 

kullanılmasını garanti eder.  

Anahtar teslim sistemlerimiz  

ve komple çözümlerimiz yüksek 

tasarruf imkanı sağlar.

Pilz‘in sürücü teknolojisi,  

entegre sürücü emniyet fonksiyonları, 

emniyetli lojik fonksiyonları ve 

görselleştirme bağlantısı, sensör  

ve aktüatör teknolojisi ile  

karakterize edilir.

Pilz‘in işletim ve görselleştirme 

sistemleri ile fabrika ve makinelerinizi 

tamamlayın.

Pilz otomasyon yazılımı  

hızlı ve kolay bir şekilde planlama, 

programlama, konfigürasyon, devreye 

alma, hata teşhis ve görselleştirme 

uygulamalarına olanak tanır.

Pilz size insan, makine ve çevre 

emniyeti için yenilikçi otomasyon 

çözümleri sunar.

• Yenilikçi yazılım çözümleri ile kolay konfigürasyon,  

programlama ve görüntüleme

• Ayrı genişletilebilir çözümler ile yüksek esneklik

• İletişime açık

• Kapsamlı teşhis seçenekleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik

• Emniyet ve otomasyon için tek bir sistem

Pilz otomasyon çözümleri
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entegre sürücü emniyet fonksiyonları, 

emniyetli lojik fonksiyonları ve 

görselleştirme bağlantısı, sensör  

ve aktüatör teknolojisi ile  

karakterize edilir.

Pilz‘in işletim ve görselleştirme 

sistemleri ile fabrika ve makinelerinizi 

tamamlayın.

Pilz otomasyon yazılımı  

hızlı ve kolay bir şekilde planlama, 

programlama, konfigürasyon, devreye 

alma, hata teşhis ve görselleştirme 

uygulamalarına olanak tanır.

Pilz size insan, makine ve çevre 

emniyeti için yenilikçi otomasyon 

çözümleri sunar.

• Yenilikçi yazılım çözümleri ile kolay konfigürasyon,  

programlama ve görüntüleme

• Ayrı genişletilebilir çözümler ile yüksek esneklik

• İletişime açık

• Kapsamlı teşhis seçenekleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik

• Emniyet ve otomasyon için tek bir sistem

Pilz otomasyon çözümleri
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Kontrol üniteleri (anahtarlama) Konfigüre edilebilir küçük kontrolörler

Kolay konfigürasyon!

• Düşük maliyet ve dayanıklılık: Sayısız otomasyon 

ortamları ve iletişim sistemleri için dünya çapında 

emniyet standartları

• Esnek: Sertifikalı yazılım bileşenleriyle konfigürasyon, 

kolay değişiklik ve adaptasyon

• Planlamadan bakıma kadar sadece tek sistem

• Genişletme modülleri ile uygulamalara kusursuz 

adaptasyon

• Web tabanlı görselleştirme yazılımı PASvisu ile 

optimum görselleştirme

Sayfa 66

Web kodu: web150495

Kolayca ayarlanabilir!

• Otomasyon teknolojisinde lider markalardan birisine 

ait emniyet

• Optimum fiyat-performans oranı 

• Minimum yer ihtiyacıyla, maksimum emniyet

• Uluslararası standart ve mevzuatlar yerine getirilmesi 

sayesinde sertifikalı emniyet

• Soketli bağlantı terminalleri bulunan üniteler 

vasıtasıyla hızlı işletmeye alma

Sayfa 10

Web kodu: web150079

Emniyet ve otomasyon için Pilz Kontrol Teknolojisi 

Ürün yelpazesi kontrol teknolojisi

Kontrol sistemleri ve bileşenleriyle her türlü talebi standarda uygun olarak gerçekleştirirsiniz. Konforlu yazılımlar, 
otomasyon projelerinizi gerçekleştirirken sizi destekler. Bağımsız makineden, ağ bağlantılı sistemlere kadar bizimle 
eksiksiz ve kolay otomasyon gerçekleştirirsiniz.

Küçük makine veya bağlantılı sistemler: Optimum otomasyon çözümünüz!
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I/O-SistemleriKontrolörler

Büyük sistemlerin kolayca programlanması! 

• Emniyet ve otomasyon fonksiyonlarının işleme alınması 

• Bağımsız veya ağ üzerinden ayarlanabilir  

kontrolörler olarak 

• Kompleks fonksiyonların sezgisel programlanması 

• Modüler sistem yapısı vasıtasıyla yüksek esneklik 

• Tam olarak ihtiyacınıza uygun, çok kapsamlı  

modül seçimi

Sayfa 118

Web kodu: web150509

Harici kontrol için sistem

• Müşterek Fieldbus protokolleri üzerinden  

kontaktöre iletişim 

• Emniyet ve otomasyon için fonksiyonlar dağıtılmış 

olarak alan düzeyinde işleme alınır. 

• Bağımsız çevresel test vasıtasıyla hızlı işletime alma  

ve kolay konfigürasyon 

• Modüler sistem yapısı vasıtasıyla yüksek esneklik

PSSuniversal: Sayfa 124

Web kodu: web150509

PSSuniversal 2: Sayfa 144

Web kodu: web150509

Emniyet ve otomasyon için Pilz Kontrol Teknolojisi 

Ürün yelpazesi kontrol teknolojisi
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PMD izleme röleleri  

ürün ailesi 

• PMDsigma elektronik izleme röleleri  12

• PMDsrange elektronik izleme röleleri  14

PNOZ emniyet röleleri  

ürün ailesi 18

• PNOZsigma emniyet röleleri 22

• PNOZ X emniyet röleleri 36

• PNOZcompact emniyet röleleri 44

• PNOZelog emniyet röleleri 46

• PLIDdys emniyetli hat kontrolü 54

• PNOZpower emniyet röleleri 56

Ürün grubu 

Emniyetli donanım tanılama 62

Kontrol üniteleri 

Elektriksel veya fonksiyonel emniyet- Rölelerimiz, herhangi 

bir uygulama için optimum bir maliyet / performans oranında 

mükemmel çözümler sunar. Otomasyon teknolojisi alanında, 

uzun yıllara dayanan tecrübeye ve kusursuz servis puanına 

sahip lider markalardan bir markayı tercih edin.K
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PMD s10

PMD s20

12

Ürün grubu PMDsigma elektronik izleme röleleri

PMDsigma elektronik izleme röleleri

PMD s10 uygulamaları

Ölçülen aktif gücü kullanarak, dolum seviyesi, hacim, devir torku veya  

hava basıncı gibi değişkenleri türetmek mümkündür: Aşağıda verilmiş örnek 

uygulamalar potansiyel kullanım alanlarını göstermektedir: 

• Havalandırma sistemlerinde süzgeç veya filtrelerin kirlenmesi

• Pompalarda kuru çalışma veya blokaj kontrolü

• Mikserlerde sıvıların viskozitesi

• Aletlerde aşınma

• Araç yıkama sistemlerinde fırça baskısının ayarlanması 

• Tıkanma veya yıpranmaya karşı konveyörlerin izlenmesi

Teknik bilgiler – PMDsigma elektronik izleme röleleri

Tip Uygulama alanı Özellikler Onaylar Sipariş numarası

PMD s10 Üç fazlı-AC/DC-şebekeler için aktif güç izleme, 
aşırı yüksek ve aşırı düşük yük izleme Frekans 
ayarlı motorlarda ve akım transformatölerinde 
kullanım için uygundur.

 • Fonksiyon parametresi menü kontrollü, 
ekran ve çevirmeli düğme üzerinden 
kademesiz ayarlanabilir

 • Ölçüm değeri görüntüleme amaçlı 
ekran, tanılama ve sıralı menü

 • Akım ve gerilim için otomatik ölçüm 
aralığı ayarı

 • Akım ve gerilim için analog çıkış  
Gerilim çıkışı 0 … 10 V,  
Akım çıkışı 0 … 20 mA ile 4 … 20 mA arası değiştirilebilir

 • Aşırı düşük ve aşırı yüksek yük izleme amaçlı 
2 röle çıkışı (yardımcı kontaklar (U))

 • Ölçüm gerilimi (3 AC), UM (AC/DC): 100 … 550 V
 • Ölçüm akımı (IM): 1 … 12 A AC/DC
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100/98 1) x 45 x 120

CE, cULus Listed  • Yaylı terminal 
PMD s10 C   761 100

 • Geçmeli vidalı terminal 
PMD s10   760 100

PMD s20 Örneğin gemilerde, medikal uygulama alanlarında 
izin verilmeyen izolasyon dirençlerinde,  
tetikleme tertibatı olarak topraklanmamış  
AC/DC-akım şebekelerin (T-şebekeler) izlenmesi  
DIN EN 61557-8, IEC 60364-7-710 ve  
DIN VDE 0100-710 gereklerini yerine getirir.

 • Tetikleme değeri Ran:  
10 … 200 kΩ arası ayarlanabilir

 • Şebeke nominal gerilimi  
0 … 400 V AC/DC

 • Şebeke nominal gerilimi UL:  
0 … 300 V AC/DC

 • Besleme gerilimi UB AC/DC:  
24 … 240 V AC/DC 

 • Frekans aralığı AC: 50…60 Hz
 • Başlatma baskılaması/reaksiyon süresi:  
0…30 sn arası ayarlanabilir

 • Gecikme: %0…50 % arası ayarlanabilir
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100/98 1) x 45 x 120

CE, cULus Listed  • Yaylı terminal 
PMD s20 C   761 120

 • Geçmeli vidalı terminal 
PMD s20   760 120

1)Yaylı terminaller/geçmeli vidalı terminaller dahil yükseklik

Elektronik izleme rölelerinde elektrik emniyeti ön planda bulunur. İzleme röleleri, insan ve makinelere ait tehlikeli 
durumları azaltıp, makine ve sistemlerin çalışma ömürlerini uzatırlar. Masraflardan tasarruf edin ve verimli bir 
üretim sürecini garanti altına alın.
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PMDsigma elektronik izleme röleleri

Kısaca PMDsigma elektronik izleme rölelerinin avantajları

Kısaca avantajlarınız

• Çevrilebilir düğme (bas – çevir) 

ile kolay ve hızlı ayar imkanı 

vasıtasıyla kısa ayarlama ve 

işletime alma süreleri.

• Hata korumalı: Dahili çapraz 

kıyaslama ile izleme röleleri için 

menü korumalı konfigürasyon

• Verilerin muhafazası amaçlı 

değiştirilebilir program belleği 

vasıtasıyla ünite değiştirilirken 

kolay kullanım. 

• Kapsamlı tanılama ve  

ölçüm göstergelerin ekran 

üzerinde gösterilmesi sayesinde 

aksama süreleri minimuma 

indirilir 

PMD s20 uygulamaları

PMD s20, topraklanmamış AC / DC sistemlerinin izolasyon direncini izlemek  

için kullanılabilir. Bağımsız besleme gerilimi sayesinde enerjilenmemiş sistemin 

izlenmesi mümkündür. Tipik uygulama alanları:

• Klinik uygulama alanları

• Rüzgar türbinleri, atık su tesisleri ve gemi kaldırma platformu gibi kıyı tesisleri

• Galvaniz ve yüzey kaplama tesisleri

Teknik bilgiler – PMDsigma elektronik izleme röleleri

Tip Uygulama alanı Özellikler Onaylar Sipariş numarası

PMD s10 Üç fazlı-AC/DC-şebekeler için aktif güç izleme, 
aşırı yüksek ve aşırı düşük yük izleme Frekans 
ayarlı motorlarda ve akım transformatölerinde 
kullanım için uygundur.

 • Fonksiyon parametresi menü kontrollü, 
ekran ve çevirmeli düğme üzerinden 
kademesiz ayarlanabilir

 • Ölçüm değeri görüntüleme amaçlı 
ekran, tanılama ve sıralı menü

 • Akım ve gerilim için otomatik ölçüm 
aralığı ayarı

 • Akım ve gerilim için analog çıkış  
Gerilim çıkışı 0 … 10 V,  
Akım çıkışı 0 … 20 mA ile 4 … 20 mA arası değiştirilebilir

 • Aşırı düşük ve aşırı yüksek yük izleme amaçlı 
2 röle çıkışı (yardımcı kontaklar (U))

 • Ölçüm gerilimi (3 AC), UM (AC/DC): 100 … 550 V
 • Ölçüm akımı (IM): 1 … 12 A AC/DC
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100/98 1) x 45 x 120

CE, cULus Listed  • Yaylı terminal 
PMD s10 C   761 100

 • Geçmeli vidalı terminal 
PMD s10   760 100

PMD s20 Örneğin gemilerde, medikal uygulama alanlarında 
izin verilmeyen izolasyon dirençlerinde,  
tetikleme tertibatı olarak topraklanmamış  
AC/DC-akım şebekelerin (T-şebekeler) izlenmesi  
DIN EN 61557-8, IEC 60364-7-710 ve  
DIN VDE 0100-710 gereklerini yerine getirir.

 • Tetikleme değeri Ran:  
10 … 200 kΩ arası ayarlanabilir

 • Şebeke nominal gerilimi  
0 … 400 V AC/DC

 • Şebeke nominal gerilimi UL:  
0 … 300 V AC/DC

 • Besleme gerilimi UB AC/DC:  
24 … 240 V AC/DC 

 • Frekans aralığı AC: 50…60 Hz
 • Başlatma baskılaması/reaksiyon süresi:  
0…30 sn arası ayarlanabilir

 • Gecikme: %0…50 % arası ayarlanabilir
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100/98 1) x 45 x 120

CE, cULus Listed  • Yaylı terminal 
PMD s20 C   761 120

 • Geçmeli vidalı terminal 
PMD s20   760 120

1)Yaylı terminaller/geçmeli vidalı terminaller dahil yükseklik

PMDsigma  
hakkında her zaman 
güncel bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150376
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Ürün grubu PMDsrange elektronik izleme röleleri

PMDsrange elektronik izleme röleleri

Her durumda kolayca izleme

Güvenilir elektronik izleme ve makinenizin veya sisteminizin 

kontrolü, bu sırada her zaman ön planda tutulur. Masraflardan 

tasarruf edin ve verimli bir üretim sürecini garanti altına alın. 

İzleme rölelerinin kullanımıyla çok basit! Her türlü izleme 

sorunu için doğru üniteyi bulabilirsiniz. 

Kullanıcı dostu özellikler

22,5-mm'lik ince montaj kabinleriyle PMDsrange-üniteler, 

farklı işlevleri yerine getirebilir. Değiştirilebilir ölçüm aralıkları 

ve çok sayıda işletme gerilimi, esnek bir kullanıma izin verir. 

Basit ve hızlı montaj, pratik terminaller, çok sayıda kumanda 

elemanları ve parlak göstergeleri, işletime alınmayı kolaylaştırır 

ve uygulamanıza optimum adaptasyonu temin eder. 

İzleme ünitelerinde insanların ve makine donanımlarının emniyeti, izolasyon hatasından, artık gerilimden,  
aşırı yüksek gerilimden, aşırı yüksek akımdan, aşırı yükten ve aşırı yüksek sıcaklık yanında bekleme sürelerinden ve 
aktif güç izlemeden önceliklidir. İnsan ve makine için tehlikeli durumları önemli ölçüde azaltırken, aynı zamanda 
tesisinizin servis ömrünü de arttırır.
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PMDsrange elektronik izleme röleleri

Kısaca PMDsrange elektronik izleme rölelerinin avantajları

Kısaca avantajlarınız

• Ön taraftan parametre  

ayarı sayesinde devreye alma 

süreleri azaltılır

• Kontrol kabininde yer tasarrufu: 

Montaj genişliği sadece 22,5 mm

• LED durum göstergesi  

sayesinde hızlı tanılama

PMDsrange 
hakkında her zaman 
güncel bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150375

Sayısız uygulama

PMDsrange üniteleri, sayısız uygulamada kullanabilirsiniz: Motorların sıcaklık 

izlenmesinde, şişeleme tesislerinde gerilim izlenmesinde, pompalarda blokaj 

kontrolünde ve birçok diğer uygulamalarda.

Gerilim izleme ile şişeleme tesisi

Örneğin gerilim izlemeyi kullanarak, şişeleme tesislerindeki gerilim beslemesini 

izleyebilirsiniz. İzleme rölesi tesisin kontrollü bir şekilde kapanmasını sağlar. 

Bunun haricinde, kontrolsüz şekilde tekrar başlatılmaya karşı da koruma sağlar.

Akım izleme ile helezon konveyör

Akışı izlemeniz gerekir; örn. Bir vidalı konveyörde mi? Blokaja, aşınmaya ve 

yıpranmaya karşı koruma sağlayabilir ve böylece önleyici bakıma yardımcı olur.

Sıcaklık izleme ile motor

Motorlarınızı aşırı ısınmaya karşı korumak için sıcaklık izlemeyi kullanın.  

Bununla birlikte, kendiliğinden çalışmayı da engelleyin. Bu özellikle soğutmanın 

sorun olduğu ve motorun sıklıkla çalıştırılması veya durdurulması durumlarında 

gereklidir. S1MS gibi sıcaklık izleme rölesiyle birlikte bir ATEX onayı da  

elde edersiniz.
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Tercih yardımı – PMDsrange elektronik izleme röleleri

Tip Uygulama alanı Teknik özellikler Onaylar Sipariş numarası 1)

S3UM Aşırı yüksek ve aşırı düşük gerilim 
izleme yanında üç fazlı şebekelerde  
faz sırası izleme

 • Nötr fazı bulunan veya bulunmayan şebekelerin  
izlenmesi

 • Aşırı yüksek ve aşırı düşük gerilimde tetikleme  
tertibatı olarak

 • Faz sırası değerlendirmesi
 • Asimetri ve faz çökme algılaması

 • Besleme gerilimi (UB):  
AC: 120, 230 V; DC: 24 V

 • Çıkış kontağı: 1 yardımcı kontak (U)
 • Ölçüm gerilimi (3 AC) (UM): AC: 42, 100/110,  
230, 400/440, 440/480, 415/460, 500/550 V,  
her biri değiştirilebilir

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

 • 24 V DC (UB), 230 V AC (UM)   837 260 
 • 24 V DC (UB), 400/440 V AC (UM)   837 270
 • 24 V DC (UB), 415/460 V AC (UM)   837 280

S1PN Üç fazlı şebekelerde faz izleme  
ve faz çökme denetimi

 • 690 V AC değerine kadar ölçüm gerilimi
 • Döner alan denetimi = Faz izleme, tahrik sistemlerinde 
devir yönü

 • Besleme gerilimi (UB):  
AC: 200 … 240, 400 … 500, 550 … 690 V 

 • Çıkış kontakları: 2 yardımcı kontak (2 U)

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

 • 200 … 240 V   890 200 
 • 400 … 500 V   890 210
 • 550 … 690 V   890 220

S1IM AC/DC akımların maksimum akım 
değeri açısından denetimi, tek fazlı

 • 0,002 … 15 A, arası değiştirilebilir 12 ölçüm aralığı 
 • Reaksiyon süresi 10 saniyeye kadar ayarlanabilir
 • Çalışma veya bekleme akımı prensibine göre seçilebilir
 • Ölçüm ve besleme gerilimi arası galvaniz izolatör
 • UP modeli: Ölçüm girişlerinin tercihe göre polarizasyonu

 • Besleme gerilimi (UB):  
AC: 24, 42 … 48, 110 … 127, 230 … 240 V;  
DC: 24 V

 • Çıkış kontağı: 1 yardımcı kontak (U)

CE, cULus Listed, CCC  • 110 … 130 V AC (UB), 15 A (IM)   828 040
 • 230 … 240 V AC (UB), 15 A (IM)   828 050
 • 24 V DC (UB), 15 A (IM)   828 035

S1EN Galvaniz izolatörlü AC/DC 
şebekelerin izolasyon ve topraklama 
arızası denetimi (IT-şebekeleri),  
bir ve üç fazlı. DIN EN 61557-8  
gereklerini yerine getirir

 • Doğru akım ve alternatif akım şebekeleri için
 • Durgun akım prensibi
 • Hata kaydı veya otomatik Reset
 • Normal-/Test işletimi
 • Harici Reset butonu bağlanabilir

 • Besleme gerilimi (UB):  
AC/DC: 24 … 240 V

 • Çıkış kontağı: 1 yardımcı kontak (U)
 • Şebeke gerilimi (denetlenen şebeke):

 - 50 kΩ UP modeli: AC/DC: 0 … 240 V
 - 200 kΩ modeli: AC/DC: 0 … 400 V 

 • Maks. ölçüm akımı (DC):
 - 50 kΩ modeli: 2,4 mA
 - 200 kΩ modeli: 1,0 mA

CE, cULus Listed, CCC  • 24 … 240 V AC/DC (UB), 50 kΩ   884 100
 • 24 … 240 V AC/DC (UB), 200 kΩ   884 110

S1WP DC şebekelerde aktif güç izleme  
ve dönüştürme ve bir/üç fazlı AC 
şebekelerde aşırı yüksek ve aşırı 
düşük yük izleme

 • 9 farklı ölçüm aralığı 
 • Geniş gerilim ölçüm aralığı
 • Akım ve gerilim için analog çıkış değiştirilebilir 
 • Aşırı düşük ve aşırı yüksek yük izleme amaçlı röle çıkışı
 • Frekans ayarlı motorlarda kullanım için uygundur 
 • Akım transformatörleri için uygundur

 • Besleme gerilimi (UB):  
DC: 24 V; AC/DC: 230 V

 • Çıkış kontağı: 1 yardımcı kontak (U)
 • Ölçüm gerilimi:  
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 DC (UB),  
0 … 240 V AC/DC (UM), 9 A (IM)   890 010

 • 24 V DC (UB),  
0 … 415 V AC/DC (UM), 9 A (IM)   890 020

 • 24 V DC (UB),  
0 … 550 V AC/DC (UM), 9 A (IM)   890 030

S1MS Motorları, jeneratörleri, yataklama 
alanlarını vb. DIN EN 44081 
gereğince sıcaklık denetimli 
anahtarlamada aşırı ısınmaya karşı 
koruma tertibatı olarak.

 • Doğru akım ve alternatif akım şebekeleri için
 • Durgun akım prensibi
 • Bir sıcaklık sensörünün (PTC direnci)  
bağlantısı için ölçüm devresi

 • Otomatik Reset

 • Besleme gerilimi (UB): AC: 48, 110, 230, 240, 400 V; 
AC/DC: 24 V

 • Çıkış kontakları: 2 yardımcı kontak (2 U)

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

 • 24 V AC/DC (UB)   839 775
 • 230 V AC (UB)   839 760
 • 400 V AC (UB)   839 770

S1MS Ex S1MS ile aynı, harici alanlar:  
II (3) G [Ex ic] IIC Gc ve  
II (3) D [Ex ic] IIIC Dc

 • Besleme gerilimi (UB): AC: 48, 110, 230, 240 V;  
AC/DC: 24 V

 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 112,5 x 26 x 135

CE, cULus Listed, CCC  • 24 V AC/DC   839 775 
 • 230 V AC   839 760 
 • 240 V AC   839 765

Ortak özellikler
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 87 x 22,5 x 121
 • Birçok çalışma voltajında seçilebilen ölçüm aralıkları
 • Vidalı terminale sahip

1) Diğer ünite modelleri için sorunuz Sipariş numarası özelliği: UB = Besleme gerilimi;  
UM = Ölçüm gerilimi; IM = Ölçüm akımı

Teknik bilgile PMDsrange elektronik izleme röleleri

Teknik bilgiler – PMDsrange
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Tercih yardımı – PMDsrange elektronik izleme röleleri

Tip Uygulama alanı Teknik özellikler Onaylar Sipariş numarası 1)

S3UM Aşırı yüksek ve aşırı düşük gerilim 
izleme yanında üç fazlı şebekelerde  
faz sırası izleme

 • Nötr fazı bulunan veya bulunmayan şebekelerin  
izlenmesi

 • Aşırı yüksek ve aşırı düşük gerilimde tetikleme  
tertibatı olarak

 • Faz sırası değerlendirmesi
 • Asimetri ve faz çökme algılaması

 • Besleme gerilimi (UB):  
AC: 120, 230 V; DC: 24 V

 • Çıkış kontağı: 1 yardımcı kontak (U)
 • Ölçüm gerilimi (3 AC) (UM): AC: 42, 100/110,  
230, 400/440, 440/480, 415/460, 500/550 V,  
her biri değiştirilebilir

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

 • 24 V DC (UB), 230 V AC (UM)   837 260 
 • 24 V DC (UB), 400/440 V AC (UM)   837 270
 • 24 V DC (UB), 415/460 V AC (UM)   837 280

S1PN Üç fazlı şebekelerde faz izleme  
ve faz çökme denetimi

 • 690 V AC değerine kadar ölçüm gerilimi
 • Döner alan denetimi = Faz izleme, tahrik sistemlerinde 
devir yönü

 • Besleme gerilimi (UB):  
AC: 200 … 240, 400 … 500, 550 … 690 V 

 • Çıkış kontakları: 2 yardımcı kontak (2 U)

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

 • 200 … 240 V   890 200 
 • 400 … 500 V   890 210
 • 550 … 690 V   890 220

S1IM AC/DC akımların maksimum akım 
değeri açısından denetimi, tek fazlı

 • 0,002 … 15 A, arası değiştirilebilir 12 ölçüm aralığı 
 • Reaksiyon süresi 10 saniyeye kadar ayarlanabilir
 • Çalışma veya bekleme akımı prensibine göre seçilebilir
 • Ölçüm ve besleme gerilimi arası galvaniz izolatör
 • UP modeli: Ölçüm girişlerinin tercihe göre polarizasyonu

 • Besleme gerilimi (UB):  
AC: 24, 42 … 48, 110 … 127, 230 … 240 V;  
DC: 24 V

 • Çıkış kontağı: 1 yardımcı kontak (U)

CE, cULus Listed, CCC  • 110 … 130 V AC (UB), 15 A (IM)   828 040
 • 230 … 240 V AC (UB), 15 A (IM)   828 050
 • 24 V DC (UB), 15 A (IM)   828 035

S1EN Galvaniz izolatörlü AC/DC 
şebekelerin izolasyon ve topraklama 
arızası denetimi (IT-şebekeleri),  
bir ve üç fazlı. DIN EN 61557-8  
gereklerini yerine getirir

 • Doğru akım ve alternatif akım şebekeleri için
 • Durgun akım prensibi
 • Hata kaydı veya otomatik Reset
 • Normal-/Test işletimi
 • Harici Reset butonu bağlanabilir

 • Besleme gerilimi (UB):  
AC/DC: 24 … 240 V

 • Çıkış kontağı: 1 yardımcı kontak (U)
 • Şebeke gerilimi (denetlenen şebeke):

 - 50 kΩ UP modeli: AC/DC: 0 … 240 V
 - 200 kΩ modeli: AC/DC: 0 … 400 V 

 • Maks. ölçüm akımı (DC):
 - 50 kΩ modeli: 2,4 mA
 - 200 kΩ modeli: 1,0 mA

CE, cULus Listed, CCC  • 24 … 240 V AC/DC (UB), 50 kΩ   884 100
 • 24 … 240 V AC/DC (UB), 200 kΩ   884 110

S1WP DC şebekelerde aktif güç izleme  
ve dönüştürme ve bir/üç fazlı AC 
şebekelerde aşırı yüksek ve aşırı 
düşük yük izleme

 • 9 farklı ölçüm aralığı 
 • Geniş gerilim ölçüm aralığı
 • Akım ve gerilim için analog çıkış değiştirilebilir 
 • Aşırı düşük ve aşırı yüksek yük izleme amaçlı röle çıkışı
 • Frekans ayarlı motorlarda kullanım için uygundur 
 • Akım transformatörleri için uygundur

 • Besleme gerilimi (UB):  
DC: 24 V; AC/DC: 230 V

 • Çıkış kontağı: 1 yardımcı kontak (U)
 • Ölçüm gerilimi:  
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 DC (UB),  
0 … 240 V AC/DC (UM), 9 A (IM)   890 010

 • 24 V DC (UB),  
0 … 415 V AC/DC (UM), 9 A (IM)   890 020

 • 24 V DC (UB),  
0 … 550 V AC/DC (UM), 9 A (IM)   890 030

S1MS Motorları, jeneratörleri, yataklama 
alanlarını vb. DIN EN 44081 
gereğince sıcaklık denetimli 
anahtarlamada aşırı ısınmaya karşı 
koruma tertibatı olarak.

 • Doğru akım ve alternatif akım şebekeleri için
 • Durgun akım prensibi
 • Bir sıcaklık sensörünün (PTC direnci)  
bağlantısı için ölçüm devresi

 • Otomatik Reset

 • Besleme gerilimi (UB): AC: 48, 110, 230, 240, 400 V; 
AC/DC: 24 V

 • Çıkış kontakları: 2 yardımcı kontak (2 U)

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

 • 24 V AC/DC (UB)   839 775
 • 230 V AC (UB)   839 760
 • 400 V AC (UB)   839 770

S1MS Ex S1MS ile aynı, harici alanlar:  
II (3) G [Ex ic] IIC Gc ve  
II (3) D [Ex ic] IIIC Dc

 • Besleme gerilimi (UB): AC: 48, 110, 230, 240 V;  
AC/DC: 24 V

 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 112,5 x 26 x 135

CE, cULus Listed, CCC  • 24 V AC/DC   839 775 
 • 230 V AC   839 760 
 • 240 V AC   839 765

Ortak özellikler
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 87 x 22,5 x 121
 • Birçok çalışma voltajında seçilebilen ölçüm aralıkları
 • Vidalı terminale sahip

1) Diğer ünite modelleri için sorunuz Sipariş numarası özelliği: UB = Besleme gerilimi;  
UM = Ölçüm gerilimi; IM = Ölçüm akımı

Teknik bilgiler PMDsrange elektronik izleme röleleri

Teknik bilgiler – PMDsrange

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

PMDsrange elektronik 
izleme röleleri  
hakkında teknik 
dökümantasyon:

Web kodu: 

web150635
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PNOZ®emniyet röleleri

Pilz, 1987 yılında dünya çapında ilk kez insan ve makine emniyeti amaçlı E-STOP kontrol ünitesinin patentini aldı. 
Böylece emniyet teknolojisinde bir mihenk taşı kondu. Günümüzde PNOZ emniyet röleleri, her gün milyonlarca 
uygulamada kullanılıyor ve bunu dünya çapında gerçekleştiriyor. Klasik acil durdurma işlevi izlemesi yanında bizim 
emniyet kontrol ünitelerimiz, emniyet kapılarında, ışık perdelerinde, çift el kumandalarda emniyet paspaslarında ve 
sayısız emniyet fonksiyonunda da kullanılır.

Her türlü uygulamanız için optimum emniyet çözümünü 

sunuyoruz. Emniyet rölelerimiz, farklı besleme gerilimi aralıkları, 

emniyet kontaklarının sayısı ve terminallerin sayısı veya 

takılıp çıkarılabilir olmasıyla fark yaratır. Ekonomi ve emniyet 

açısından kocaman bir artı da Push-in Teknolojisidir.  

Kısa devreye alma ve servis süreleriyle masraflarınızı 

düşürmeye yardımcı olur. Ürünlerimiz farklı özellikleri ve 

işlevsellikleriyle aşağıdaki ürün gruplarına ayrılırlar:

PNOZ emniyet röleleri ürün ailesi

 • Minimum montaj genişliğinde maksimum işlev
 • Ayarlanabilir işletme modları ve süreleri
 • Modüler kurulum sayesinde ölçeklendirilebilir

PNOZsigma

PNOZ X

PNOZcompact

PNOZelog

PNOZpower  • 8 A – 16 A arası yüksek yükler
 • Motor yüklerinde doğrudan geçiş
 • Modüler çıkış kontakları

 • kolayca bağlanabilir
 • Aşınmaz
 • Gelişmiş tanılama

 • Köşeli, sade, sarı
 • Yüksek miktarlarda üretim yapan  
seri makine üreticileri için çok uygun

 • Bir emniyet uygulamasının temel fonksiyonu

 • Her fonksiyon için isteğe bağlı emniyet
 • Elektromekanik, potansiyelsiz
 • Üniversal güç kaynaklı
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Size uygun PNOZ'u aşağıdaki şekilde bulabilirsiniz
Bu diyagram seçiminizde size yardımcı olur.  
Sizin özel talepleriniz, bizim doğru çözümlerimiz var.

Üçten fazla 
emniyet fonksiyonu/ 
konfigüre edilebilir/ 

web tabanlı görselleştirme?

Anahtarlama  
kapasitesi > 8 A?

PNOZmulti
Diğer bilgiler için sayfa 92 sonrası

PNOZpower
Diğer bilgiler için  
sayfa 56 sonrası

İyi ölçeklendirme/ 
konforlu tanılama?

PNOZsigma
Diğer bilgiler için  
sayfa 22 sonrası

PNOZelog
Diğer bilgiler için  
sayfa 46 sonrası

PNOZ X
Diğer bilgiler için  
sayfa 36 sonrası

PNOZcompact
Diğer bilgiler için  
sayfa 44 sonrası

Emniyet fonksiyonlarının  
VE-/VEYA lojik kapılarıyla  

lojik bağlantısı

Takılıp çıkarılabilir  
terminaller/üniversal  

güç kaynaklı?

Evet

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Hayır

PNOZ®emniyet röleleri

Evet

PNOZmulti Mini
Diğer bilgiler için sayfa 84 sonrası

PNOZmulti yazılım araçları
Diğer bilgiler için sayfa 70 sonrası

Hayır

Evet

PNOZ emniyet röleleri ürün ailesi

PNOZmulti 2
Diğer bilgiler için sayfa 74 sonrası
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ISO
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PL

tuev-sued.de/ps-zert
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PNOZ emniyet röleleri – Dünya çapında sertifikalı

PNOZ emniyet rölelerinin kullanımındaki hedef, insan ve 

makinenin tehlike altına girmesini mümkün olduğunca 

düşürmektir. Bu korumayı, tüm ülkelerde eşit olarak 

sağlamak amacıyla, uluslararası şekilde uyumlu  

hale getirilmiş yönetmelikler oluşturulmuştur.  

Emniyet teknolojisinin kullanımı, kendisini amorti eder: Tehlike yaratan hareketlerin ihtiyaca göre kontrolüyle, 
insan ve makinenin korunmasını sağlar, daha az kaza, daha az bekleme süreleri ve daha düşük üretim kaybı 
sebebiyle masraflardan tasarruf edersiniz. Emniyetli Pilz kontrol teknolojisinin kullanımıyla bu somut avantajları 
elde edersiniz.

İnsan ve makinenin korunması

Emniyet rölelerimiz, bu uluslararası standart ve  

yönetmeliklere uygunluk göstermektedir. BG, TÜV ve  

daha birçok sertifikasyon merkezince onaylanmış  

PNOZ emniyet röleleri, kullanıcılara hatırı sayılır avantajlar 

sağlamaktadır. Uzun çalışma ömrü ve yüksek 

kullanılabilirlilik, ekonomik kullanımı garanti eder.

Çalışma alanında 
makine emniyeti

Makine uygunluğu  
ve sertifikasyon

Bağımsız emniyet  
tertibatlarının denetimi

Uluslararası
uygunluk değerlendirmesi

Makine parçalarına ait
emniyet analizi

CE Onayı

 Sistem entegrasyonu 
Emniyet dizaynı

 
D

oğ
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m

a

 

Risk değerlendirmesi  

Em
niyet konsepti

PNOZ emniyet röleleri ürün ailesi
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Geringes Risiko

Hohes Risiko

S1

S2

F1

F2

F1

F2

P1

P1

P2

P2

P1

P1

P2

P2

a

e

d

c

b
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Kısaca avantajlarınız

PNOZ emniyet rölelerinin 

kullanımıyla: 

• Otomasyon teknolojisinde  

lider markalardan birisine ait 

emniyet ve inovasyon gücü 

• Her uygulama için en  

uygun çözüm 

• Konforlu tanılama sayesinde  

yüksek sistem kullanılabilirliliği

• Makinenize veya sisteminize ait  

düşük bekleme süreleri

• Optimum fiyat-performans oranı

• Örneğin soketli terminaller 

bulunan üniteler vasıtasıyla  

hızlı işletmeye alma

• Minimum yer ihtiyacıyla, 

maksimum emniyet 

• Kolay kablo hattı çekme,  

hızlı işletime alma 

• Teknik bilgiye sahip  

mükemmel bir servis hizmeti

• Ürünlerimiz uluslararası standart 

ve yönetmeliklere uygunluk 

gösterdiğinden ve dünya çapında 

test edilip onaylandığından 

sertifikalı emniyet

• Kalite garantisi, DIN ISO 9001 

sertifikasına sahibiz

• İnovatif gelişimler vasıtasıyla 

gelecek garantili kullanım

• Değerlendirme üniteleri, uyumlu 

sensör, komutatör ve bildirim 

üniteleriyle eksiksiz çözüm

İnsan ve makinenin korunması

EN ISO 13849-1

EN 954-1'in yerine geçen EN ISO 13849-1, bilinen kategorileri belirlemektedir.  

O da aynı şekilde, uygulamalar sırasında katılımcı tüm ünitelerin emniyet 

fonksiyonlarını denetler. EN ISO 13849-1 ile EN 954-1'in ötesinde emniyet 

fonksiyonlarının ölçülebilir denetimini de sağlanır. Bu amaçla temel olarak, 

performans seviyeleri (PL) kullanılır.

EN ISO 13849-1 gereğince risk analizi.

EN/IEC 62061 gereğince emniyet incelemesi

Kontrol teknolojisinde emniyet teknolojisi gerekleri, EN/IEC 62061 gereğince 

emniyet güvenilirlilik seviyesi olarak derecelendirilebilir. Böylece en yüksek risk 

azaltma ve koruma seviyesi SIL 3 (emniyet güvenilirlilik seviyesi 3) gereğince, 

emniyet fonksiyonu sürdürülebilir olmalıdır. Risk, yaralanma derecesi (S), tehlikeye 

maruz kalma sıklığı ve süresi (F), tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığıyla (W) 

ve hasardan sakınma ve tehlikeyi sınırlama (P) olasılığıyla değerlendirilir.

Risk değerlendirmesi ve gerekli  
Emniyet Bütünlük Seviyesi (SIL) tespiti.

Yüksek risk

Düşük risk

Gerekli  
performans  
seviyesi PLrRisk 

değerlendirmesi 
çıkış noktası

Etkiler 
ve ağırlık noktaları

K sınıfı = F + W + P

S 3 – 4 5 – 7 8 – 10 11 – 13 14 – 15

Ölüm, tek gözün  
veya kolun kaybı

4 SIL 2 SIL 2 SIL 2 SIL 3 SIL 3

Kalıcı,  
parmakların kaybı

3 AM SIL 1 SIL 2 SIL 3

Düzeltilebilir,  
tıbbi işlem

2 AM SIL 1 SIL 2

Düzeltilebilir, ilk yardım 1 AM SIL 1

Kısaca PNOZ emniyet rölelerinin avantajları

Standartlar 
hususunda her 
zaman güncel 
bilgiler:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web83082

K
on

tr
ol

 ü
ni

te
le

ri 
(a

na
ht

ar
la

m
a)



PNOZ s30PNOZ s3PNOZ s1 PNOZ s5
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PNOZsigma ürün grubu emniyet röleleri

PNOZsigma emniyet röleleri

PNOZsigma kompakt emniyet röleleri, yıllara dayanan deneyimini günümüzün en modern emniyet teknolojisi ile 
birleştirir: Düşük maliyetle maksimum emniyet ve ekonomik verimlilik. Özellikle dar gövde genişlikleri ve çoklu 
fonksiyon ile PNOZsigma, minimum genişlikte maksimum işlevsellik sunar. Böylece yerden daha fazla tasarruf eder, 
daha fazla esnekliğe, hıza ve böylece daha verimli emniyet teknolojisine sahip olursunuz.

Daha az seçenek –  

Çok amaçlı kullanım

• Ayarlanabilir çalışma modları ve 

süreler, her ünitenin kendi 

uygulamasında esneklik sağlar

• Sadece tek ünite tipi farklı emniyet 

fonksiyonlarını izler

• Stok ihtiyacınız, birkaç ünite tipine 

düşürülebilir

Kısaca avantajlarınız

• Daha dar montaj genişliği,  

kontrol kabininde yerden ve 

böylece maliyetten tasarruf 

sağlar

• Push-in teknolojisi sayesinde  

kablo çekme maliyetlerinin  

düşürülmesi ve bağlantı soketleri 

yoluyla kontak genişletmesi

• Hızlı devreye alma ve yüksek 

kullanılabilirlik

• Düşük lojistik maliyetleri:  

Birçok emniyet fonksiyonunu 

kapsayan az sayıda ünite tipi

• Eksiksiz Pilz çözümünü kullanın 

ve PNOZsigma'yı uyumlu, 

onaylanmış emniyet bileşenleri  

ile destekleyin: emniyet şalteri  

ve ışık perdesi gibi emniyet 

sensörleri bulunan acil durdurma 

butonundan, tanılama ve 

görselleştirme için operatör 

terminallerine kadar

Kablo tesisatı 
masrafları  
% 20 oranında azalır: 
Bağlantı soketleri 
üzerinden kontak 
genişletmesi

Hızlı kurulum:  
Yaylı terminaller 

Kolay projelendirme: 
Tüm ünite tiplerinde  

terminal tahsisi ve  
konumu aynıdır

Maksimum esneklik:  
Ayarlanabilir  
işletme modları ve  
süre fonksiyonları

Yaylı kıskaçlarla  
hızlı montaj:  

Alet kullanımını  
gerektirmez

Saniyeler içinde tanılama:  
6 LED'li – Harici  
ölçüm cihazı gerektirmez

Müdahale emniyeti:  
Ayar elemanlarında,  

kilitlenebilir kapak bulunur
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Power
In 1
In 2
Out 1
Out 2
Fault

PNOZ s30

750330
000001 1.0

000001 1.0

000001 1.0

000001 1.0 000001 1.0

PNOZ s3 +  
PNOZ s7.1/s7.2

PNOZ s30 + 
PNOZ s22

PMD s10 PNOZ s6 PNOZ s5

PNOZ s4

max

min

PSENcode

PITestop

PMCtendo SZ

PSENopt

PMCtendo SZ

PMI
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PNOZsigma emniyet röleleri

Kısaca PNOZsigma emniyet rölelerinin avantajları

% 50 'ye kadar yer tasarrufu

• 12,5 mm'den başlayan montaj genişlikleri 

• Aynı fonksiyonlara sahip % 50 dar gövde 1)

• Kontrol kabininde daha az yer gereksinimi  

maliyetten tasarruf sağlar

1)  Pazardaki standart elektromekanik  
emniyet röleleriyle kıyaslandığında

PNOZsigma 
emniyet röleleri 
hakkında her 
zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150099

Her emniyet uygulaması için uygun çözüm – PNOZsigma emniyet rölesinin bir ambalajlama makinesinde örnek kullanımı.
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000001 1.0

 

000001 1.0
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PNOZsigmaürün grubu emniyet röleleri

PNOZsigma emniyet röleleri –  
Özel uygulamalarda test edilmiştir

PNOZ s4 emniyet rölesi, asansör onayına sahiptir

“Asansör standardı” EN 81-1 asansörlerin “üretimi ve 

kurulumu ile ilgili emniyet kurallarını belirler; Bölüm 1: 

Elektrikle işletilen yolcu ve yük asansörleri”. PNOZ s4 bu 

onaya sahiptir ve asansör operatörleri ve asansör üreticileri 

için minimum genişlikte maksimum işlevsellik sağlar. 22,5 

mm genişlikte PNOZ s4,EN ISO 13849-1 ve SIL CL claim 3 

ile belirlenen PL e standardına ulaşır. PNOZ s4 yolcu 

asansörleri ve mal/servis asansörleri için kullanılabildiği gibi 

standarda tabi olan asansör tipleri için de kullanılabilir.

PNOZ s4.1 emniyet rölesi –  

Brülör kontrolünde kullanım için

Üç emniyetli, ayrılmış emniyet kontağı sayesinde,  

PNOZ s4.1 brülör kontrollerinde kullanım için onaylanmıştır. 

EN 50156-1 standardı gereğince, özellikle uygulama 

tasarımı ve kurulumu ile ilgili gereklilikler açısından, ateşleme 

sistemlerine ait elektrik donanımında kullanımı onaylanmıştır. 

Ateşleme sistemlerine ait emniyet vafleri PNOZ s4.1 ile 

denetlenebilir. İşletme modları, konforlu şekilde çevrilebilir  

bir şalter üzerinden ayarlanabilir.
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PNOZ s7.2PNOZ s3 + PNOZ s7.1 + + PNOZ s7.2

… 102

000001 1.0 000001 1.0 000001 1.0000001 1.0

PNOZ s20PNOZ s3 + PNOZ s20 + + PNOZ s20

… 52

000001 1.0

PNOZ s20PNOZ s3 + PNOZ s7.1 + PNOZ s20 + + PNOZ s20

… 102

000001 1.0
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Kısaca PNOZsigma emniyet rölelerinin avantajları

PNOZ s7.1 ve PNOZ s7.2 ile çoklu genişletme

Bir temel ünite ve bir PNOZ s7.1 ile emniyet kontaklarının 

sayısı neredeyse sınırsız genişletilebilir. Bir PNOZ s7.1 

serisine, on adet PNOZ s7.2 bağlanabilir. Daha fazla 

kontağa ihtiyaç olursa, bu seriye ayrıca bir PNOZ s7.1 

eklenebilir. Tamamıyla kablo masrafsızdır – Sadece tek bir  

el hareketiyle bir bağlantı soketi üzerinden takılıp çıkarılabilir

Sadece 17,5 mm montaj genişliğinde, PNOZ s7.1'in üç 

emniyet kontağı varken PNOZ s7.2'nin dört emniyet kontağı 

ve bir yardımcı kontağı bulunur. Başka PNOZsigma genişletme 

üniteleri ile kombinasyon, her zaman mümkündür. Hızlı kontak genişletme – PNOZsigma ile çok basit!

PNOZsigma ile daha fazla kontak –  
Basit ve hızlı

Emniyetli yarı iletken çıkışlara sahip 

PNOZ s20 kontak genişletmesi

Anlık emniyet kontakları ile temas 

genişlemesi dışında emniyetli yarı 

iletken çıkışlı temas genişlemesi de 

mevcuttur. Maksimum on adet yarı 

iletken çıkışı istiyorsanız, PNOZ s20 

kontak genişletme modülünü 

doğrudan bir ana üniteye bağlayın. 

Daha da emniyetli yarıiletken çıktılara 

ihtiyacınız varsa, PNOZ s7.1 kontak 

genişletme modülünü bağlayın; Bu 

modül ile yarı iletken çıktıların sayısını 

arzu edilen sayıyla genişletebilirsiniz.

Hızlı kontak genişletme – PNOZsigma ile aşınma olmadan da mümkün!  
Ana ünitede, PNOZ s20 5 kontak genişletmesi imkanı mevcuttur.

PNOZ s7.1 bağlantısıyla, neredeyse sınırsız genişletme

Kısaca avantajlarınız

• Bağlantı soketi üzerinden kontak 

genişletmesi vasıtasıyla %20 

düşürülmüş kablo masrafı

• Emniyet kontakları veya yarı 

iletken çıkışları, kaskadlama  

ile genişeltiebildiğinden  

esnek kullanım

PNOZsigma 
emniyet röleleri 
hakkında her 
zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150099
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SOS

PNOZ s30
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PNOZsigma emniyet rölesi ürün özellikleri

PNOZ s30 emniyet rölesi – Konforlu devir sayısı izleme

PNOZ s30 Stand-alone (bağımsız) emniyet rölesi, makinenizin bekleme, devir sayısı, pozisyon, mil kırılması,  
devir aralığı ve devir yönünün EN ISO 13849-1 gereğince PL e'ye kadar ve EN/IEC 62061 gereğince SIL CL 3'e  
kadar izlenmesini sağlar. PNOZ s30 kullanımıyla, Makine Yönetmeliğinde bulunan tahrik sisteminin bekleme  
durumundayken emniyetli şekilde izlenmesi gereğini de yerine getirirsiniz. PNOZ s30 ile masraflardan tasarruf eder, 
makinenizi ve personelinizi korursunuz.

Kullanıcı personelin arttırılmış emniyeti

Örneğin, kurulum modu sırasında düşük hızla hareket operatör emniyetini  

arttırır ve kurulum sürelerini azaltır Emniyet kapısı ile emniyetli bir şekilde  

çalışmak durma noktasına girildiğinde makineye açık ve hızlı erişim sağlar,  

sizi ve ürünlerinizi korur. Gereksiz kapatmalar engellenerek verimlilik artar. 

Emniyetli hız aralığı (SSR), emniyetli hız denetimi (SSM), emniyetli yön (SDI) ve 

emniyetli işletme durdurma (SOS) gibi emniyet fonksiyonlara sahip PNOZ s30, 

bağımsız sürücü izleme için doğru çözümdür.

Kolay kullanım

Konfigürasyon ve hata göstergesi, basit ve konforlu şekilde tek bir ekran 

üzerinden mümkündür. PNOZ s30 devir izleyicisini tüm piyasa tipi motor geri 

bildirim sistemleri ve yakınlaşma şalterleriyle kullanabilirsiniz.

Uygulamalar

PNOZ s30'u, rüzgar türbinlerinde, işleme merkezlerinde, denge makinelerinde, 

santrifüjlerde, dolum makinelerinde, eğlence parklarında ve daha birçok yerde 

kullanabilirsiniz.
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PITestop

Power
In 1
In 2
Out 1
Out 2
Fault

PNOZ s30

750330
000001 1.0

PMI

PSENopt

PNOZ s30 + 
PNOZ s22

PNOZ s22
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PNOZ s30 emniyet 
röleleri hakkında 
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150619

PNOZ s30 emniyet rölesi – Konforlu devir sayısı izleme

Kısaca avantajlarınız

• Kullanıcı personel için daha  

fazla verimlilik ve emniyet

• Verimlilik, gereksiz kapatma 

işlemlerinden kaçınarak artırılır: 

tanımlanmış bir uyarı eşiğine 

ulaşıldığında önceden uyarı yapılır

• Çevrilebilir (bas – çevir) düğme 

ile kolay çalıştırma sayesinde, 

kurulum ve ünitelerin 

değiştirilmesinde zamandan 

tasarruf sağlanır 

• Kullanılan tüm motor geri  

bildirim sistemleri ve yakınlaşma 

şalterleri için uygundur

• PNOZ s22 kontak genişletmesi: 

Röle kontaklarının çoğaltılması, 

uygulamaya ait fonksiyonel 

çeşitliliğin genişletilmesini sağlar

PNOZ s30 ve PNOZ s22 kombinasyonu, röle kontaklarının arttırılmasına imkan tanır.

Kısaca PNOZsigma emniyet rölelerinin avantajları

PNOZ s22 kontak genişletme – iki misi daha iyi

PNOZ s22, EN ISO 13849-1 gereğince PL e'ye uyumlu olarak ayrı ayrı kontrol 

edilebilen iki röle fonksiyonu sağlar. Her bir röle fonksiyonu, üç kapatma/bir açma 

kontağı temin eder. Bunlar ayrı olarak kontrol edilebilir, böylece çıkışlar ana 

üniteye bağlı olarak farklı fonksiyonlara atanabilir. İki röle fonksiyonu arasındaki 

emniyetli ayırma, farklı potansiyellerin anahtarlanmasını sağlar.
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PNOZsigma emniyet rölesi ürün özellikleri

PNOZ s50 Stand-alone (bağımsız) emniyet rölesi, EN ISO 13849-1 gereğince PL e emniyet kategorisine kadar iki 
frenin ekonomik kontrolü imkanını sağlar. Kontaksız teknoloji sayesinde, insan emniyeti için çok kısa reaksiyon 
sürelerine erişilir. Bu üreticiden bağımsız çözümle, uygulamalarınız için esneklik ve bağımsız kapatma seçenekleri 
elde edersiniz.

Aşınma olmaksızın, emniyetli ve kontaksız frenleme

PNOZ s50 sisteminize enerji verimliliği kazandırır: Geçici üst sınırın tetiklenmesine 

müteakiben parametrelendirilebilir bir gerilim düşmesi (pals genişliği modülasyonu 

PWM) ile, uygulamalardaki çevrim süreleri kısalır. Emniyet rölesi, acil durumda 

hızlı, normal işletimde yavaş ve düşük aşınmaya sahip bir anahtarlama 

sağlayarak, bakım masraflarının düşmesini sağlar.

PNOZsigma-ürün ailesine ait bir modül olarak PNOZ s50, üzerinde bulunan 

çevrilebilir düğme vasıtasıyla menüler arası hareket etmeye ve ekran vasıtasıyla 

ayar parametrelerinin ve tanılama mesajlarının görselleştirilmesine olanak tanır.

PNOZ s50 emniyet rölesiyle hem motor frenleri hem de emniyet frenleri emniyetli 

şekilde kontrol edilebilir ve izlenebilir. Özellikle motora entegre edilmiş durdurma 

frenlerinde, "aşınma izleme" sebebiyle emniyet bariz şekilde iyileştirilir.

Animasyonda, 
PNOZ s50 emniyet 
röleleri hakkında 
diğer bilgileri 
edinebilirsiniz.

Emniyetli fren kontrolü amaçlı PNOZ s50 emniyet röleleri

PNOZ s50 emniyet röleleri

Teknik özellikler Sipariş 
numarası

 • Stand-alone (bağımsız) ünite
 • EN ISO 13849-1 gereğince PL e'ye kadar 2 fren,  
veya EN/IEC 62061 gereğince SIL CL 3

 • EN ISO 13849-1 gereğince PL d'ye kadar  
veya EN/IEC 62061 gereğince SIL CL 3

 • 2 x 2-kutuplu, emniyetli, 24 V DC için her biri 4,5 A 
elektronik dijital çıkışlar

 • Onaylar: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV

 • Geçici üst sınırın tetiklenmesi  
ve müteakiben gerilimin düşürülmesi

 • Ortam sıcaklığı: 0 … 45 °C
 • Giriş sayısı: 

 - Fail-Safe: 4
 - Standart: 4

 • Fail-Safe yarı iletken çıkış sayısı:
 - 1-kutuplu: 3
 - 2-kutuplu: 2

 • Besleme gerilimi:
 - 1-kutuplu: 24 V DC
 - 2-kutuplu: 24 V DC, 48 V DC

 • Gerilim toleransı
 - 1-kutuplu: –% 15 … +%20
 - 2-kutuplu: –%10  … + %10

 • Çıkış akımı 
Yarı iletken çıkışlar (1 kutuplu): 0,1 A

 • Test çevrimi çıkışları –  
Yarı iletken çıkışlar (1 kutuplu): 2

 • Yarı iletken çıkışlara (2 kutuplu) ait düşürme gerilimi:  
6 V, 8 V, 12 V, 16 V, 24 V

 • Çıkış akımı yarı iletken çıkışlar (2 kutuplu):
 - 24 V DC besleme gerilimi: 
Sürekli işetme (1 çıkış/2 çıkış): 1 x 6,5 A/2 x 4,5 A 
üst sınır tetiklenmesi (1 çıkış/2 çıkış): 1 x 6,5 A/maks. 10 A

 - 48 V DC besleme gerilimi: 
Sürekli işetme (1 çıkış/2 çıkış): 1 x 3,25 A/2 x 2,25 A 
üst sınır tetiklenmesi (1 çıkış/2 çıkış): 1 x 3,25 A/2 x 3,25 A

751 500 
(yaylı terminale 
sahip) 
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Emniyetli fren kontrolü amaçlı PNOZ s50 emniyet röleleri

PNOZ s50 emniyet röleleri

Teknik özellikler Sipariş 
numarası

 • Stand-alone (bağımsız) ünite
 • EN ISO 13849-1 gereğince PL e'ye kadar 2 fren,  
veya EN/IEC 62061 gereğince SIL CL 3

 • EN ISO 13849-1 gereğince PL d'ye kadar  
veya EN/IEC 62061 gereğince SIL CL 3

 • 2 x 2-kutuplu, emniyetli, 24 V DC için her biri 4,5 A 
elektronik dijital çıkışlar

 • Onaylar: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV

 • Geçici üst sınırın tetiklenmesi  
ve müteakiben gerilimin düşürülmesi

 • Ortam sıcaklığı: 0 … 45 °C
 • Giriş sayısı: 

 - Fail-Safe: 4
 - Standart: 4

 • Fail-Safe yarı iletken çıkış sayısı:
 - 1-kutuplu: 3
 - 2-kutuplu: 2

 • Besleme gerilimi:
 - 1-kutuplu: 24 V DC
 - 2-kutuplu: 24 V DC, 48 V DC

 • Gerilim toleransı
 - 1-kutuplu: –% 15 … +%20
 - 2-kutuplu: –%10  … + %10

 • Çıkış akımı 
Yarı iletken çıkışlar (1 kutuplu): 0,1 A

 • Test çevrimi çıkışları –  
Yarı iletken çıkışlar (1 kutuplu): 2

 • Yarı iletken çıkışlara (2 kutuplu) ait düşürme gerilimi:  
6 V, 8 V, 12 V, 16 V, 24 V

 • Çıkış akımı yarı iletken çıkışlar (2 kutuplu):
 - 24 V DC besleme gerilimi: 
Sürekli işetme (1 çıkış/2 çıkış): 1 x 6,5 A/2 x 4,5 A 
üst sınır tetiklenmesi (1 çıkış/2 çıkış): 1 x 6,5 A/maks. 10 A

 - 48 V DC besleme gerilimi: 
Sürekli işetme (1 çıkış/2 çıkış): 1 x 3,25 A/2 x 2,25 A 
üst sınır tetiklenmesi (1 çıkış/2 çıkış): 1 x 3,25 A/2 x 3,25 A

751 500 
(yaylı terminale 
sahip) 

Kısaca PNOZsigma emniyet rölelerinin avantajları

Kısaca avantajlarınız

• 2 frenin (durdurma frenleri  

veya emniyet frenleri) kontrolü 

sırasında PL e'ye kadar  

yüksek emniyet temin edilir

• 4,5 A'e kadar kontaksız  

teknoloji, her fren için kısa  

reaksiyon süreleri, uzun ömürlü  

bir çözüm ve yüksek  

kullanılabilirlik sağlar

• Geçici üst sınırın tetiklenmesi 

ve müteakiben gerilimin 

düşürülmesi vasıtasıyla 

düşürülmüş çevrim süresi

• Güç devrelerinin hızlı veya yavaş 

kapatılması sebebiyle yüksek 

emniyet ve düşük aşınma

• Ekran vasıtasıyla hızlı tanılama

• Dijital girişler sebebiyle üreticiden 

bağımsız fren kontrolü

PNOZ s50 emniyet rölesi sayesinde, birçok uygulama alanındaki frenler emniyetli  
şekilde kontrol edilebilir. Örn. sahne teknolojisinde, imalat makinelerinde, ambalajlama 
makinelerinde ve birçok yerde. Durdurma freni yanında ikinci bir frenle emniyet 
sağlayacaksınız, PNOZ s50 sizin için doğru çözümdür.

PNOZ s50 emniyet 
röleleri hakkında  
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150117
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PNOZsigma emniyet rölesi tercih yardımı

PNOZsigma emniyet röleleri

Tip Uygulama Performans  
Seviyesi (PL) –  
EN ISO 13849-1

Emniyet Bütünlük 
Seviyesi (SIL) CL –  
IEC 62061  
gereğince  
claim limit

Çıkış kontakları Yarı iletken çıkışları Besleme gerilimi (UB) Ölçüler  
(Y x E x D) mmEmniyetli Yardımcı kontaklar Emniyetli Yardımcı çıkışlar

PNOZ s1 ◆ ◆ c 2 2 - - 1 - - 24 V DC 100/98 1) x 12,5 x 120

PNOZ s2 ◆ ◆ e 3 3 - 1 1 - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s3 ◆ ◆ ◆ e 3 2 - - 1 - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s4 ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 1 - - 24 V DC, 48 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s4.1 ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 1 - - 24 V DC, 48 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s5 ◆ ◆ ◆ ◆ e 3 2 2 - 1 - - 24 V DC, 48 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s6 ◆ EN 574, Tip IIIC e 3 3 - 1 1 - - 24 V DC, 48 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s6.1 ◆ EN 574, Tip IIIA c 1 3 - 1 1 - - 24 V DC, 48 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s7 Kontak genişletmesi e 3 4 - 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s7.1 Kontak genişletmesi e 3 3 - - - - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s7.2 Kontak genişletmesi e 3 4 - 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s8 Kontak genişletmesi c 2 2 - - 1 - - 24 V DC 100/98 1) x 12,5 x 120

PNOZ s9 Kontak genişletmesi veya  
emniyetli zamanlayıcı röle

 

◆

e 3 - 3 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s10 Kontak genişletmesi e 3 4 - 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 45,0 x 120

PNOZ s11 Kontak genişletmesi e 3 8 - 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 45,0 x 120

PNOZ s20 Kontak genişletmesi e/d 2) 3/2 2) - - - - 2 1 24 V DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s22 PNOZ s30 ve PNOZ mm0.1p/mm0.2p  
için kontak genişletmesi

e 3 2 x 3 - 2 x 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 22,5 x 120

Tip Uygulama Performans 
Seviyesi (PL) –  
EN ISO 13849-1

Emniyet Bütünlük 
Seviyesi (SIL) CL –  
IEC 62061  
gereğince  
claim limit

Çıkış kontakları Yarı iletken çıkışları Besleme gerilimi (UB) Ölçüler  
(Y x E x D) mmEmniyetli Yardımcı kontaklar Emniyetli Yardımcı 

çıkışlar

PNOZ s30 Emniyetli devir sayısı ve bekleme durumu izleyicisi e 3 2 - 2 4 - - 24 …  240 V AC/DC 100/98 1) x 45,0 x 120

◆ ◆ ◆

Tip Uygulama Performans 
Seviyesi (PL) –  
EN ISO 13849-1

Emniyet Bütünlük 
Seviyesi (SIL) CL –  
IEC 62061  
gereğince  
claim limit

Yarı iletken çıkışları Yarı iletken çıkışları Besleme gerilimi (UB) Ölçüler  
(Y x E x D) mm2-kutuplu: 1-kutuplu: Emniyetli Yardımcı 

çıkışlar

PNOZ s50 3) Emniyetli frenleme kontrolü e 3 2 3 - - 24 V DC, 48 V DC 100/98 1) x 45,0 x 120

◆

1) Yaylı terminaller/geçmeli vidalı terminaller dahil yükseklik 
2) Ugulamaya bağlı
3) Teknik veriler için bkz. sayfa 28

PNOZsigma – Tercih yardımı
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PNOZsigma emniyet rölesi tercih yardımı

PNOZsigma emniyet röleleri

Tip Uygulama Performans  
Seviyesi (PL) –  
EN ISO 13849-1

Emniyet Bütünlük 
Seviyesi (SIL) CL –  
IEC 62061  
gereğince  
claim limit

Çıkış kontakları Yarı iletken çıkışları Besleme gerilimi (UB) Ölçüler  
(Y x E x D) mmEmniyetli Yardımcı kontaklar Emniyetli Yardımcı çıkışlar

PNOZ s1 ◆ ◆ c 2 2 - - 1 - - 24 V DC 100/98 1) x 12,5 x 120

PNOZ s2 ◆ ◆ e 3 3 - 1 1 - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s3 ◆ ◆ ◆ e 3 2 - - 1 - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s4 ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 1 - - 24 V DC, 48 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s4.1 ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 1 - - 24 V DC, 48 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s5 ◆ ◆ ◆ ◆ e 3 2 2 - 1 - - 24 V DC, 48 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s6 ◆ EN 574, Tip IIIC e 3 3 - 1 1 - - 24 V DC, 48 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s6.1 ◆ EN 574, Tip IIIA c 1 3 - 1 1 - - 24 V DC, 48 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s7 Kontak genişletmesi e 3 4 - 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s7.1 Kontak genişletmesi e 3 3 - - - - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s7.2 Kontak genişletmesi e 3 4 - 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s8 Kontak genişletmesi c 2 2 - - 1 - - 24 V DC 100/98 1) x 12,5 x 120

PNOZ s9 Kontak genişletmesi veya  
emniyetli zamanlayıcı röle

 

◆

e 3 - 3 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s10 Kontak genişletmesi e 3 4 - 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 45,0 x 120

PNOZ s11 Kontak genişletmesi e 3 8 - 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 45,0 x 120

PNOZ s20 Kontak genişletmesi e/d 2) 3/2 2) - - - - 2 1 24 V DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s22 PNOZ s30 ve PNOZ mm0.1p/mm0.2p  
için kontak genişletmesi

e 3 2 x 3 - 2 x 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 22,5 x 120

Tip Uygulama Performans 
Seviyesi (PL) –  
EN ISO 13849-1

Emniyet Bütünlük 
Seviyesi (SIL) CL –  
IEC 62061  
gereğince  
claim limit

Çıkış kontakları Yarı iletken çıkışları Besleme gerilimi (UB) Ölçüler  
(Y x E x D) mmEmniyetli Yardımcı kontaklar Emniyetli Yardımcı 

çıkışlar

PNOZ s30 Emniyetli devir sayısı ve bekleme durumu izleyicisi e 3 2 - 2 4 - - 24 …  240 V AC/DC 100/98 1) x 45,0 x 120

◆ ◆ ◆

Tip Uygulama Performans 
Seviyesi (PL) –  
EN ISO 13849-1

Emniyet Bütünlük 
Seviyesi (SIL) CL –  
IEC 62061  
gereğince  
claim limit

Yarı iletken çıkışları Yarı iletken çıkışları Besleme gerilimi (UB) Ölçüler  
(Y x E x D) mm2-kutuplu: 1-kutuplu: Emniyetli Yardımcı 

çıkışlar

PNOZ s50 3) Emniyetli frenleme kontrolü e 3 2 3 - - 24 V DC, 48 V DC 100/98 1) x 45,0 x 120

◆

1) Yaylı terminaller/geçmeli vidalı terminaller dahil yükseklik 
2) Ugulamaya bağlı
3) Teknik veriler için bkz. sayfa 28

PNOZsigma emniyet 
rölesi hakkında teknik 
dokümantasyon:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150635
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PNOZsigma emniyet rölesi teknik bilgiler

PNOZsigma emniyet rölesi – Ana üniteler

Teknik bilgiler – PNOZsigma

Tip Özellikler Çıkışlar:
Gerilim/Akım/Güç

Onaylar Sipariş numarası

Yaylı terminaller Takılıp çıkarılabilir  
vidalı terminaller

PNOZ s1  • 1-kanallı devre
 • Manüel/otomatik başlatma

DC1: 24 V/3 A/72 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), 
TÜV, KOSHA, CCC

751 101 750 101

PNOZ s2  • 1-kanallı devre
 • Başlatma izleme
 • Manüel/otomatik başlatma
 • Emniyetli ayırma

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, KOSHA, CCC

751 102 750 102

PNOZ s3  • 1- ve 2-kanallı devre
 • Çapraz bağlantı algılama
 • Başlatma izleme
 • Manüel/otomatik başlatma
 • Başlangıç testi

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, KOSHA, CCC

751 103 750 103

PNOZ s4  • 1- ve 2-kanallı devre
 • Çapraz bağlantı algılama
 • Başlatma izleme
 • Manüel/otomatik başlatma
 • Başlangıç testi
 • Asansör Yönetmeliği gereğince EN 81-1/A3 onaylı

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, KOSHA, CCC

 • 24 V DC   751 104
 • 24 V DC,  
coated version   751 184

 • 48 … 240 V AC/DC   751 134

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

PNOZ s4.1  • 1- ve 2-kanallı devre
 • Çapraz bağlantı algılama
 • Başlatma izleme
 • Manüel/otomatik başlatma
 • Başlangıç testi
 • 3 emniyetli, ayrılmış emniyet kontağı
 • Ateşleme sistemlerinin elektrik donanımı  
için EN 50156-1 gereğince onaylı

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, CCC

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

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

PNOZ s5  • 1- ve 2-kanallı devre
 • Çapraz bağlantı algılama
 • Başlatma izleme
 • Manüel/otomatik başlatma
 • Başlangıç testi
 • Süre fonksiyonları: Gecikmeli enerji kesme
 • Süre aralığı 0 … 300 sn

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, KOSHA, CCC

 • 24 V DC   751 105
 • 24 V DC,  
coated version   751 185

 • 48 … 240 V AC/DC   751 135

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

PNOZ s6  • 2-kanallı devre
 • Çapraz bağlantı algılama

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, KOSHA, CCC

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

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

PNOZ s6.1  • 2-kanallı devre
 • Çapraz bağlantı algılama

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, KOSHA, CCC

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

 • 24 V DC   750 126
 • 48 … 240 V AC/DC   750 156
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PNOZsigma emniyet rölesi teknik bilgiler

PNOZsigma emniyet rölesi – Ana üniteler

Tip Özellikler Çıkışlar:
Gerilim/Akım/Güç

Onaylar Sipariş numarası

Yaylı terminaller Takılıp çıkarılabilir  
vidalı terminaller

PNOZ s1  • 1-kanallı devre
 • Manüel/otomatik başlatma

DC1: 24 V/3 A/72 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), 
TÜV, KOSHA, CCC

751 101 750 101

PNOZ s2  • 1-kanallı devre
 • Başlatma izleme
 • Manüel/otomatik başlatma
 • Emniyetli ayırma

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, KOSHA, CCC

751 102 750 102

PNOZ s3  • 1- ve 2-kanallı devre
 • Çapraz bağlantı algılama
 • Başlatma izleme
 • Manüel/otomatik başlatma
 • Başlangıç testi

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, KOSHA, CCC

751 103 750 103

PNOZ s4  • 1- ve 2-kanallı devre
 • Çapraz bağlantı algılama
 • Başlatma izleme
 • Manüel/otomatik başlatma
 • Başlangıç testi
 • Asansör Yönetmeliği gereğince EN 81-1/A3 onaylı

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, KOSHA, CCC

 • 24 V DC   751 104
 • 24 V DC,  
coated version   751 184

 • 48 … 240 V AC/DC   751 134

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

PNOZ s4.1  • 1- ve 2-kanallı devre
 • Çapraz bağlantı algılama
 • Başlatma izleme
 • Manüel/otomatik başlatma
 • Başlangıç testi
 • 3 emniyetli, ayrılmış emniyet kontağı
 • Ateşleme sistemlerinin elektrik donanımı  
için EN 50156-1 gereğince onaylı

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, CCC

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

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

PNOZ s5  • 1- ve 2-kanallı devre
 • Çapraz bağlantı algılama
 • Başlatma izleme
 • Manüel/otomatik başlatma
 • Başlangıç testi
 • Süre fonksiyonları: Gecikmeli enerji kesme
 • Süre aralığı 0 … 300 sn

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, KOSHA, CCC

 • 24 V DC   751 105
 • 24 V DC,  
coated version   751 185

 • 48 … 240 V AC/DC   751 135

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

PNOZ s6  • 2-kanallı devre
 • Çapraz bağlantı algılama

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, KOSHA, CCC

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

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

PNOZ s6.1  • 2-kanallı devre
 • Çapraz bağlantı algılama

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, KOSHA, CCC

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

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

PNOZsigma emniyet 
rölesi hakkında teknik 
dokümantasyon:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150635
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PNOZsigma emniyet rölesi teknik bilgiler

PNOZsigma emniyet rölesi – Kontak genişletmesi

Teknik bilgiler – PNOZsigma

Tip Özellikler Çıkışlar:
Gerilim/Akım/Güç

Onaylar Sipariş numarası

Yaylı terminaller Takılıp çıkarılabilir 
vidalı terminaller

PNOZ s7 Emniyetli ayırma DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, KOSHA, CCC

 • 24 V DC   751 107
 • 24 V DC,  
coated version   751 187

750 107

PNOZ s7.1  • PNOZ s7.2'ye bağlantı amaçlı kaskadlama modülü
 • Emniyet kontaklarının emniyetli ayrılması
 • Giriş ve anahtarlama durumu için LED'ler
 • Bir PNOZsigma ana ünite olmadan,  
başka emniyet kontrol üniteleri ile de kullanılabilir:  
Bir giriş devresi, çıkış rölesine tesir eder

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, CCC

751 167 750 167

PNOZ s7.2 PNOZ s7.1 ile kontak genişletme modülü DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, CCC

751 177 750 177

PNOZ s8 Kontak genişletmesi DC1: 24 V/3 A/72 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, KOSHA, CCC

751 108 750 108

PNOZ s9  • Emniyetli ayırma
 • Süre fonksiyonları: gecikmeli enerji verme,  
gecikmeli enerji kesme, darbeli, yeniden tetiklenebilir

 • Süre aralığı 0 … 300 sn

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, KOSHA, CCC

 • 24 V DC   751 109
 • 24 V DC,  
coated version   751 189

750 109

PNOZ s10 Emniyetli ayırma DC1: 24 V/12 A/300 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, KOSHA, CCC

751 110 750 110

PNOZ s11 Emniyetli ayırma DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, CCC

751 111 750 111

PNOZ s20  • Gecikmesiz 2 emniyet çıkışı ve 1 yardımcı çıkışla 
kontak genişletmesi, her biri yarı iletken teknolojisinde

 • 1- ve 2-kanallı devre

 • Harici toplam güç, yarı iletken 93 W 
 • Anahtarlama kapasitesi:

 - 2 emniyet çıkışı, yüklü: 1,5 A/40 W
 - 1 emniyet çıkışı, yüklü: 2 A/50 W

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

751 160 750 160

PNOZ s22  • Bağımsız kontrol edilebilir 2 emniyet kontağı
 • PNOZ s30 emniyetli devir izleme ve konfigüre  
edilebilir PNOZmulti Mini kompakt kontrolörlere ait 
PNOZ mm0.1p/mm0.2p ana üniteler için kontak 
genişletmesi

DC1: 24 V/6 A/150 W cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, CCC

751 132 750 132

PNOZsigma emniyet rölesi – Devir izleme

Tip Özellikler Çıkışlar:
Gerilim/Akım/Güç

Onaylar Sipariş numarası

PNOZ s30  • Bekleme, devir sayısı, devir yönü ve mil kırılmasına 
karşı emniyetli izleme

 • Ünite fonksiyonları, serbestçe parametrelenebilir
 • Monokrom ekranla kombineli olarak çevrilebilir  
(bas – çevir) düğme vasıtasıyla parametre girişi

 • Ayarlanmış parametrenin çipli karta kaydedilmesi
 • Entegre edilmiş ekran, ayarlanmış sınır değerleri/
parametreleri ve güncel devir sayısını gösterir

 • Tüm sınır değerleri için toleranslar serbestçe  
ayarlanabilir

 • Eksen konum izleme, durma fonksiyonuyla bir seçenek 
olarak mevcuttur

 • Belli bir eşiğe ulaşıldığında kapanma ihtimaline karşı  
önceden uyarı

 • Aksesuar:
 - Çip kart okuyucu: 779 230
 - PNOZsigma chip card manager set  
(yazılım dahildir Lisans, SIM kart adaptörü,  
Chip card reader): 750 030

 - SmartCardCommander with SIM-card-adapter  
(yazılım dahildir Lisans, SIM kart adaptörü): 750 031

DC1: 24 V/4 A/100 W CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian),  
TÜV, CCC

 • 751 330  
(yaylı terminaller)

 • 750 330  
(takılıp çıkarılabilir 
vidalı terminaller)
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PNOZsigma emniyet rölesi teknik bilgiler

PNOZsigma emniyet rölesi – Kontak genişletmesi

Tip Özellikler Çıkışlar:
Gerilim/Akım/Güç

Onaylar Sipariş numarası

Yaylı terminaller Takılıp çıkarılabilir 
vidalı terminaller

PNOZ s7 Emniyetli ayırma DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, KOSHA, CCC

 • 24 V DC   751 107
 • 24 V DC,  
coated version   751 187

750 107

PNOZ s7.1  • PNOZ s7.2'ye bağlantı amaçlı kaskadlama modülü
 • Emniyet kontaklarının emniyetli ayrılması
 • Giriş ve anahtarlama durumu için LED'ler
 • Bir PNOZsigma ana ünite olmadan,  
başka emniyet kontrol üniteleri ile de kullanılabilir:  
Bir giriş devresi, çıkış rölesine tesir eder

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, CCC

751 167 750 167

PNOZ s7.2 PNOZ s7.1 ile kontak genişletme modülü DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, CCC

751 177 750 177

PNOZ s8 Kontak genişletmesi DC1: 24 V/3 A/72 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, KOSHA, CCC

751 108 750 108

PNOZ s9  • Emniyetli ayırma
 • Süre fonksiyonları: gecikmeli enerji verme,  
gecikmeli enerji kesme, darbeli, yeniden tetiklenebilir

 • Süre aralığı 0 … 300 sn

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, KOSHA, CCC

 • 24 V DC   751 109
 • 24 V DC,  
coated version   751 189

750 109

PNOZ s10 Emniyetli ayırma DC1: 24 V/12 A/300 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, KOSHA, CCC

751 110 750 110

PNOZ s11 Emniyetli ayırma DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, CCC

751 111 750 111

PNOZ s20  • Gecikmesiz 2 emniyet çıkışı ve 1 yardımcı çıkışla 
kontak genişletmesi, her biri yarı iletken teknolojisinde

 • 1- ve 2-kanallı devre

 • Harici toplam güç, yarı iletken 93 W 
 • Anahtarlama kapasitesi:

 - 2 emniyet çıkışı, yüklü: 1,5 A/40 W
 - 1 emniyet çıkışı, yüklü: 2 A/50 W

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

751 160 750 160

PNOZ s22  • Bağımsız kontrol edilebilir 2 emniyet kontağı
 • PNOZ s30 emniyetli devir izleme ve konfigüre  
edilebilir PNOZmulti Mini kompakt kontrolörlere ait 
PNOZ mm0.1p/mm0.2p ana üniteler için kontak 
genişletmesi

DC1: 24 V/6 A/150 W cULus Listed, EAC (Eurasian),  
TÜV, CCC

751 132 750 132

PNOZsigma emniyet 
rölesi hakkında teknik 
dokümantasyon:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150635

PNOZsigma emniyet rölesi – Devir izleme

Tip Özellikler Çıkışlar:
Gerilim/Akım/Güç

Onaylar Sipariş numarası

PNOZ s30  • Bekleme, devir sayısı, devir yönü ve mil kırılmasına 
karşı emniyetli izleme

 • Ünite fonksiyonları, serbestçe parametrelenebilir
 • Monokrom ekranla kombineli olarak çevrilebilir  
(bas – çevir) düğme vasıtasıyla parametre girişi

 • Ayarlanmış parametrenin çipli karta kaydedilmesi
 • Entegre edilmiş ekran, ayarlanmış sınır değerleri/
parametreleri ve güncel devir sayısını gösterir

 • Tüm sınır değerleri için toleranslar serbestçe  
ayarlanabilir

 • Eksen konum izleme, durma fonksiyonuyla bir seçenek 
olarak mevcuttur

 • Belli bir eşiğe ulaşıldığında kapanma ihtimaline karşı  
önceden uyarı

 • Aksesuar:
 - Çip kart okuyucu: 779 230
 - PNOZsigma chip card manager set  
(yazılım dahildir Lisans, SIM kart adaptörü,  
Chip card reader): 750 030

 - SmartCardCommander with SIM-card-adapter  
(yazılım dahildir Lisans, SIM kart adaptörü): 750 031

DC1: 24 V/4 A/100 W CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian),  
TÜV, CCC

 • 751 330  
(yaylı terminaller)

 • 750 330  
(takılıp çıkarılabilir 
vidalı terminaller)
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PNOZ X1P PNOZ X3P PNOZ X9P
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PNOZ X ürün grubu emniyet röleleri

PNOZ X emniyet röleleri

Her uygulama için ihtiyaca göre emniyet

Teknik özellikleri gerilim içermeyen elektromekanik kontaklarla 2 röle teknolojisine 

dayanır. Ebatlar, 22,5 – 90 mm arasında, kontak sayısı iki ile sekiz arasında 

değişir. Emniyet gereksiniminiz ne olursa olsun, PNOZ X kendisini zorlu sanayi 

ortamlarında milyonlarca kez kanıtlamıştır. Siz de kazanın!

Kısaca avantajlarınız

• Yıllar boyunca kullanımıyla 

kanıtlanmış teknoloji 

• Geniş ürün yelpazesi

• Acil durdurma, emniyet kapıları, 

ışık perdelerinde sessize alma, 

emniyet paspasları, çift el 

kumanda ve çok daha farklı 

emniyet fonksiyonları için

• Gecikmeli ve anlık kontak blokları 

genişletme modülleri, emniyetli 

zamanlama röleleri, bekleme  

için emniyetli izleme üniteleri, 

devir ve diğer fonksiyonlar için

• Mükemmel fiyat/performans oranı

• Takılıp çıkarılabilir terminaller  

sayesinde hızlı devreye alma 

• Minimum yer ihtiyacıyla, 

maksimum emniyet 

• Değerlendirme cihazlarını, 

uyumlu sensör teknolojisini, 

kontrol ve sinyal cihazlarını içeren 

eksiksiz bir çözüm

• Üniversal besleme kaynağı ve  

takılıp çıkarılabilir terminaller ile  

düşük depolama maliyetleri

PNOZ X ürün grubu emniyet röleleri güvenilirlikleri ve sağlamlıklarıyla kendini kanıtlamış, en farklı emniyet 
uygulamalarında geniş bir uygulama alanı geliştirmiştir. PNOZ dünyanın en yaygın kullanılan emniyet rölesidir.  
Her bir emniyet fonksiyonu için bir PNOZ mevcuttur.

PNOZ X emniyet 
röleleri hakkında  
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150097
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PSWZ X1PPMUT X1P PITsign

PNOZ X2.7PPSENopt

P2HZ X4P

PNOZ X2.8P

PNOZ XV1P

PNOZ X2P

PSENcode

PITestop

PITestop

PMCtendo

PMI
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PNOZ X emniyet röleleri

Kısaca PNOZ X emniyet rölelerinin avantajları

Örnek: PNOZ X emniyet rölelerinin bir ambalajlama makinesinde kullanımı
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PNOZ X emniyet röleleri seçim rehberi

Tip Uygulama Performans 
seviyesi (PL) –  
EN ISO 13849-1

Emniyet Bütünlük 
Seviyesi (SIL) CL –  
IEC 62061 
gereğince  
claim limit

Çıkış kontakları Besleme gerilimi (UB) Ölçüler  
(Y x E x D) mm

emniyetli emniyetli değil

PNOZ X1P ◆ ◆ e 3 3 - 1 - 24 V DC 101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X2P ◆ ◆ e 3 2 - - -  • 24 V AC/DC
 • 48 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X2.7P ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 -  • 24 V AC/DC
 • 24 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X2.8P ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 -  • 24 V AC/DC
 • 24 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X3P ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 1  • 24 V AC/DC
 • 24 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 45 x 121

PNOZ X7P ◆ ◆ e 3 2 - - -  • 24 V AC/DC
 • 110 … 120, 230 … 240 V AC

101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X8P ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 2 2  • 24 V DC
 • 24, 110, 230 V AC

101/94 1) x 45 x 121

PNOZ X9P ◆ ◆ ◆ e 3 7 - 2 2  • 12 V DC
 • 24 V DC, 100 … 240 V AC

101/94 1) x 90 x 121

PNOZ X10.11P ◆ ◆ ◆ e 3 6 - 4 - 24 V DC 101/94 1) x 90 x 121

PNOZ X11P ◆ ◆ ◆ e 3 7 - 1 2  • 24 V DC, 24 V AC
 • 110 … 120, 230 … 240 V AC

101/94 1) x 90 x 121

PNOZ XV1P ◆ ◆ ◆ e (d) 2) 3 2 1 - - 24 V DC 101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ XV3P ◆ ◆ ◆ e (d) 2) 3 3 2 - - 24 V DC 101/94 1) x 45 x 121

PNOZ XV3.1P ◆ ◆ ◆ e (d) 2) 3 3 2 1 -  • 24 V DC
 • 24 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 90 x 121

PMUT X1P ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 5 24 V DC 101/94 1) x 90 x 121

P2HZ X1P ◆ EN 574, Tip IIIC e 3 3 - 1 2  • 24 V DC
 • 24, 42, 110, 115, 230, 240 V AC

101/94 1) x 45 x 121

P2HZ X4P ◆ EN 574, Tip IIIC e 3 3 - 1 - 24 V AC/DC 101/94 1) x 22,5 x 121

PSWZ X1P ◆ e 3 2 - 1 1 24 … 240 V AC/DC 101/94 1) x 45 x 121

PZE X4P Kontak genişletmesi e 3 4 - - - 24 V DC 101/94 1) x 22,5 x 121

1) Yaylı terminaller/geçmeli vidalı terminaller dahil yükseklik 
2) Değer, anlık (gecikmeli) emniyet kontakları için geçerlidir

PNOZ X – Seçim rehberi

PNOZ X emniyet röleleri
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PNOZ X emniyet röleleri seçim rehberi

Tip Uygulama Performans 
seviyesi (PL) –  
EN ISO 13849-1

Emniyet Bütünlük 
Seviyesi (SIL) CL –  
IEC 62061 
gereğince  
claim limit

Çıkış kontakları Besleme gerilimi (UB) Ölçüler  
(Y x E x D) mm

emniyetli emniyetli değil

PNOZ X1P ◆ ◆ e 3 3 - 1 - 24 V DC 101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X2P ◆ ◆ e 3 2 - - -  • 24 V AC/DC
 • 48 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X2.7P ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 -  • 24 V AC/DC
 • 24 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X2.8P ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 -  • 24 V AC/DC
 • 24 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X3P ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 1  • 24 V AC/DC
 • 24 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 45 x 121

PNOZ X7P ◆ ◆ e 3 2 - - -  • 24 V AC/DC
 • 110 … 120, 230 … 240 V AC

101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X8P ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 2 2  • 24 V DC
 • 24, 110, 230 V AC

101/94 1) x 45 x 121

PNOZ X9P ◆ ◆ ◆ e 3 7 - 2 2  • 12 V DC
 • 24 V DC, 100 … 240 V AC

101/94 1) x 90 x 121

PNOZ X10.11P ◆ ◆ ◆ e 3 6 - 4 - 24 V DC 101/94 1) x 90 x 121

PNOZ X11P ◆ ◆ ◆ e 3 7 - 1 2  • 24 V DC, 24 V AC
 • 110 … 120, 230 … 240 V AC

101/94 1) x 90 x 121

PNOZ XV1P ◆ ◆ ◆ e (d) 2) 3 2 1 - - 24 V DC 101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ XV3P ◆ ◆ ◆ e (d) 2) 3 3 2 - - 24 V DC 101/94 1) x 45 x 121

PNOZ XV3.1P ◆ ◆ ◆ e (d) 2) 3 3 2 1 -  • 24 V DC
 • 24 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 90 x 121

PMUT X1P ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 5 24 V DC 101/94 1) x 90 x 121

P2HZ X1P ◆ EN 574, Tip IIIC e 3 3 - 1 2  • 24 V DC
 • 24, 42, 110, 115, 230, 240 V AC

101/94 1) x 45 x 121

P2HZ X4P ◆ EN 574, Tip IIIC e 3 3 - 1 - 24 V AC/DC 101/94 1) x 22,5 x 121

PSWZ X1P ◆ e 3 2 - 1 1 24 … 240 V AC/DC 101/94 1) x 45 x 121

PZE X4P Kontak genişletmesi e 3 4 - - - 24 V DC 101/94 1) x 22,5 x 121

1) Yaylı terminaller/geçmeli vidalı terminaller dahil yükseklik 
2) Değer, anlık (gecikmeli) emniyet kontakları için geçerlidir

PNOZ X emniyet röleleri

PNOZ X emniyet 
rölesi hakkında teknik 
dokümantasyon:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150635
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PNOZ X1P PNOZ X2P

PNOZ X3P PNOZ X7P

PNOZ X8P PNOZ X9P

PNOZ X10.11P

PNOZ X2.7P PNOZ X2.8P

PNOZ X11P
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PNOZ X emniyet rölesi teknik bilgiler

PNOZ X emniyet röleleri

PNOZ X – Teknik bilgiler

Tip Özellikler Çıkışlar:  
Gerilim/Akım/Güç

Onaylar Sipariş numarası

Yaylı terminaller Takılıp çıkarılabilir  
vidalı terminaller

PNOZ X1P 1-kanallı kontrol DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

787 100 777 100

PNOZ X2P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı çift kanal çalışma
 • Tercihe bağlı olarak otomatik veya izlenerek başlatma 
imkanı

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

 • 24 V AC/DC   787 303
 • 48 … 240 V AC/DC   787 307

 • 24 V AC/DC   777 303
 • 48 … 240 V AC/DC   777 307

PNOZ X2.7P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı veya algılamasız 
çift kanal çalışma

 • İzlenerek başlatma

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

 • 24 V AC/DC   787 305
 • 24 … 240 V AC/DC   787 306

 • 24 V AC/DC   777 305
 • 24 … 240 V AC/DC   777 306

PNOZ X2.8P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı veya algılamasız 
çift kanal çalışma

 • Otomatik başlatma

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, KOSHA, 
CCC 

 • 24 V AC/DC   787 301
 • 24 … 240 V AC/DC   787 302

 • 24 V AC/DC   777 301
 • 24 … 240 V AC/DC   777 302

PNOZ X3P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı veya algılamasız 
çift kanal çalışma

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek  
veya otomatik başlatma imkanı

 • 1 yarı iletken çıkış
 • Açıcı kapayıcı kombinasyonlu  
emniyet kapısı fonksiyonu

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, KOSHA, 
CCC

 • 24 V AC/DC   787 310
 • 24 … 240 V AC/DC   787 313

 • 24 V AC/DC   777 310
 • 24 … 240 V AC/DC   777 313

PNOZ X7P 1-kanallı kontrol DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

 • 24 V AC/DC   787 059
 • Diğerleri için sorunuz

 • 24 V AC/DC   777 059
 • Diğerleri için sorunuz

PNOZ X8P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı veya algılamasız 
çift kanal çalışma

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma 
imkanı

 • 2 yarı iletken çıkış

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

 • 24 V AC   787 770
 • 24 V DC   787 760
 • Diğerleri için sorunuz

 • 24 V AC   777 770
 • 24 V DC   777 760
 • Diğerleri için sorunuz

PNOZ X9P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı veya algılamasız 
çift kanal çalışma

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma 
imkanı

 • 2 yarı iletken çıkış

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

 • 24 V DC   787 609
 • 24 V DC,  
100 … 240 V AC   787 606

 • 12 V DC   777 607
 • 24 V DC   777 609
 • 24 V DC,  
100 … 240 V AC   777 606

PNOZ X10.11P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı veya algılamasız 
çift kanal çalışma

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma 
imkanı

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

787 750 777 750

PNOZ X11P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı veya algılamasız 
çift kanal çalışma

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma 
imkanı

 • 2 yarı iletken çıkış

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

 • 24 V DC, 24 V AC   787 080
 • 110 … 120 V AC   787 083
 • 230 … 240 V AC   787 086

 • 24 V DC, 24 V AC   777 080
 • 110 … 120 V AC,  
24 V DC   777 083

 • 230 … 240 V AC,  
24 V DC   777 086
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PNOZ X emniyet rölesi teknik bilgiler

PNOZ X emniyet röleleri

Tip Özellikler Çıkışlar:  
Gerilim/Akım/Güç

Onaylar Sipariş numarası

Yaylı terminaller Takılıp çıkarılabilir  
vidalı terminaller

PNOZ X1P 1-kanallı kontrol DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

787 100 777 100

PNOZ X2P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı çift kanal çalışma
 • Tercihe bağlı olarak otomatik veya izlenerek başlatma 
imkanı

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

 • 24 V AC/DC   787 303
 • 48 … 240 V AC/DC   787 307

 • 24 V AC/DC   777 303
 • 48 … 240 V AC/DC   777 307

PNOZ X2.7P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı veya algılamasız 
çift kanal çalışma

 • İzlenerek başlatma

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

 • 24 V AC/DC   787 305
 • 24 … 240 V AC/DC   787 306

 • 24 V AC/DC   777 305
 • 24 … 240 V AC/DC   777 306

PNOZ X2.8P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı veya algılamasız 
çift kanal çalışma

 • Otomatik başlatma

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, KOSHA, 
CCC 

 • 24 V AC/DC   787 301
 • 24 … 240 V AC/DC   787 302

 • 24 V AC/DC   777 301
 • 24 … 240 V AC/DC   777 302

PNOZ X3P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı veya algılamasız 
çift kanal çalışma

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek  
veya otomatik başlatma imkanı

 • 1 yarı iletken çıkış
 • Açıcı kapayıcı kombinasyonlu  
emniyet kapısı fonksiyonu

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, KOSHA, 
CCC

 • 24 V AC/DC   787 310
 • 24 … 240 V AC/DC   787 313

 • 24 V AC/DC   777 310
 • 24 … 240 V AC/DC   777 313

PNOZ X7P 1-kanallı kontrol DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

 • 24 V AC/DC   787 059
 • Diğerleri için sorunuz

 • 24 V AC/DC   777 059
 • Diğerleri için sorunuz

PNOZ X8P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı veya algılamasız 
çift kanal çalışma

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma 
imkanı

 • 2 yarı iletken çıkış

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

 • 24 V AC   787 770
 • 24 V DC   787 760
 • Diğerleri için sorunuz

 • 24 V AC   777 770
 • 24 V DC   777 760
 • Diğerleri için sorunuz

PNOZ X9P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı veya algılamasız 
çift kanal çalışma

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma 
imkanı

 • 2 yarı iletken çıkış

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

 • 24 V DC   787 609
 • 24 V DC,  
100 … 240 V AC   787 606

 • 12 V DC   777 607
 • 24 V DC   777 609
 • 24 V DC,  
100 … 240 V AC   777 606

PNOZ X10.11P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı veya algılamasız 
çift kanal çalışma

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma 
imkanı

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

787 750 777 750

PNOZ X11P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı veya algılamasız 
çift kanal çalışma

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma 
imkanı

 • 2 yarı iletken çıkış

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

 • 24 V DC, 24 V AC   787 080
 • 110 … 120 V AC   787 083
 • 230 … 240 V AC   787 086

 • 24 V DC, 24 V AC   777 080
 • 110 … 120 V AC,  
24 V DC   777 083

 • 230 … 240 V AC,  
24 V DC   777 086

PNOZ X emniyet 
rölesi hakkında teknik 
dokümantasyon:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150635
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PNOZ X emniyet rölesi teknik bilgiler

PNOZ X emniyet röleleri

PNOZ X – Teknik bilgiler

Tip Özellikler Çıkışlar:  
Gerilim/Akım/Güç

Onaylar Sipariş numarası

Yaylı terminaller Takılıp çıkarılabilir  
vidalı terminaller

PNOZ XV1P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı veya algılamasız 
çift kanal çalışma

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma 
imkanı

DC1: 24 V/5 A/125 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

 • 0,1 … 3 s   787 601
 • 1 … 30 s   787 602

 • 0,1 … 3 s   777 601
 • 1 … 30 s   777 602

PNOZ XV3P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı veya algılamasız 
çift kanal çalışma

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma 
imkanı

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

 • 3 s   787 512
 • 30 s   787 510
 • Diğerleri için sorunuz

 • 3 s   777 512
 • 30 s   777 510
 • Diğerleri için sorunuz

PNOZ XV3.1P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı veya algılamasız 
çift kanal çalışma

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma 
imkanı

 • Üniversal besleme kaynağı 24 … 240 V AC/DC

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

 • 3 s ayarlanabilir,  
24 … 240 V AC/DC   787 532

 • 30 s ayarlanabilir,  
24 … 240 V AC/DC   787 530

 • Diğerleri için sorunuz

 • 3 s ayarlanabilir,  
24 … 240 V AC/DC   777 532

 • 30 s ayarlanabilir,  
24 … 240 V AC/DC   777 530

 • Diğerleri için sorunuz

PMUT X1P  • 4'e kadar susturma sensörlü
 • Susturma lambalarını izleme ve aralarında geçiş
 • Paralel ve sıralı susturma
 • Eşzamanlı izleme
 • 5 yarı iletken çıkış
 • Reset girişi
 • Arıza durumunda anahtar ile boşta çalışma fonksiyonu
 • LED durum göstergeleri

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

788 010 778 010

P2HZ X1P 2 yarı iletken çıkış DC1: 24 V/5 A/125 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), BG, CCC

 • 24 V DC   787 340
 • Diğerleri için sorunuz

 • 24 V DC   777 340
 • Diğerleri için sorunuz

P2HZ X4P 22,5 mm montaj genişliği DC1: 24 V/5 A/125 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), BG, KOSHA, 
CCC

 • 24 V AC   787 354
 • 24 V DC   787 355

 • 24 V AC   777 354
 • 24 V DC   777 355

PSWZ X1P  • Bekleme durumunda emniyetli izleme
 • 1- veya 2-kanallı kontrol
 • Harici parçalara gerek duyulmaz
 • Senkronizasyon aşıldığında arıza mesajı
 • Reset girişi
 • Hat açık devre algılaması

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

 • UM: 0,5 V   787 949
 • UM: 3 V   787 950
 • UM: 0,0075 … 0,5 V   787 951

 • UM: 0,5 V   777 949
 • UM: 0,5 V,  
coated version   777 959

 • UM: 3 V   777 950
 • UM: 0,0075 … 0,5 V   777 951

PZE X4P 1-kanallı kontrol DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

787 585 777 585
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PNOZ X emniyet rölesi teknik bilgiler

PNOZ X emniyet röleleri

PNOZ X emniyet 
rölesi hakkında teknik 
dokümantasyon:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150635

Tip Özellikler Çıkışlar:  
Gerilim/Akım/Güç

Onaylar Sipariş numarası

Yaylı terminaller Takılıp çıkarılabilir  
vidalı terminaller

PNOZ XV1P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı veya algılamasız 
çift kanal çalışma

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma 
imkanı

DC1: 24 V/5 A/125 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

 • 0,1 … 3 s   787 601
 • 1 … 30 s   787 602

 • 0,1 … 3 s   777 601
 • 1 … 30 s   777 602

PNOZ XV3P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı veya algılamasız 
çift kanal çalışma

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma 
imkanı

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

 • 3 s   787 512
 • 30 s   787 510
 • Diğerleri için sorunuz

 • 3 s   777 512
 • 30 s   777 510
 • Diğerleri için sorunuz

PNOZ XV3.1P  • Kontaklar arası kısa devre algılamalı veya algılamasız 
çift kanal çalışma

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma 
imkanı

 • Üniversal besleme kaynağı 24 … 240 V AC/DC

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

 • 3 s ayarlanabilir,  
24 … 240 V AC/DC   787 532

 • 30 s ayarlanabilir,  
24 … 240 V AC/DC   787 530

 • Diğerleri için sorunuz

 • 3 s ayarlanabilir,  
24 … 240 V AC/DC   777 532

 • 30 s ayarlanabilir,  
24 … 240 V AC/DC   777 530

 • Diğerleri için sorunuz

PMUT X1P  • 4'e kadar susturma sensörlü
 • Susturma lambalarını izleme ve aralarında geçiş
 • Paralel ve sıralı susturma
 • Eşzamanlı izleme
 • 5 yarı iletken çıkış
 • Reset girişi
 • Arıza durumunda anahtar ile boşta çalışma fonksiyonu
 • LED durum göstergeleri

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

788 010 778 010

P2HZ X1P 2 yarı iletken çıkış DC1: 24 V/5 A/125 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), BG, CCC

 • 24 V DC   787 340
 • Diğerleri için sorunuz

 • 24 V DC   777 340
 • Diğerleri için sorunuz

P2HZ X4P 22,5 mm montaj genişliği DC1: 24 V/5 A/125 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), BG, KOSHA, 
CCC

 • 24 V AC   787 354
 • 24 V DC   787 355

 • 24 V AC   777 354
 • 24 V DC   777 355

PSWZ X1P  • Bekleme durumunda emniyetli izleme
 • 1- veya 2-kanallı kontrol
 • Harici parçalara gerek duyulmaz
 • Senkronizasyon aşıldığında arıza mesajı
 • Reset girişi
 • Hat açık devre algılaması

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

 • UM: 0,5 V   787 949
 • UM: 3 V   787 950
 • UM: 0,0075 … 0,5 V   787 951

 • UM: 0,5 V   777 949
 • UM: 0,5 V,  
coated version   777 959

 • UM: 3 V   777 950
 • UM: 0,0075 … 0,5 V   777 951

PZE X4P 1-kanallı kontrol DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC 
(Eurasian), TÜV, CCC

787 585 777 585

K
on

tr
ol

 ü
ni

te
le

ri 
(a

na
ht

ar
la

m
a)



PNOZ c1 PNOZ c2

44

PNOZcompact ürün grubu emniyet röleleri

PNOZcompact emniyet röleleri

Köşeli, sade, sarı

Bir acil durdurmayı ya da emniyet kapısını emniyetli şekilde 

izlemek mi istiyorsunuz? Kolay kurulum ve bakım vasıtasıyla 

zamandan tasarrufa önem mi veriyorsunuz? O halde sizin 

için doğru çözüm bizde – PNOZcompact emniyet rölesi.

PNOZ c1; acil durdurmanın veya emniyet kapılarının  

izlenmesi için idealdir. Bu amaçla, ünite yanında bağlantı 

örneğini gösteren blok şema yardımcı olur. PNOZ c2,  

tip 4 ışık perdelerinin emniyetli izlenmesi için öngörülmüştür, 

örn. Pilz'den PSENopt veya garantili maksimum tepki süresi 

12 ms olan EN 61496-1'e uygun OSSD çıkışlı sensörler.

Değerlendirme ünitesi üzerinden verici ve alıcıdan doğrudan 

gerilim beslemesi yardımıyla, kolay kurulum sayesinde 

zamandan tasarruf sağlarsınız.

Emniyet rölesi fonksiyonellik için optimize edilmiştir ve makine üretiminin tüm alanlarında kullanılabilir.  
Özellikle seri makine imalatında, yoğunlaştırılmış işlevselliği sayesinde PNOZcompact kullanımında pek çok 
avantaj bulunur: Bu, yüksek standardizasyona sahip yüksek hacimli projelerin ekonomik olarak uygulanmasını 
sağlar. Emniyet rölesinin karşılığı veren, orijinal PNOZ emniyet rölelerini tercih edin.

Ortak özellikler
 • EN ISO 13849-1 gereğince PL e,  
 IEC 62061 gereğince Emniyet Bütünlük 
Seviyesi (SIL) CL 3

 • Besleme gerilimi (UB): 24 V DC
 • İşletme geriliminin ve devre durumunun 
görüntülenmesi amaçlı LED'ler

 • Üniteye sabitlenmiş yaylı terminaller

PNOZcompact emniyet röleleri

Tip Uygulama alanı Ölçüler  
(Y x E x D) mm:

Özellikler Onaylar Sipariş numarası

PNOZ c1 Acil durdurma kontrol ünitesi
ve emniyet kapısı deneticisi

105 1) x 22,5 x 100  • 3 Emniyet kontağı /1 yardımcı kontak (3 kapatma /1 açma)
 • Kontaklar arası kısa devre algılamalı çift kanal çalışma
 • Manüel veya otomatik başlatma 
 • Durdurma kategorisi: 0

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

710 001

PNOZ c2 Tip 4 ışık perdelerinin veya EN 61496-1  
gereğince OSSD çıkışları bulunan  
sensörlerin izlenmesi amaçlı

105 1) x 22,5 x 100  • 2 emniyet kontağı (kapatma)/1 yarı iletken çıkış
 • Kontaklar arası kısa devre algılamasız çift kanal çalışma
 • İzlenen veya otomatik başlatma
 • Garanti edilen reaksiyon süresi: 12 msn

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

710 002

1) Tutma mandallarıyla birlikte yükseklik
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PNOZcompact emniyet röleleri

Kısaca PNOZcompact emniyet rölelerinin avantajları

Kısaca avantajlarınız

• Kompakt tasarımı sayesinde 

kontrol kabininde yer tasarrufu

• Kolay kurulum ve bakım ile 

zaman tasarrufu:  

Üniteye sabitlenmiş olan push-in  

yaylı terminallere, alet gerektir-

meksizin bağlantı yapılabilir

• Alet gerektirmeyen montaj:  

Ünite basit şekilde raylara 

oturtulur

PNOZcompact 
emniyet röleleri 
hakkında her 
zaman güncel 
bilgiler için:

Her türlü uygulamada, bir acil durdurmayı veya emniyet kapısını, güvenli, basit ve 
kusursuz şekilde izleyin. Her emniyet fonksiyonu için bir emniyet rölesi kullanırsınız.

Örneğin Pilz'e ait PSENopt veya OSSD çıkışları bulunan sensörleri, emniyetli,  
basit ve kompakt şekilde izleyin. Tüm piyasa tipi ışık prdelerine bağlanabilir. 

PNOZcompact emniyet röleleri

Tip Uygulama alanı Ölçüler  
(Y x E x D) mm:

Özellikler Onaylar Sipariş numarası

PNOZ c1 Acil durdurma kontrol ünitesi
ve emniyet kapısı deneticisi

105 1) x 22,5 x 100  • 3 Emniyet kontağı /1 yardımcı kontak (3 kapatma /1 açma)
 • Kontaklar arası kısa devre algılamalı çift kanal çalışma
 • Manüel veya otomatik başlatma 
 • Durdurma kategorisi: 0

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

710 001

PNOZ c2 Tip 4 ışık perdelerinin veya EN 61496-1  
gereğince OSSD çıkışları bulunan  
sensörlerin izlenmesi amaçlı

105 1) x 22,5 x 100  • 2 emniyet kontağı (kapatma)/1 yarı iletken çıkış
 • Kontaklar arası kısa devre algılamasız çift kanal çalışma
 • İzlenen veya otomatik başlatma
 • Garanti edilen reaksiyon süresi: 12 msn

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

710 002

1) Tutma mandallarıyla birlikte yükseklik

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150086
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PNOZelog ürün grubu emniyet röleleri

PNOZelog emniyet röleleri

Gelişmiş tanılama ve basit bağlanma

Aşınmaya karşı direnç, emniyet, uzun servis ömrü ve yüksek kullanılabilirlik 

kullanımı maliyet açısından uygun olmasını sağlar. Bunun haricinde PNOZelog, 

ve/veya lojik işlemlere basitçe bağlanabilir. Tanılama, PNOZelog ürünlerinde 

geliştirilmiştir. Güçlendirme testleri, kendi kendini kontrol etme ve çalışma zamanı 

testleri maksimum emniyeti garanti eder.

Lojik fonksiyon bağlantılarıyla eksiksiz emniyet fonksiyonları

PNOZelog ürün ailesindeki üniteler eksiksiz emniyet fonksiyonları oluşturacak 

şekilde lojik işlemler ile bağlanabilir. VE/VEYA işlemlerinin her ikisi de mevcuttur. 

Lojik fonksiyon kullanımıyla, çıkışta bulunan ek kablo gereksinimi ortadan kalkar. 

Bu sayede PNOZelog ünitelerinin her ikisi de kullanılabilir. İstenildiği kadar ünite 

seri halde bağlanabilir; en çok dört emniyet fonksiyonunu izlemek için idealdir.

PNOZelog,  
VE/VEYA  
lojik işlemlere 
basitçe  
bağlanabilir.

Bağlanılabilir çıkışlar yardımıyla daha az kablo tesisatı.

Giriş

Çıkış

Giriş

Çıkış

Giriş

PNOZelog ürün grubunu, bir ila dört arası emniyet fonksiyonunun izlenmesi amaçlı kullanabilirsiniz.  
PNOZelog, elektromekanik emniyet kontrol ünitelerinin tecrübesini modern elektroniğin avantajları ile  
birleştirir ve % 100 aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Dahili VE bağlantısıyla, iki emniyet fonksiyonu,  
tek üniteyle eş zamanlı olarak karşılanabilir!
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PNOZelog emniyet röleleri

Kısaca PNOZelog emniyet rölelerinin avantajları

Kısaca avantajlarınız

• Kolay lojik bağlantı (VE/VEYA) sayesinde daha az kablo masrafı

• Genişletilmiş tanılama ile yüksek kullanılabilirlik

• Yarı iletken teknolojisinin uygun şekilde kullanımı bakım gerektirmez;  

aşınma, kirlenme, çarpma veya yanma nedeniyle kontaklarda hatalı fonksiyon oluşmaz

• Sürekli otomatik test en yüksek emniyeti sağlar; hata algılama açık/kapalı çevrimiyle bağlantılı olmaz

• Sık açma kapanma veya çevrimsel fonksiyonlarda bile uzun servis ömrü

• En düşük yüklerde bile emniyetli açma kapama süreci

• Takılıp çıkarılabilir terminaller sayesinde, yardımcı gereç gerektirmeyen hızlı işletmeye alma

• Değerlendirme üniteleri, uyumlu sensör, komutatör ve bildirim üniteleriyle eksiksiz çözüm

PNOZelog emniyet 
röleleri hakkında  
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150101
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PNOZelog emniyet rölesi tercih yardımı

PNOZelog emniyet röleleri

Tip Uygulama Performans seviyesi (PL) –  
EN ISO 13849-1

Emniyet Bütünlük Seviyesi (SIL) CL –  
IEC 62061 gereğince claim limit

Yarı iletken çıkışları Röle çıkışları Bağlantı

emniyetli emniyetli  
değil

emniyetli

PNOZ e1p ◆ ◆ ◆ e 3 2 1 - -

PNOZ e1.1p ◆ ◆ ◆ e 3 2 1 - - ◆ ◆

PNOZ e1vp ◆ ◆ ◆ e 3 2 ◆ 1 - - ◆ ◆

PNOZ e2.1p ◆ EN 574, Tip IIIC e 3 2 1 - - ◆ ◆

PNOZ e2.2p ◆ EN 574, Tip IIIA e 1 2 1 - - ◆ ◆

PNOZ e3.1p ◆ e 3 2 1 - - ◆ ◆

PNOZ e3vp ◆ e 3 2 ◆ 1 - - ◆ ◆

PNOZ e4.1p ◆ d 2 2 1 - - ◆ ◆

PNOZ e4vp ◆ d 2 2 ◆ 1 - - ◆ ◆

PNOZ e5.11p ◆ ◆ ◆ e 3 2 2 - - ◆ 1)

PNOZ e5.13p ◆ ◆ ◆ e 3 2 2 - - ◆ 1)

PNOZ e6.1p ◆ ◆ ◆ e 3 2 1 4 - ◆ ◆

PNOZ e6vp ◆ ◆ ◆ e 3 2 ◆ 1 4 - ◆ ◆

PNOZ e7p ◆ e 3 2 1 - - ◆

PNOZ e8.1p  
mit PLID d1

◆ ◆ ◆ d 2 2 2 - - ◆ ◆

1) Ek dahili VE bağlantısı

PNOZelog – Tercih yardımı

Örneğin PNOZ e1vp'ye birden  

fazla ünite bağlantısı

PNOZelog ürün ailesine ait üniteler kendi aralarında  

ve PNOZmulti üniteleriyle lojik olarak bağlanılabilirler. 

PNOZelog ünitelerde S35 girişi lojik VEYA bağlantısı ve  

S36 girişi lojik VE bağlantısı için tasarlanmıştır. PNOZelog'a 

ait 14 ve 24 çıkışları lojik bağlantılar için uygundur.

PNOZ e1vp blok şema
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PNOZelog emniyet rölesi tercih yardımı

PNOZelog emniyet röleleri

Tip Uygulama Performans seviyesi (PL) –  
EN ISO 13849-1

Emniyet Bütünlük Seviyesi (SIL) CL –  
IEC 62061 gereğince claim limit

Yarı iletken çıkışları Röle çıkışları Bağlantı

emniyetli emniyetli  
değil

emniyetli

PNOZ e1p ◆ ◆ ◆ e 3 2 1 - -

PNOZ e1.1p ◆ ◆ ◆ e 3 2 1 - - ◆ ◆

PNOZ e1vp ◆ ◆ ◆ e 3 2 ◆ 1 - - ◆ ◆

PNOZ e2.1p ◆ EN 574, Tip IIIC e 3 2 1 - - ◆ ◆

PNOZ e2.2p ◆ EN 574, Tip IIIA e 1 2 1 - - ◆ ◆

PNOZ e3.1p ◆ e 3 2 1 - - ◆ ◆

PNOZ e3vp ◆ e 3 2 ◆ 1 - - ◆ ◆

PNOZ e4.1p ◆ d 2 2 1 - - ◆ ◆

PNOZ e4vp ◆ d 2 2 ◆ 1 - - ◆ ◆

PNOZ e5.11p ◆ ◆ ◆ e 3 2 2 - - ◆ 1)

PNOZ e5.13p ◆ ◆ ◆ e 3 2 2 - - ◆ 1)

PNOZ e6.1p ◆ ◆ ◆ e 3 2 1 4 - ◆ ◆

PNOZ e6vp ◆ ◆ ◆ e 3 2 ◆ 1 4 - ◆ ◆

PNOZ e7p ◆ e 3 2 1 - - ◆

PNOZ e8.1p  
mit PLID d1

◆ ◆ ◆ d 2 2 2 - - ◆ ◆

1) Ek dahili VE bağlantısı

PNOZelog  
emniyet rölesi 
hakkında teknik 
dokümantasyon:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150635
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PNOZelog emniyet rölesi teknik bilgiler

PNOZelog emniyet röleleri

Teknik bilgiler – PNOZelog

Tip Uygulama alanı Çıkışlar Çıkışlar:
Gerilim/
Akım/
Güç

Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Yaylı terminaller Takılıp çıkarılabilir 
vidalı terminaller

PNOZ e1p Acil durdurma, emniyet kapısı 
ve ışık perdesi zleme

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı
 • 1 yardımcı çıkış, tanılama çıkışına 
çevrilebilir

 • 2 zaman palsı çıkışı

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 • Çapraz bağlantı algılama seçilebilir

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

784 130 774 130

PNOZ e1.1p Acil durdurma, emniyet kapısı 
ve ışık perdesi izleme

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı
 • 1 yardımcı çıkış, tanılama çıkışına 
çevrilebilir

 • 2 zaman palsı çıkışı

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 • Birden fazla PNOZelog ünitenin VE/VEYA bağlantısı amacıyla bir 
VE ve bir VEYA girişi

 • Çapraz bağlantı algılama seçilebilir

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

784 133 774 133

PNOZ e1vp Acil durdurma, emniyet kapısı 
ve ışık perdesi zleme

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı gecikmeli/ 
gecikmesiz, senkronizasyon  
gecikmesi ayarlanabilir

 • 1 yardımcı çıkış, tanılama çıkışına 
çevrilebilir

 • 2 zaman palsı çıkışı

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • Gecikme süresi ayarlanabilir
 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 • Birden fazla PNOZelog ünitenin VE/VEYA bağlantısı amacıyla bir 
VE ve bir VEYA girişi

 • Çapraz bağlantı algılama seçilebilir

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

 • 10 sn   784 131
 • 300 sn   784 132

 • 10 sn   774 131
 • 300 sn   774 132

PNOZ e2.1p
PNOZ e2.2p

PNOZ e2.1p:  
EN 574 gereğince,  
talep edilen sınıf IIIC; 
PNOZ e2.2p:  
EN 574 gereğince,  
talep edilen sınıf IIIA:  
Çift el izleme

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı
 • 1 yardımcı çıkış, tanılama çıkışına 
çevrilebilir

 • 2 zaman palsı çıkışı

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • Birden fazla PNOZelog ünitenin VE/VEYA bağlantısı amacıyla bir 
VE ve bir VEYA girişi

 • İki zaman palsı çıkışı vasıtasıyla çapraz bağlantı izleme
 • Durum göstergesi
 • Harici kontaktör izleme amaçlı geri dönüş devresi

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

PNOZ e3.1p Emniyet kapısı izleme Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı
 • 1 yardımcı çıkış, tanılama çıkışına 
çevrilebilir

 • 2 zaman palsı çıkışı

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • PSEN 2.1p-10 ve PSEN 2.1p-11 emniyet sensörleri ile  
açma-kapama kombinasyonuna sahip pozisyon şalteri için 
değerlendirme ünitesi

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 • Birden fazla PNOZelog ünitenin VE/VEYA bağlantısı amacıyla bir 
VE ve bir VEYA girişi

 • Çapraz bağlantı algılama seçilebilir

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

784 139 774 139

PNOZ e3vp Emniyet kapısı izleme Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı gecikmeli/ 
gecikmesiz, senkronizasyon  
gecikmesi ayarlanabilir

 • 1 yardımcı çıkış, tanılama çıkışına 
çevrilebilir

 • 2 zaman palsı çıkışı

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • PSEN 2.1p-10 ve PSEN 2.1p-11 emniyet sensörleri ile  
açma-kapama kombinasyonuna sahip pozisyon şalteri için 
değerlendirme ünitesi

 • Gecikme süresi ayarlanabilir, tercihe bağlı olarak izlenerek veya 
otomatik başlatma imkanı

 • Birden fazla PNOZelog ünitenin VE/VEYA  
bağlantısı amacıyla bir VE ve bir VEYA girişi

 • Çapraz bağlantı algılama seçilebilir

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

 • 10 sn   784 137
 • 300 sn   784 138

 • 10 sn   774 137
 • 300 sn   774 138

PNOZ e4.1p Emniyet paspasları için  
değerlendirme ünitesi

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı
 • 1 yardımcı çıkış, tanılama çıkışına 
çevrilebilir

 • 2 zaman palsı çıkışı

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • Mayser Firmasına ait tip SM/BK ve Bircher Firmasına ait tip 
ESM5x emniyet paspaslarının bağlantısı amaçlı

 • Birden fazla PNOZelog ünitenin VE/VEYA  
bağlantısı amacıyla bir VE ve bir VEYA girişi

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

784 180 774 180

PNOZ e4vp Emniyet paspasları için  
değerlendirme ünitesi

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı gecikmeli/ 
gecikmesiz, senkronizasyon  
gecikmesi ayarlanabilir

 • 1 yardımcı çıkış, tanılama çıkışına 
çevrilebilir

 • 2 zaman palsı çıkışı

24 V DC/ 
1,5 A/40 W

 • Mayser Firmasına ait tip SM/BK ve Bircher Firmasına ait tip 
ESM5x emniyet paspaslarının bağlantısı amaçlı

 • Gecikme süresi ayarlanabilir 
 • Birden fazla PNOZelog ünitenin VE/VEYA bağlantısı amacıyla bir 
VE ve bir VEYA girişi

 • Tercihe bağlı sıfırlama fonksiyonlu veya sıfırlama fonksiyonsuz

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

10 s   784 181 10 s   774 181

Ortak özellikler
 • Besleme gerilimi (UB): 24 V DC
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101/94 1) x 22,5 x 121

1) Yaylı terminaller/geçmeli vidalı terminaller dahil yükseklik
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PNOZelog emniyet rölesi teknik bilgiler

PNOZelog emniyet röleleri

Tip Uygulama alanı Çıkışlar Çıkışlar:
Gerilim/
Akım/
Güç

Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Yaylı terminaller Takılıp çıkarılabilir 
vidalı terminaller

PNOZ e1p Acil durdurma, emniyet kapısı 
ve ışık perdesi zleme

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı
 • 1 yardımcı çıkış, tanılama çıkışına 
çevrilebilir

 • 2 zaman palsı çıkışı

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 • Çapraz bağlantı algılama seçilebilir

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

784 130 774 130

PNOZ e1.1p Acil durdurma, emniyet kapısı 
ve ışık perdesi izleme

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı
 • 1 yardımcı çıkış, tanılama çıkışına 
çevrilebilir

 • 2 zaman palsı çıkışı

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 • Birden fazla PNOZelog ünitenin VE/VEYA bağlantısı amacıyla bir 
VE ve bir VEYA girişi

 • Çapraz bağlantı algılama seçilebilir

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

784 133 774 133

PNOZ e1vp Acil durdurma, emniyet kapısı 
ve ışık perdesi zleme

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı gecikmeli/ 
gecikmesiz, senkronizasyon  
gecikmesi ayarlanabilir

 • 1 yardımcı çıkış, tanılama çıkışına 
çevrilebilir

 • 2 zaman palsı çıkışı

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • Gecikme süresi ayarlanabilir
 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 • Birden fazla PNOZelog ünitenin VE/VEYA bağlantısı amacıyla bir 
VE ve bir VEYA girişi

 • Çapraz bağlantı algılama seçilebilir

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

 • 10 sn   784 131
 • 300 sn   784 132

 • 10 sn   774 131
 • 300 sn   774 132

PNOZ e2.1p
PNOZ e2.2p

PNOZ e2.1p:  
EN 574 gereğince,  
talep edilen sınıf IIIC; 
PNOZ e2.2p:  
EN 574 gereğince,  
talep edilen sınıf IIIA:  
Çift el izleme

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı
 • 1 yardımcı çıkış, tanılama çıkışına 
çevrilebilir

 • 2 zaman palsı çıkışı

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • Birden fazla PNOZelog ünitenin VE/VEYA bağlantısı amacıyla bir 
VE ve bir VEYA girişi

 • İki zaman palsı çıkışı vasıtasıyla çapraz bağlantı izleme
 • Durum göstergesi
 • Harici kontaktör izleme amaçlı geri dönüş devresi

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

PNOZ e3.1p Emniyet kapısı izleme Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı
 • 1 yardımcı çıkış, tanılama çıkışına 
çevrilebilir

 • 2 zaman palsı çıkışı

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • PSEN 2.1p-10 ve PSEN 2.1p-11 emniyet sensörleri ile  
açma-kapama kombinasyonuna sahip pozisyon şalteri için 
değerlendirme ünitesi

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 • Birden fazla PNOZelog ünitenin VE/VEYA bağlantısı amacıyla bir 
VE ve bir VEYA girişi

 • Çapraz bağlantı algılama seçilebilir

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

784 139 774 139

PNOZ e3vp Emniyet kapısı izleme Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı gecikmeli/ 
gecikmesiz, senkronizasyon  
gecikmesi ayarlanabilir

 • 1 yardımcı çıkış, tanılama çıkışına 
çevrilebilir

 • 2 zaman palsı çıkışı

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • PSEN 2.1p-10 ve PSEN 2.1p-11 emniyet sensörleri ile  
açma-kapama kombinasyonuna sahip pozisyon şalteri için 
değerlendirme ünitesi

 • Gecikme süresi ayarlanabilir, tercihe bağlı olarak izlenerek veya 
otomatik başlatma imkanı

 • Birden fazla PNOZelog ünitenin VE/VEYA  
bağlantısı amacıyla bir VE ve bir VEYA girişi

 • Çapraz bağlantı algılama seçilebilir

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

 • 10 sn   784 137
 • 300 sn   784 138

 • 10 sn   774 137
 • 300 sn   774 138

PNOZ e4.1p Emniyet paspasları için  
değerlendirme ünitesi

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı
 • 1 yardımcı çıkış, tanılama çıkışına 
çevrilebilir

 • 2 zaman palsı çıkışı

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • Mayser Firmasına ait tip SM/BK ve Bircher Firmasına ait tip 
ESM5x emniyet paspaslarının bağlantısı amaçlı

 • Birden fazla PNOZelog ünitenin VE/VEYA  
bağlantısı amacıyla bir VE ve bir VEYA girişi

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

784 180 774 180

PNOZ e4vp Emniyet paspasları için  
değerlendirme ünitesi

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı gecikmeli/ 
gecikmesiz, senkronizasyon  
gecikmesi ayarlanabilir

 • 1 yardımcı çıkış, tanılama çıkışına 
çevrilebilir

 • 2 zaman palsı çıkışı

24 V DC/ 
1,5 A/40 W

 • Mayser Firmasına ait tip SM/BK ve Bircher Firmasına ait tip 
ESM5x emniyet paspaslarının bağlantısı amaçlı

 • Gecikme süresi ayarlanabilir 
 • Birden fazla PNOZelog ünitenin VE/VEYA bağlantısı amacıyla bir 
VE ve bir VEYA girişi

 • Tercihe bağlı sıfırlama fonksiyonlu veya sıfırlama fonksiyonsuz

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

10 s   784 181 10 s   774 181

Ortak özellikler
 • Besleme gerilimi (UB): 24 V DC
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101/94 1) x 22,5 x 121

1) Yaylı terminaller/geçmeli vidalı terminaller dahil yükseklik

PNOZelog emniyet 
rölesi hakkında teknik 
dokümantasyon:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150635
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PNOZelog emniyet rölesi teknik bilgiler

PNOZelog emniyet röleleri

Teknik bilgiler – PNOZelog

Tip Uygulama alanı Çıkışlar Çıkışlar:  
Gerilim/ 
Akım/Güç

Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Yaylı terminaller Takılıp çıkarılabilir 
vidalı terminaller

PNOZ e5.11p 2 emniyet fonksiyonunun  
izlenmesi amaçlı birleşik  
ünite, dahili VE bağlantısı, 
birden fazla ünitenin lojik  
bağlantısı amaçlı VE girişi

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı
 • 2 yardımcı çıkış

24 V DC/ 
1,5 A/40 W

 • Acil durdurma butonu, emniyet kapısı sınırlama butonu, 
başlatma butonu, yaklaşma şalteri, açma-açma konbinasyonuna 
sahip pozisyon şalteri için bağlantı imkanı 

 • Işık ızgaralarına (OSSDs) ait çıkış anahtarlama elemanlarından 
gelen sinyallerin işlenmesi amaçlı 

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı

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

784 190 774 190

PNOZ e5.13p 2 emniyet fonksiyonunun  
izlenmesi amaçlı birleşik  
ünite, dahili VE bağlantısı, 
birden fazla ünitenin lojik  
bağlantısı amaçlı VE girişi

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı
 • 2 yardımcı çıkış

24 V DC/ 
1,5 A/40 W

 • Acil durdurma butonu, emniyet kapısı sınırlama butonu, 
başlatma butonu, yaklaşma şalteri, PSEN 2.x serisi emniyet 
sensörleri, açma-açma veya açma-kapatma kombinasyonuna 
sahip pozisyon şalteri için bağlantı imkanı 

 • Işık ızgaralarına (OSSDs) ait çıkış anahtarlama elemanlarından 
gelen sinyallerin işlenmesi amaçlı

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı

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

784 191 774 191

PNOZ e6.1p Acil durdurma,  
emniyet kapısı ve  
ışık perdesi izleme

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı
 • 1 yardımcı çıkış, tanılama çıkışına 
çevrilebilir

 • 2 zaman palsı çıkışı
Röle çıkışları:
 • 4 emniyet kontağı (S)

Yarı iletken  
teknolojisinde çıkışlar: 
24 V DC/4 A/50 W
Röle çıkışları:
DC1:  
24 V/6 A/150 W

 • Acil durdurma butonu, emniyet kapısı sınırlama butonu,  
başlatma butonu, yaklaşma şalteri için bağlantı imkanı 

 • Işık ızgaralarına (OSSDs) ait çıkış anahtarlama elemanlarından 
gelen sinyallerin işlenmesi amaçlı

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 • Birden fazla PNOZelog ünitenin VE/VEYA bağlantısı amacıyla bir 
VE ve bir VEYA girişi

 • Çapraz bağlantı algılama seçilebilir

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

784 192 774 192

PNOZ e6vp Acil durdurma,  
emniyet kapısı ve  
ışık perdesi izleme

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı gecikmeli/ 
gecikmesiz, senkronizasyon 
gecikmesi ayarlanabilir

 • 1 yardımcı çıkış, tanılama çıkışına 
çevrilebilir

 • 2 zaman palsı çıkışı
Röle çıkışları:
 • 4 emniyet kontağı (S)

Yarı iletken  
teknolojisinde çıkışlar: 
24 V/4 A/50 W
Röle çıkışları:
DC1:  
24 V/6 A/150 W

 • Acil durdurma butonu, emniyet kapısı sınırlama butonu,  
başlatma butonu, yaklaşma şalteri için bağlantı imkanı 

 • Işık ızgaralarına (OSSDs) ait çıkış anahtarlama elemanlarından 
gelen sinyallerin işlenmesi amaçlı

 • Gecikme süresi ayarlanabilir
 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 • Birden fazla PNOZelog ünitenin VE/VEYA bağlantısı amacıyla bir 
VE ve bir VEYA girişi

 • Çapraz bağlantı algılama seçilebilir

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

784 193 774 193

PNOZ e7p Emniyet ışık perdeleri,  
başlatma butonu

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı
 • 2 zaman palsı çıkışı
 • 1 yardımcı çıkış

24 V DC/ 
1,5 A/40 W

 • PSEN op2S-1-1, PSEN op4S-1-1, PSEN op4S-1-2 emniyet  
ışık perdeleri, başlatma butonu için bağlantı imkanları

 • İki işletme modu ayarlanabilir
 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 • Birden fazla ünitenin VE bağlantısı amaçlı bağlantı girişi

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

784 197 774 197

PNOZ e8.1p Emniyetli hat izleme  
amaçlı PLID d1 bulunan 
değerlendirme ünitesi

Yarı iletken teknolojisinde: 
 • 2 emniyet çıkışı
 • 2 yardımcı çıkış

24 V DC/ 
1,5 A/40 W

 • PLID d1, acil durdurma butonu, emniyet kapısı sınırlama  
butonu, başlatma butonu, yaklaşma şalteri, açma-açma  
konbinasyonuna sahip pozisyon şalteri için bağlantı imkanı 

 • Işık ızgaralarına (OSSDs) ait çıkış anahtarlama elemanlarından 
gelen sinyallerin işlenmesi amaçlı 

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 • Acil durdurma uygulaması için çapraz bağlantı izleme seçilebilir

TÜV, UL/cUL, 
CCC

784 198 774 198

Ortak özellikler
 • Besleme gerilimi (UB): 24 V DC
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101/94 1) x 22,5 x 121, 
PNOZ e6.1p ve PNOZ e6vp: 101/94 1) x 45 x 121 mm

1) Yaylı terminaller/geçmeli vidalı terminaller dahil yükseklik
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PNOZelog emniyet rölesi teknik bilgiler

PNOZelog emniyet röleleri

Tip Uygulama alanı Çıkışlar Çıkışlar:  
Gerilim/ 
Akım/Güç

Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Yaylı terminaller Takılıp çıkarılabilir 
vidalı terminaller

PNOZ e5.11p 2 emniyet fonksiyonunun  
izlenmesi amaçlı birleşik  
ünite, dahili VE bağlantısı, 
birden fazla ünitenin lojik  
bağlantısı amaçlı VE girişi

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı
 • 2 yardımcı çıkış

24 V DC/ 
1,5 A/40 W

 • Acil durdurma butonu, emniyet kapısı sınırlama butonu, 
başlatma butonu, yaklaşma şalteri, açma-açma konbinasyonuna 
sahip pozisyon şalteri için bağlantı imkanı 

 • Işık ızgaralarına (OSSDs) ait çıkış anahtarlama elemanlarından 
gelen sinyallerin işlenmesi amaçlı 

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı

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

784 190 774 190

PNOZ e5.13p 2 emniyet fonksiyonunun  
izlenmesi amaçlı birleşik  
ünite, dahili VE bağlantısı, 
birden fazla ünitenin lojik  
bağlantısı amaçlı VE girişi

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı
 • 2 yardımcı çıkış

24 V DC/ 
1,5 A/40 W

 • Acil durdurma butonu, emniyet kapısı sınırlama butonu, 
başlatma butonu, yaklaşma şalteri, PSEN 2.x serisi emniyet 
sensörleri, açma-açma veya açma-kapatma kombinasyonuna 
sahip pozisyon şalteri için bağlantı imkanı 

 • Işık ızgaralarına (OSSDs) ait çıkış anahtarlama elemanlarından 
gelen sinyallerin işlenmesi amaçlı

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı

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

784 191 774 191

PNOZ e6.1p Acil durdurma,  
emniyet kapısı ve  
ışık perdesi izleme

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı
 • 1 yardımcı çıkış, tanılama çıkışına 
çevrilebilir

 • 2 zaman palsı çıkışı
Röle çıkışları:
 • 4 emniyet kontağı (S)

Yarı iletken  
teknolojisinde çıkışlar: 
24 V DC/4 A/50 W
Röle çıkışları:
DC1:  
24 V/6 A/150 W

 • Acil durdurma butonu, emniyet kapısı sınırlama butonu,  
başlatma butonu, yaklaşma şalteri için bağlantı imkanı 

 • Işık ızgaralarına (OSSDs) ait çıkış anahtarlama elemanlarından 
gelen sinyallerin işlenmesi amaçlı

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 • Birden fazla PNOZelog ünitenin VE/VEYA bağlantısı amacıyla bir 
VE ve bir VEYA girişi

 • Çapraz bağlantı algılama seçilebilir

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

784 192 774 192

PNOZ e6vp Acil durdurma,  
emniyet kapısı ve  
ışık perdesi izleme

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı gecikmeli/ 
gecikmesiz, senkronizasyon 
gecikmesi ayarlanabilir

 • 1 yardımcı çıkış, tanılama çıkışına 
çevrilebilir

 • 2 zaman palsı çıkışı
Röle çıkışları:
 • 4 emniyet kontağı (S)

Yarı iletken  
teknolojisinde çıkışlar: 
24 V/4 A/50 W
Röle çıkışları:
DC1:  
24 V/6 A/150 W

 • Acil durdurma butonu, emniyet kapısı sınırlama butonu,  
başlatma butonu, yaklaşma şalteri için bağlantı imkanı 

 • Işık ızgaralarına (OSSDs) ait çıkış anahtarlama elemanlarından 
gelen sinyallerin işlenmesi amaçlı

 • Gecikme süresi ayarlanabilir
 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 • Birden fazla PNOZelog ünitenin VE/VEYA bağlantısı amacıyla bir 
VE ve bir VEYA girişi

 • Çapraz bağlantı algılama seçilebilir

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

784 193 774 193

PNOZ e7p Emniyet ışık perdeleri,  
başlatma butonu

Yarı iletken teknolojisinde:
 • 2 emniyet çıkışı
 • 2 zaman palsı çıkışı
 • 1 yardımcı çıkış

24 V DC/ 
1,5 A/40 W

 • PSEN op2S-1-1, PSEN op4S-1-1, PSEN op4S-1-2 emniyet  
ışık perdeleri, başlatma butonu için bağlantı imkanları

 • İki işletme modu ayarlanabilir
 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 • Birden fazla ünitenin VE bağlantısı amaçlı bağlantı girişi

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

784 197 774 197

PNOZ e8.1p Emniyetli hat izleme  
amaçlı PLID d1 bulunan 
değerlendirme ünitesi

Yarı iletken teknolojisinde: 
 • 2 emniyet çıkışı
 • 2 yardımcı çıkış

24 V DC/ 
1,5 A/40 W

 • PLID d1, acil durdurma butonu, emniyet kapısı sınırlama  
butonu, başlatma butonu, yaklaşma şalteri, açma-açma  
konbinasyonuna sahip pozisyon şalteri için bağlantı imkanı 

 • Işık ızgaralarına (OSSDs) ait çıkış anahtarlama elemanlarından 
gelen sinyallerin işlenmesi amaçlı 

 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 • Acil durdurma uygulaması için çapraz bağlantı izleme seçilebilir

TÜV, UL/cUL, 
CCC

784 198 774 198

Ortak özellikler
 • Besleme gerilimi (UB): 24 V DC
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101/94 1) x 22,5 x 121, 
PNOZ e6.1p ve PNOZ e6vp: 101/94 1) x 45 x 121 mm

1) Yaylı terminaller/geçmeli vidalı terminaller dahil yükseklik

PNOZelog emniyet 
rölesi hakkında teknik 
dokümantasyon:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150635
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PLIDdys emniyetli hat izleme ürün grubu

PLIDdys emniyetli hat izleme – PNOZ e8.1p ile bağlantılı olarak emniyetle devreye alma

PLIDdys sayesinde, sisteminizin istem dışı devreye  

alınması veya çalışması engellenebilir. Bu özellik, birleşik 

sistemlerde veya rahatlıkla görülemeyen geniş bir alana 

yayılmış sistem kısımlarında kullanıcıya avantaj sağlar. 

Oldukça kompakt tasarımı sayesinde mevcut bir sistemde, 

örneğin sensör veya şalter gibi parçalara kolayca entegre 

edilebilir. PNOZ e8.1p değerlendirme ünitesi ile birlikte 

PLIDdys hat kontrol ünitesi, emniyetli hatlar/bağlantılar  

için optimum çözümdür.

Tercih yardımı – PLIDdys emniyetli hat izleme 

Tip Uygulama alanı Özellikler Onaylar Sipariş numarası

PLID d1 PNOZ e8.1p değerlendirme ünitesi  
ile birlikte PLIDdys hat izleme ünitesi

 • Hat kesiti 0,5 mm² … 1,5 mm²
 • Hat uzunluğu maksimum 3 000 m
 • Hat direnci maksimum 220 Ω
 • Gerilim beslemesi 24 V DC
 • Ağırlık 10 g
 • Sıcaklık aralığı –30 °C … +70 °C
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 36 x 26 x 12,1 1)

TÜV, UL/cUL  • PLID d1 C 
yaylı terminale sahip   784 260 

 • PLID d1 
takılıp çıkarılabilir  
vidalı terminale sahip   774 260

PNOZ e8.1p Emniyetli hat izleme amaçlı PLID d1  
bulunan değerlendirme ünitesi

 • Yarı iletken teknolojisinde çıkışlar: 
 - 2 emniyet çıkışı
 - 2 yardımcı çıkış

 • Çıkışlar: Gerilim/Akım/Güç 24 V DC/1,5 A/40 W
 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 • Acil durdurma uygulaması için çapraz bağlantı izleme seçilebilir
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101/94 2) x 22,5 x 121

TÜV, UL/cUL, CCC  • PNOZ e8.1p C, 
yaylı terminale sahip   784 198

 • PNOZ e8.1p,  
takılıp çıkarılabilir  
vidalı terminale sahip   774 198

1) Yaylı terminaller/geçmeli vidalı terminaller dahil derinlik
2)  Yaylı terminaller/geçmeli vidalı terminaller dahil yükseklik

PLIDdys emniyetli hat izleme, iki kablolu bağlantılarda emniyetli devreye alma ve böylece uzun hat yollarında, 
maksimum emniyet sunar.
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PLIDdys emniyetli hat izleme – PNOZ e8.1p ile bağlantılı olarak emniyetle devreye alma

Kısaca PLIDdys emniyetli hat izleme avantajları

Kısaca avantajlarınız

• Tüm olası hat hataları, PLIDdys 

emniyetli hat izleme ünitesi 

tarafından tespit edilir, kullanıcıya 

özel kontroller gerektirmez.

• PLIDdys mevcut kablo tesisatına 

bağlanabilir, bu sayede çok 

düşük ek masraflar oluşur

• Küçük boyutları sayesinde  

mevcut sistemlere kolayca  

entegre edilebilmektedir

• Geçerli ortam kullanılmaya devam 

edebildiğinden, maliyetten 

tasarruf sağlamaktadır

• 3000 metreye kadar uzunluktaki  

hatlar için uygundur

PLIDdys emniyetli hat kontrolü uygulama örnekleri

Kritik ortamlarda uzun hat yollarının emniyetli şekilde izlenmesi amaçlı

• Teleferikler, lift sistemleri

• Rüzgar enerjisi santralleri

• Açık maden ocakları veya yer altındaki konveyör bantları

• Tünel açma makineleri

• Presleme hatları

• Lunapark araçları

• Çekme zincirli uygulamalar

• Zincirleme/dallanmış sistem bölümleri

Olası hat hatalarını izleme ve hata esnasında makinenin  
devreye alınmasını engelleme.

Tercih yardımı – PLIDdys emniyetli hat izleme 

Tip Uygulama alanı Özellikler Onaylar Sipariş numarası

PLID d1 PNOZ e8.1p değerlendirme ünitesi  
ile birlikte PLIDdys hat izleme ünitesi

 • Hat kesiti 0,5 mm² … 1,5 mm²
 • Hat uzunluğu maksimum 3 000 m
 • Hat direnci maksimum 220 Ω
 • Gerilim beslemesi 24 V DC
 • Ağırlık 10 g
 • Sıcaklık aralığı –30 °C … +70 °C
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 36 x 26 x 12,1 1)

TÜV, UL/cUL  • PLID d1 C 
yaylı terminale sahip   784 260 

 • PLID d1 
takılıp çıkarılabilir  
vidalı terminale sahip   774 260

PNOZ e8.1p Emniyetli hat izleme amaçlı PLID d1  
bulunan değerlendirme ünitesi

 • Yarı iletken teknolojisinde çıkışlar: 
 - 2 emniyet çıkışı
 - 2 yardımcı çıkış

 • Çıkışlar: Gerilim/Akım/Güç 24 V DC/1,5 A/40 W
 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 • Acil durdurma uygulaması için çapraz bağlantı izleme seçilebilir
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101/94 2) x 22,5 x 121

TÜV, UL/cUL, CCC  • PNOZ e8.1p C, 
yaylı terminale sahip   784 198

 • PNOZ e8.1p,  
takılıp çıkarılabilir  
vidalı terminale sahip   774 198

1) Yaylı terminaller/geçmeli vidalı terminaller dahil derinlik
2)  Yaylı terminaller/geçmeli vidalı terminaller dahil yükseklik

PLIDdys

AÇIK 3 000 m'ye kadar

PLIDdys emniyetli 
hat izleme 
hakkında her 
zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150901
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PNOZpower ürün grubu emniyet röleleri

Yüksek yüklerin emniyetli şekilde kapatılması

Harici kontaktör ve kontaktör kombinasyonlarına gerek yoktur.  

Kontrol devresi ve ana devre, bir emniyet rölesi üzerinden devreye verilir.  

Prototip testi, tüm emniyet devresi için geçerlidir.

Modüler ve esnek

Ana ünite, girişlerin işlenmesini devralır; çıkış modülleri, ilgili yüke göre özel olarak 

adapte edilir. Gerekli emniyet kontaklarının sayısı ve kapasitesi, uygulamaya  

bağlı olarak ölçeklenebilir. Ana üniteye, maksimum beş modül bağlanabilir. 

Modüllere ait ana üniteye giden hatlar, dahili bir veriyolu vasıtasıyla gerçekleşir.

PNOZpower emniyet röleleri

Anahtarlama kapasitesi

PNOZpower emniyet röleleri acil durdurma, emniyet kapıları ve ışık perdelerini izlemek için uygundur.  
PNOZpower, kontak başına 16 A AC/DC akım anahtarlayabilir. Bu sırada modül başına 40 A'lik toplam  
anahtarlama kapasitesi mevcuttur.
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Kısaca PNOZpower emniyet rölelerinin avantajları

Kısaca avantajlarınız

• Harici kontaktör bileşimleri  

ve bunların kablo tesisatları  

gerekli olmaz; maliyetlerden,  

gerekli alandan ve devreye alma 

süresinden tasarruf sağlanır

• LED ile tanılama: Daha kısa 

bekleme süreleri sağlayacak 

şekilde, her modülde çalışma  

ve hata durumu taranabilir

• Takılıp çıkarılabilir bağlantı 

terminalleri: Önceden çekilmiş 

kablolar ve hata durumunda 

kolay değişim

• Aşırı yüklerin kapatılması

• Uyumlu modüller seçilmesiyle  

ölçeklenebilir ve esnektir;  

yalnızca gerçekte kullandığınız  

fonksiyonların ödemesini  

yaparsınız

• Değerlendirme üniteleri, uyumlu 

sensör, komutatör ve bildirim 

üniteleriyle eksiksiz çözüm

PNOZpower emniyet röleleri

PNOZpower emniyet röleleri ve PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrolörler, 
basitçe PNOZ pe2p bağlantı soketiyle kombine edilebilirler.

PNOZmulti bağlantısı

PNOZmulti konfigüre edilebilir  

küçük kontrolörlere bağlantı için özel 

olarak geliştirilen PNOZpower üniteleri, 

PNOZ pe2p bağlantı soketi ile  

monte edilebilir.

PNOZ pe1p kontrol modülü ile potansiyelsiz anahtarlama

PNOZpower ailesine ait en az bir genişletme modülü ile birlikte,  

PNOZ pe1p kontrol modülü, motorları veya valf ve kontaktör  

besleme gerilimlerini emniyetli şekilde kapatır.

PNOZ pe1p, aşağıdaki değerlendirme üniteleriyle kontrol edilebilir:

• PNOZsigma, PNOZ X ve PNOZelog emniyet röleleri

• PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrolörler

Avantajınız: 16 A'e kadar potansiyelsiz anahtarlama.

PNOZpower emniyet 
röleleri hakkında  
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150107
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PNOZpower emniyet rölesi tercih yardımı

Ana ünite – PNOZpower emniyet rölesi

Tip Kullanım alanı Uygulama Performans  
seviyesi (PL) –  
EN ISO 13849-1

Emniyet Bütünlük 
Seviyesi (SIL) CL –  
IEC 62061 gereğince 
claim limit

Genişletme modülü sayısı Besleme gerilimi Ölçüler  
(Y x E x D)  
mm

PNOZ p1p Ana ünite ◆ ◆ ◆ e 3 min. 1 maks. 4 genişletme modülü 24 V DC 94 x 45 x 135

PNOZ p1vp Ana ünite, gecikmeli ◆ ◆ ◆ ◆ e (d) 1) 3 min. 1, maks. 8 genişletme modülü  
(her biri maks. 4 gecikmeli ve gecikmesiz)

24 V DC 94 x 45 x 135

1) Değer, gecikmesiz (gecikmeli) emniyet kontakları için geçerlidir

PNOZpower – Tercih yardımı

Kontak genişletmesi – PNOZpower emniyet rölesi

Tip Çıkış kontakları Performans seviyesi (PL) –  
EN ISO 13849-1

Emniyet Bütünlük 
Seviyesi (SIL) CL –  
IEC 62061 gereğince 
claim limit

Genişletme modülü sayısı Ölçüler  
(Y x E x D)  
mmemniyetli emniyetli değil AC1 AC3 DC1

PNOZ po3p 3 1 e 3 240 V/4 A/960 VA - 24 V/4 A/96 W 94 x 22,5 x 121

PNOZ po3.1p 8 - e 3 240 V/8 A/2 000 VA - 24 V/8 A/200 W 94 x 45 x 121

PNOZ po3.2p 4 - e 3 240 V/16 A/4 000 VA - 24 V/16 A/400 W 94 x 90 x 135

PNOZ po3.3p 3 - e 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

PNOZ po4p 4 - e 3 240 V/4 A/960 VA - 24 V/4 A/96 W 94 x 22,5 x 121

Aksesuar – PNOZpower emniyet rölesi

Tip Kullanım alanı Uygulama Performans seviyesi (PL) –  
EN ISO 13849-1

Emniyet Bütünlük 
Seviyesi (SIL) CL –  
IEC 62061 gereğince 
claim limit

Genişletme modülü sayısı Besleme gerilimi Ölçüler  
(Y x E x D)  
mm

PNOZ pe1p Kontrol modülü Emniyet kontakları veya  
emniyetli yarı iletken hatlar  
vasıtasıyla kontrol amaçlı

e 3 min. 1 maks. 4 genişletme modülü 24 V DC 94 x 22,5 x 121

PNOZ pe2p Veriyolu arabirimi PNOZpower genişletme modüllerini  
üstüne tahsis edilmiş bir kontrol  
sistemine bağlamak için bağlantı soketi

e 3 min. 1 maks. 6 genişletme modülü 24 V DC 29 x 23,5 x 22

PNOZ pps1p Güç kaynağı - - - - 100 … 240 V AC 94 x 45 x 121
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PNOZpower emniyet rölesi tercih yardımı

Ana ünite – PNOZpower emniyet rölesi

Tip Kullanım alanı Uygulama Performans  
seviyesi (PL) –  
EN ISO 13849-1

Emniyet Bütünlük 
Seviyesi (SIL) CL –  
IEC 62061 gereğince 
claim limit

Genişletme modülü sayısı Besleme gerilimi Ölçüler  
(Y x E x D)  
mm

PNOZ p1p Ana ünite ◆ ◆ ◆ e 3 min. 1 maks. 4 genişletme modülü 24 V DC 94 x 45 x 135

PNOZ p1vp Ana ünite, gecikmeli ◆ ◆ ◆ ◆ e (d) 1) 3 min. 1, maks. 8 genişletme modülü  
(her biri maks. 4 gecikmeli ve gecikmesiz)

24 V DC 94 x 45 x 135

1) Değer, gecikmesiz (gecikmeli) emniyet kontakları için geçerlidir

Kontak genişletmesi – PNOZpower emniyet rölesi

Tip Çıkış kontakları Performans seviyesi (PL) –  
EN ISO 13849-1

Emniyet Bütünlük 
Seviyesi (SIL) CL –  
IEC 62061 gereğince 
claim limit

Genişletme modülü sayısı Ölçüler  
(Y x E x D)  
mmemniyetli emniyetli değil AC1 AC3 DC1

PNOZ po3p 3 1 e 3 240 V/4 A/960 VA - 24 V/4 A/96 W 94 x 22,5 x 121

PNOZ po3.1p 8 - e 3 240 V/8 A/2 000 VA - 24 V/8 A/200 W 94 x 45 x 121

PNOZ po3.2p 4 - e 3 240 V/16 A/4 000 VA - 24 V/16 A/400 W 94 x 90 x 135

PNOZ po3.3p 3 - e 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

PNOZ po4p 4 - e 3 240 V/4 A/960 VA - 24 V/4 A/96 W 94 x 22,5 x 121

Aksesuar – PNOZpower emniyet rölesi

Tip Kullanım alanı Uygulama Performans seviyesi (PL) –  
EN ISO 13849-1

Emniyet Bütünlük 
Seviyesi (SIL) CL –  
IEC 62061 gereğince 
claim limit

Genişletme modülü sayısı Besleme gerilimi Ölçüler  
(Y x E x D)  
mm

PNOZ pe1p Kontrol modülü Emniyet kontakları veya  
emniyetli yarı iletken hatlar  
vasıtasıyla kontrol amaçlı

e 3 min. 1 maks. 4 genişletme modülü 24 V DC 94 x 22,5 x 121

PNOZ pe2p Veriyolu arabirimi PNOZpower genişletme modüllerini  
üstüne tahsis edilmiş bir kontrol  
sistemine bağlamak için bağlantı soketi

e 3 min. 1 maks. 6 genişletme modülü 24 V DC 29 x 23,5 x 22

PNOZ pps1p Güç kaynağı - - - - 100 … 240 V AC 94 x 45 x 121
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PNOZpower emniyet 
röleleri hakkında  
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150107
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PNOZpower emniyet rölesi teknik bilgiler

PNOZpower emniyet röleleri

Teknik bilgiler – PNOZpower

Tip Kullanım alanı Giriş/çıkışlar Besleme gerilimi Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Takılıp çıkarılabilir 
vidalı terminaller

PNOZ p1p Ana ünite 2 yarı iletken çıkış 24 V DC  • Çapraz algılamalı veya algılamasız 2 kanallı devre
 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 •  Ünitenin arkasındaki soketli köprüler kullanılarak PNOZpower veriyolu üzerinden 
PNOZ p1p ve genişletme modülleri arası bağlantı

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

773 300

PNOZ p1vp Ana ünite,  
süre gecikmeli

2 yarı iletken çıkış 24 V DC  • Çapraz algılamalı veya algılamasız 2 kanallı devre
 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 • Gecikme süresi, çevrilebilir şalter ve potansiyometre ile ayarlanabilir
 • Ünitenin arkasındaki soketli köprüler kullanılarak PNOZpower veriyolu üzerinden 
PNOZ p1vp ve genişletme modülleri arası bağlantı

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

 • 30 s   773 950
 • 300 s   773 951

PNOZ pe1p Kontrol modülü Çıkış, PNOZpower-veriyolu  
üzerindeki genişletme  
modüllerinin kontrolüne iletilir

24 V DC  • Çapraz algılaması bulunmayan 1 kanallı kontrol
 • Çapraz algılamalı veya algılamasız 2 kanallı kontrol
 • Ünitenin arkasındaki soketli köprüler kullanılarak PNOZpower veriyolu üzerinden 
PNOZ pe1p ve genişletme modülleri arası bağlantı

 • Çıkış röleleri, besleme gerilimi ve arıza için durum göstergesi
 • Geri dönüş devresi bağlantısı

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

773 900

PNOZ pe2p Veriyolu arabirimi Çıkış, PNOZpower veriyoluna iletilir 24 V DC  • Emniyet kontakları veya emniyetli yarı iletken hatlar vasıtasıyla kontrol
 • Çapraz algılaması bulunmayan 1 kanallı kontrol
 • PNOZ pe2p ve genişletme modülleri arası bağlantı, PNOZpower veriyolu üzerinden

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

779 125

PNOZ pps1p Güç kaynağı - 100 … 240 V AC/DC  • Galvaniz izolatör
 • Kısa devreye dayanıklı
 • PNOZpower veriyolu ve terminaller için ünite arkasında bulunan soket  
bağlantısında 24 V DC

 • Besleme gerilimi, çıkış gerilimi ve arıza için LED gösterge

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

773 200

PNOZ po3p 
PNOZ po4p

Genişletme  
modülleri

 • PNOZ po3p:
 - 3 emniyet kontağı (S)
 - 1 yardımcı kontak (Ö)

 • PNOZ po4p:
 - 4 emniyet kontağı (S)

PNOZpower  
veriyolu üzerinden

 • Ana ünite üzerinden çapraz algılamalı 2 kanallı kontrol
 • Kanal 1/2 devre durumu, besleme gerilimi ve arıza için LED göstergeler

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

 • PNOZ po3p:  
773 634

 • PNOZ po4p:  
773 635

PNOZ po3.1p Genişletme  
modülü

8 emniyet kontağı (S) PNOZpower  
veriyolu üzerinden

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

773 630

PNOZ po3.2p Genişletme  
modülü

4 emniyet kontağı (S) PNOZpower  
veriyolu üzerinden

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

773 631

PNOZ po3.3p Genişletme  
modülü

3 emniyet kontağı (S) PNOZpower  
veriyolu üzerinden

 • Ana ünite üzerinden çapraz algılamalı 2 kanallı kontrol
 • Kanal 1/2 devre durumu, besleme gerilimi ve arıza için LED göstergeler
 • Kullanım kategorisi AC3 (örn. motor) olan yüklerin emniyetli şekilde  
anahtarlanması amaçlı

 • Emniyetli anahtarlama haricinde bir yükün anahtarlanması amaçlı harici  
Start-/Stop girişi

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

773 632

K
on

tr
ol

 ü
ni

te
le

ri 
(a

na
ht

ar
la

m
a)



61

PNOZpower emniyet rölesi teknik bilgiler

PNOZpower emniyet röleleri

Tip Kullanım alanı Giriş/çıkışlar Besleme gerilimi Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Takılıp çıkarılabilir 
vidalı terminaller

PNOZ p1p Ana ünite 2 yarı iletken çıkış 24 V DC  • Çapraz algılamalı veya algılamasız 2 kanallı devre
 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 •  Ünitenin arkasındaki soketli köprüler kullanılarak PNOZpower veriyolu üzerinden 
PNOZ p1p ve genişletme modülleri arası bağlantı

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

773 300

PNOZ p1vp Ana ünite,  
süre gecikmeli

2 yarı iletken çıkış 24 V DC  • Çapraz algılamalı veya algılamasız 2 kanallı devre
 • Tercihe bağlı olarak izlenerek veya otomatik başlatma imkanı
 • Gecikme süresi, çevrilebilir şalter ve potansiyometre ile ayarlanabilir
 • Ünitenin arkasındaki soketli köprüler kullanılarak PNOZpower veriyolu üzerinden 
PNOZ p1vp ve genişletme modülleri arası bağlantı

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

 • 30 s   773 950
 • 300 s   773 951

PNOZ pe1p Kontrol modülü Çıkış, PNOZpower-veriyolu  
üzerindeki genişletme  
modüllerinin kontrolüne iletilir

24 V DC  • Çapraz algılaması bulunmayan 1 kanallı kontrol
 • Çapraz algılamalı veya algılamasız 2 kanallı kontrol
 • Ünitenin arkasındaki soketli köprüler kullanılarak PNOZpower veriyolu üzerinden 
PNOZ pe1p ve genişletme modülleri arası bağlantı

 • Çıkış röleleri, besleme gerilimi ve arıza için durum göstergesi
 • Geri dönüş devresi bağlantısı

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

773 900

PNOZ pe2p Veriyolu arabirimi Çıkış, PNOZpower veriyoluna iletilir 24 V DC  • Emniyet kontakları veya emniyetli yarı iletken hatlar vasıtasıyla kontrol
 • Çapraz algılaması bulunmayan 1 kanallı kontrol
 • PNOZ pe2p ve genişletme modülleri arası bağlantı, PNOZpower veriyolu üzerinden

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

779 125

PNOZ pps1p Güç kaynağı - 100 … 240 V AC/DC  • Galvaniz izolatör
 • Kısa devreye dayanıklı
 • PNOZpower veriyolu ve terminaller için ünite arkasında bulunan soket  
bağlantısında 24 V DC

 • Besleme gerilimi, çıkış gerilimi ve arıza için LED gösterge

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

773 200

PNOZ po3p 
PNOZ po4p

Genişletme  
modülleri

 • PNOZ po3p:
 - 3 emniyet kontağı (S)
 - 1 yardımcı kontak (Ö)

 • PNOZ po4p:
 - 4 emniyet kontağı (S)

PNOZpower  
veriyolu üzerinden

 • Ana ünite üzerinden çapraz algılamalı 2 kanallı kontrol
 • Kanal 1/2 devre durumu, besleme gerilimi ve arıza için LED göstergeler

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

 • PNOZ po3p:  
773 634

 • PNOZ po4p:  
773 635

PNOZ po3.1p Genişletme  
modülü

8 emniyet kontağı (S) PNOZpower  
veriyolu üzerinden

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

773 630

PNOZ po3.2p Genişletme  
modülü

4 emniyet kontağı (S) PNOZpower  
veriyolu üzerinden

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

773 631

PNOZ po3.3p Genişletme  
modülü

3 emniyet kontağı (S) PNOZpower  
veriyolu üzerinden

 • Ana ünite üzerinden çapraz algılamalı 2 kanallı kontrol
 • Kanal 1/2 devre durumu, besleme gerilimi ve arıza için LED göstergeler
 • Kullanım kategorisi AC3 (örn. motor) olan yüklerin emniyetli şekilde  
anahtarlanması amaçlı

 • Emniyetli anahtarlama haricinde bir yükün anahtarlanması amaçlı harici  
Start-/Stop girişi

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

773 632

PNOZelog emniyet 
rölesi hakkında teknik 
dokümantasyon:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150635
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Ürün grubu Emniyet cihazı tanılama

Emniyet cihazı tanılama

Örneğin PNOZsigma veya PNOZ X ile bağlantılı olarak emniyet cihazı tanılaması (SDD) emniyet cihazlarında basit 
ve kapsamlı bir tanılama sunar. PSENcode gibi emniyet ünitelerine ait bildirim I/O genişletilir. Durum bilgileri 
sorgulanır, konfigürasyon parametreleri okunur ve işlemler uygulanır. Emniyet cihazı tanılaması, uygulamalarınız 
için emniyet cihazlarınızı, her zaman ve her yerde göz önünde tutmanızı sağlar.

Daha az servis hizmetleri, daha yüksek kullanılabilirlik

Makinelere ve sistemlere ait kullanılabilirlik de emniyet 

ünitelerince belirlenir. Geliştirilmiş emniyet cihazı tanılamaya 

sahip Pilz emniyet üniteleri sayesinde müşterilerinize ait servis 

hizmetleri azaltılabilir. Son kullanıcılar, hızlı hata tanılama 

sayesinde makinelerinde daha yüksek kullanılabilirlik  

elde edebilirler. Buna ek olarak emniyet cihazı tanılama,  

tüm emniyet üniteleri için sistem veriyolunda bir kesişme 

noktası sunar. Kolayca genişletilebilmesi sebebiyle emniyet 

cihazı tanılaması, Industrie 4.0. kapsamında makinelerin 

modüler kurulumunu destekler 

SDD ES ETH

Tip anahtarı emniyet cihazı tanılama

Ürün yelpazesi
Pilz ağ bileşenleri

Tip

Ürün grubu
SDD ES – Safety Device Diagnostics  
Elektronikmodul Standard

ETH
PROFIBUS
PROFINET

ETH arabirimine sahip iletişim modülü
PROFIBUS'a sahip iletişim modülü
PROFINET'e sahip iletişim modülü

Gelişmiş bir tanılama için eksiksiz çözüm

Emniyet cihazı tanılaması bir Fieldbus modülünden, 

dağıtıcıdan ve emniyet ünitelerinden (örn. sensörler)  

oluşur ve örn. PNOZsigma veya PNOZ X ile bağlantılı olarak 

ekonomik ve eksiksiz bir çözüm sunar. Emniyet cihazları 

Fieldbus modülü tarafından otomatik olarak etkinleştirilerek, 

emniyet cihazı tanılaması bildirim kontakları işler hale getirilir. 

Bu sayede örneğin, Fieldbus'da bulunan sensörlerde  

kolay seri bağlantı ve Web sunucu vasıtasıyla uzaktan  

bakım imkanı mümkün kılınır. Bu nedenle emniyet cihazı 

tanılaması bulunan çözüm, geleneksel bildirim kontakları 

kablolarına kıyasla bariz şekilde daha fazla avantaj sunar. 

Hangi çözümün sizin için en iyisi olduğuna siz karar 

vereceksiniz: Sensör aynı kalır.
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Emniyet cihazı tanılama

Kısaca emniyet cihazı tanılama avantajları

Kısaca avantajlarınız

• Servis hizmetlerini ve bekleme 

sürelerini azaltma amaçlı  

ayrıntılı tanılama

• Aynı sensörlerin ve  

opsiyonel IP67 – kablolarının 

kullanımıyla kolay tanılama

• Fieldbus modülünde bulunan 

ekran vasıtasıyla doğrudan  

bilgi edinme

• Fieldbus'a seri bağlantı 

vasıtasıyla hızlı ve kolay kurulum

• Fieldbus modülde bulunan I/O 

üzerinden harici ünitelere 

doğrudan bağlantı imkanı

• Ekonomik eksiksiz çözüm, örn. 

PNOZ X veya PNOZsigma ile

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Emniyet cihazı 
tanılaması hakkında 
her zaman güncel 
bilgiler için:

Web kodu: 

web150456

Bu konuda uzman olan, sıklıkla seri olarak da bağlanan kodlanmış PSENcode  
emniyet şalterleridir, bkz. PSENcode dar gövdeli ünite.

Çözümünüz için bileşenler Sipariş numarası

Sensör: PSEN cs5.11 542 011

Bağlantı:  PSEN cable, M12, 8-li, 5 m 
Dağıtıcı IP20

540 320
535 112

Değerlendirme ünitesi: PNOZ s3 751 103

Fieldbus modülü  SDD ES ETH 
- Yaylı terminaller 
- Takılıp çıkarılabilir vidalı terminaller

540 130
540 121
540 120
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 Emniyet cihazı tanılaması teknik veriler

Emniyet cihazı tanılaması – Teknik bilgiler

Emniyet cihazı tanılama

Tip Özellikler Onaylar Sipariş numarası

SDD ES ETH ETH bağlantısına sahip iletişim modülü CE, cULus Listed 540 130

SDD ES PROFIBUS PROFIBUS bağlantısına sahip iletişim modülü CE, cULus Listed 540 132

SDD ES PROFINET PROFINET bağlantısına sahip iletişim modülü CE, cULus Listed 540 138

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL Bir sensör için Pigtail IP67 bulunan dağıtıcı - 540 337

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL Bir sensör için Pigtail IP67 bulunan dağıtıcı - 540 338

PSEN Y junction M12 SENSOR Bir sensör için Pigtail IP67 bulunmayan dağıtıcı - 540 315

PSEN Y junction M12 cable Bir sensör için Pigtail IP67 bulunmayan dağıtıcı - 540 316

PSEN Y junction M8 SENSOR Bir sensör için Pigtail IP67 bulunmayan dağıtıcı - 540 317

PSEN Y junction M8 cable Bir sensör için Pigtail IP67 bulunmayan dağıtıcı - 540 318

PSEN ix2 F4 code Dört sensöre kadar IP20 dağıtıcı UL/cUL 535 111

PSEN ix2 F8 code Sekiz sensöre kadar IP20 dağıtıcı UL/cUL 535 112

SDD ES ETH Starter-Set I  • ETH bağlantısına sahip iletişim modülü
 • İki PSENcode sensör
 • Bölücü
 • PSEN-Kablo
 • Ethernet-kablosu
 • Güç kaynağı
 • Yaylı terminaller

- 540 110

Ortak özellikler
 • Sistem Fieldbus modülünden,  
dağıtıcıdan ve emniyet ünitelerinden  
(örn. PSENcodedar montaj yapısı) oluşur

 • Fieldbus modülü vasıtasıyla otomatik 
etkinleştirilen emniyet modülleri

 • Seri olarak bağlanmış veya bağımsız  
kablolara sahip 16 sensör için uygundur

 • 6 adet konfigüre edilebilir ek I/O
 • Kablo uzunlukları:

 - Toplam maks. 900 m
 - Ünite 1'den ünite 2'ye 50 m
 - Son ünite iletişim modülüne gider: 150 m

 • Reaksiyon süreleri (emniyet ile ilgili değil)
 - Tanılama verileri: < 1 saniye 
 - Emniyet ile ilgili veriler:  
Her bir emniyet ünitesine bakınız
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 Emniyet cihazı tanılaması teknik bilgiler

Emniyet cihazı 
tanılaması teknik 
dokümantasyon

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150635

Tip Özellikler Onaylar Sipariş numarası

SDD ES ETH ETH bağlantısına sahip iletişim modülü CE, cULus Listed 540 130

SDD ES PROFIBUS PROFIBUS bağlantısına sahip iletişim modülü CE, cULus Listed 540 132

SDD ES PROFINET PROFINET bağlantısına sahip iletişim modülü CE, cULus Listed 540 138

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL Bir sensör için Pigtail IP67 bulunan dağıtıcı - 540 337

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL Bir sensör için Pigtail IP67 bulunan dağıtıcı - 540 338

PSEN Y junction M12 SENSOR Bir sensör için Pigtail IP67 bulunmayan dağıtıcı - 540 315

PSEN Y junction M12 cable Bir sensör için Pigtail IP67 bulunmayan dağıtıcı - 540 316

PSEN Y junction M8 SENSOR Bir sensör için Pigtail IP67 bulunmayan dağıtıcı - 540 317

PSEN Y junction M8 cable Bir sensör için Pigtail IP67 bulunmayan dağıtıcı - 540 318

PSEN ix2 F4 code Dört sensöre kadar IP20 dağıtıcı UL/cUL 535 111

PSEN ix2 F8 code Sekiz sensöre kadar IP20 dağıtıcı UL/cUL 535 112

SDD ES ETH Starter-Set I  • ETH bağlantısına sahip iletişim modülü
 • İki PSENcode sensör
 • Bölücü
 • PSEN-Kablo
 • Ethernet-kablosu
 • Güç kaynağı
 • Yaylı terminaller

- 540 110
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Konfigüre edilebilir küçük kontrolörler  

ürün yelpazesi 

• PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrolörler 68

• PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri 74

• PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir kompakt kontrolörler 84

• PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemleri 92

• Küçük kontrol sistemi yazılım araçları 106

• PNOZmulti aksesuarları 108

• PDP67 dağıtılmış modüller 110

• Kablo yönlendirici 112

Konfigüre edilebilir küçük kontrolörler, klasik emniyet  

röleleri ve büyük kontrol sistemleri arasındaki açığı kapatır. 

PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrolörleri birden fazla 

emniyet fonksiyonunu gerçekleştirmek amacıyla kullanın.  

Bu sayede insan ve makinenin fonksiyonel emniyeti, kolayca 

ve esnek şekilde sağlanabilir. PNOZmulti küçük kontrolörler, 

daha küçük makinelerde otomasyon görevlerini de devralır. 

Web tabanlı PASvisu görselleştirme yazılımı ile makine ve 

sistemlerinizin optimum görselleştirmesini sağlarsınız.

Konfigüre edilebilir  
küçük kontrolörler
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PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrolörler ürün yelpazesi

PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrolörler – Birçok fonksiyon, tek çözüm

Konfigüre edilebilir emniyet teknolojisinin öncüsü PNOZmulti ile emniyet içerisinde doğru tercihi yaparsınız. 
Neden? Çok basit: Çünkü PNOZmulti ile dünya çapında kullanılan başarı sistemine doğru taktikle güvenirsiniz. 
Konfigüre edilebilir küçük kontrolörler, klasik emniyet röleleri ve büyük kontrol sistemleri arasındaki açığı kapatır. 
PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrolörleri ağırlıklı olarak birden fazla emniyet fonksiyonunu gerçekleştirmek 
amacıyla kullanın. Bu sayede insan ve makinenin fonksiyonel emniyeti, kolayca ve esnek şekilde sağlanabilir.

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir 

kontrol sistemleri 

PNOZmulti 2 ile en yeni nesile  

geçiş yaparsınız. Dörtten fazla emniyet 

fonksiyonu izlemek zorundaysanız, 

PNOZmulti sizin için doğru çözümdür. 

Eksiksiz „klasik“ PNOZmulti ana 

üniteler, 45 mm ene kavuşturuldu.  

Modüler kurulum, uygulamanız  

kadar esnektir.

PNOZmulti konfigüre edilebilir  

emniyet sistemleri 

PNOZmulti, klasik emniyet sistemidir. 

Sistem, kendini kapsamlı modül ve 

iletişim çeşitliliği ile karakterize 

etmektedir.

PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir  

kompakt kontrolörler 

PNOZmulti Mini, üç emniyet  

fonksiyonundan sonra kendisini  

amorti eder. Dört ana ünite ve az 

sayıda genişletme modülü arasında 

seçim yaparsınız. PNOZsigma ürün 

grubu kontak genişletmesi üzerinden 

ek çıkış kontakları mümkün kılınır.

Kısaca avantajlarınız

• Düşük maliyet ve dayanıklılık: 

Sayısız otomasyon ortamları ve 

iletişim sistemleri için dünya 

çapında emniyet standartları

• Planlamadan bakıma kadar 

sadece tek sistem

• Esneklik: Onaylı yazılım yapı 

taşlarıyla, basit değişiklikler  

ve adaptasyonlar 

• İhtiyaca uygun masraflar: 

Genişletme modülleri ile 

uygulamalara kusursuz 

adaptasyon

• Minimum makine bekleme 

süreleri basit ve erişilebilir 

tanılamalar vasıtasıyla yüksek 

sistem kullanılabilirliği

• Maksimum emniyet –  

Devre yapılarına bağlı olarak  

PL e ve SIL CL 3 emniyet 

kategorilerine kadar emniyet 

• Kolay kablo çekilmesi sebebiyle 

kısa süreli işletime alma süreleri 

• Emniyet bileşenleri otomasyon 

görevlerini karşıladığından, 

rasyanolizasyon potansiyeli

• Dünya çapında onaylı 

olduğundan, uluslararası 

kullanım

• Teknik destek sayesinde 

kullanıcı dostu
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PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrolörler ürün yelpazesi

PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrolörler – Birçok fonksiyon, tek çözüm

Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için

PNOZmulti Configurator yazılım aracı, kolay kullanımıyla sizi 

ikna edecek: Kurun, açın, inovatif çalışın Bunun haricinde, 

yüksek sistem kullanılabilirliliği ve düşük bekleme süreleri 

için tanılamanızı uygulamak amacıyla birçok imkana 

sahipsiniz. Fieldbus ve iletişim çeşitliliği, PNOZmulti'de  

çok büyük bir artı. Çünkü bu sayede sistem, üstünde  

tahsis edilmiş işletme kontrolörlerinden bağımsız olarak 

kullanılabilir. Genişletme modüllerine ait geniş yelpaze,  

uygulamada size esneklik ve emniyet sunar. Giriş ve çıkış 

modülleri, Motion-Monitoring modül ve Link modülleri 

mevcuttur.

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu:  

web150495

PNOZmulti ile uygulamalarınızda çözüme ulaşmak için. Donanımları ve emniyet şalterlerini konforlu PNOZmulti Configurator yazılım 
aracıyla konfigüre edin. Değiştirilebilir bir veri depolama ortamıyla (bellek kartı veya USB bellek) konfigürasyon ana üniteye aktarılır ve 
uygulanır. Bu sayede pazara erişim süreniz kısalır ve planlamadan bakıma kadar tüm mimari evrelerde tasarruf potansiyelleri artar.

Rasyonalizasyon potansiyeli:  

Emniyet bileşenleri, otomasyon sorunlarını çözer 

PNOZmulti, daha küçük makinelerin eksiksiz kontrolünü 

devralmak için yeterlidir. Kusursuz, yüksek kalitedeki ürünlere 

güvenebilirsiniz. Bu sayede, çok farklı alanlarda ek bir kontrol 

sistemine gerek duyulmadan, donanım masraflarından 

başlayarak kontrol kabininde yer tasarrufundan, tedarik ve 

danışmanlık masraflarına kadar tasarruf sağlanabilir.
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PNOZmulti konfigüre 
edilebilir küçük 
kontrolörler hakkında 
her zaman güncel 
bilgiler için:
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PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrolörler ürün yelpazesi

PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrolörler için yazılımlar

Sürükle-bırak işlevi sayesinde, kolay donanım konfigürasyonu.

Esnek kullanım ve çocuk oyuncağı kontrol imkanı.

İlk başta, sürükle-bırak vasıtasıyla gerekli donanımlar seçilir. 

Donanımlar, ana ünite ve ihtiyaç halinde, genişletme 

modüllerinden oluşur. 

Mevcut giriş ve çıkışlar, tablo olarak görüntülenir.  

Yazılım aracı, örneğin seçilmiş ana ünite için mevcut 

genişletme modülleri listelendiğinde, size destek sunar. 

Buna ek olarak araç, izin verilen genişletme modülleri sayısı 

aşıldığında veya yanlış modüller takıldığında yardım hizmeti 

sunar. Konfigürasyon sırasında, dokümantasyonla birlikte 

çevrimiçi yardım hizmeti kullanılabilir.

Fareyle bağlanarak kolayca uygulama oluşturma imkanı.

PNOZmulti küçük kontrolörler ile çok basit bir şekilde projelendirme, konfigürasyon, dokümantasyon ve  
işletime alma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Konforlu arıza teşhis çözümleri, makine veya sisteminizin  
bekleme sürelerini düşürür. Bu amaçla kullanıcı dostu yazılım araçlarımız hizmetinizdedir. PNOZmulti Configurator 
ile emniyet devrenizi PC'den ayarlayabilirsiniz. Yazılım, proje tasarımı, yapılandırma, dokümantasyon ve devreye 
alma işlemlerinde sorun çıkmadan destek sağlar. Konforlu tanılama için PVIS tanılama çözümünü kullanırsınız. 
Otomasyonunuz, web tabanlı görselleştirme yazılımı PASvisu ile tamamen gözünüzün önündedir.

Fareyle bağlantı

Emniyet devresine ilişkin elemanlar, grafik tabanlı konforlu 

Windows® kullanıcı arayüzünde, simgeler halinde veya 

seçim menülerinde yer alır. Bunları basit bir şekilde kullanıcı 

arayüzüne çeker ve fareyle konforlu şekilde bağlayabilirsiniz. 

Emniyet devresini, parolalarla müdahalelerden korur  

ve bunları ana üniteye aktarırsınız. Değiştirilebilir program 

belleği olarak bir bellek kartı veya PNOZ m B1'de bir USB 

bellek kullanılır. 
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Kısaca PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrolör avantajları

PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrolörler için yazılımlar

Kısaca avantajlarınız

• PNOZmulti Configurator,  

planlama, projelendirme, 

işletime alma, işletme ve bakım 

sırasındaki tüm mimari evreler 

için genel amaçlı bir araçtır

• Kısa pazara erişim süresi ve 

maliyet tasarrufu 

• PVIS, hızlı ve efektif hata 

giderme sayesinde makine 

bekleme süreleri önemli  

ölçüde azalırYeni boyutta makro elemanlar

Giriş ve çıkışlar arasında tanımlanan lojik bağlantılar, makro eleman olarak bir araya 

getirilir. Oluşturulan makro elemanları, makro kütüphanesine kaydedebilirsiniz. 

Kaydedilen elemanlar, daha sonra diğer konfigürasyonlar için hazır bulunur.  

İçe aktar ve dışa aktar fonksiyonları ile makroların editörde işleme alınabilme 

imkanı, mimari süreyi kısaltır ve masraflardan tasarruf sağlar. Bunların haricinde 

makrolar, okumaya veya yazmaya karşı korunabilir. Bu sayede teknik bilgilerinizi 

korursunuz. 

Birçok lojik bağlantıyı tek bir makroda birleştirebilirsiniz.

PNOZmulti 
Configurator'e 
ilişkin teknik 
bilgileri  
sayfa 106'da  
bulabilirsiniz.

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150398

PVIS tanılama çözümüyle bekleme süreleri azaltılır

PVIS, PVIS özelliği bulunan küçük kontrolörler, PNOZmulti veya PMC sürücü 

teknolojisi gibi kontrolörlerin tanılama bilgilerini görselleştirmeye hizmet eder.  

PMI operatör terminalleriyle bağlantılı olarak, bütünsel bir tanılama çözümü elde 

edersiniz. PVIS OPC ve OPC UA Tools ile PVIS, standart yazılım arayüzlerinde 

kullanılabilir ve bu sayede neredeyse her ortama entegre edilebilir. OPC UA 

standardı,akıllı fabrika sistemlerinde, Endüstri 4.0 çerçevesinde kullanıma sunulur. 

Arıza durumunda, özellikle yer açıklamasına sahip açık metinli mesajlar, açık 

şekilde tanımlanmış yetkiler ve entegre edilmiş ilk hata göstergesi, üretimin  

hızlı bir şekilde tekrar başlatılmasını sağlar. PNOZmulti Configurator, PNOZmulti-

projesini, tanılama mesajlarını, çözüm önerilerini ve daha fazlasını barındırır. 

Avantajlarınız gün gibi ortada: Projelendirme sırasında daha az zahmet,  

yüksek esneklik ve bekleme sürelerinde düşme.

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150399
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PNOZmulti 
Configurator 
hakkında  
her zaman güncel 
bilgiler için:

Tanılama çözümü 
PVIS yazılım  
aracı hakkında  
her zaman güncel 
bilgiler için:
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PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrolörler ürün yelpazesi

Optimum görselleştirme ve basit tanılama 

PNOZmulti küçük kontrolörleri kullanırken, onlarla optimum şekilde uyum sağlayan yazılımları kullanarak  
makine ve sistemlerinizi görselleştirin. Bir OPC UA sunucu bağlantısıyla, PNOZmulti'yi basit bir şekilde web  
tabanlı PASvisu görselleştirme yazılımına bağlayabilir ve küçük kontrolörlere ait tüm değişkenleri devralabilirsiniz. 
Bu sayede makinenize ait emniyet fonksiyonlarının kontrolünü, PASvisu'nun sunduğu avantajlarla kombine 
edebilirsiniz. PNOZmulti küçük kontrolörlere doğrudan bir bağlantı vasıtasıyla, PASvisu görselleştirme yazılımı 
sürüm 1.4'ün tüm fonksiyon kapsamı, tanılama imkanı dahil hizmetinize sunulur.
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PASvisu görselleştirme yazılımıyla PMIvisu
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Kısaca PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrolör avantajları

Optimum görselleştirme ve basit tanılama 

Basit tanılama

PNOZmulti konfigüre edilebilir kontrol sistemlerinde, tanılama yapmak için  

sayısız imkana sahip olursunuz: Yüksek sistem kullanılabilirliliği ve düşük bekleme 

süreleri. Bağlı olan SPS kontrole ait durum mesajlarına veya üstüne tahsis edilmiş 

Fieldbus'a bağlantı amacıyla PMI operatör terminallerimizi TCP/IP ve Modbus TCP 

ethernet arabirimlerimizi kullanın. Son olarak da, program değişikliği gerektirmeden 

değiştirilebilen Fieldbus modüller hizmetinizdedir. PNOZmulti'yi, erişilebilir her 

iletişim ağına bağlayabilirsiniz.

Kısaca avantajlarınız

• Maksimum faydalanabilirlilikle  

basit ve sezgisel kullanım

• Hızlı ve emniyetli otomasyon

• Stok garantisi ve  

platform bağımsızlığı

• Güncel Web teknolojilerinden 

yararlanma: HTML5, CSS3  

ve JavaScript

• Projelerinizde hızlanma:  

Mimariden çalışma zamanı 

içerisinde bakıma kadar.

 - PAS4000- ve PASvisu- 

projeleri arası link bağlantısı, 

proje sürelerinizi kısaltma 

imkanı sağlar

 - Manüel girdi ve değişkenlerin  

düzenlenmesi 

gerekmediğinden hızlı mimari

• Web teknolojisinin kullanılması 

sayesinde, platformdan 

bağımsız olunarak çok sayıda 

son cihazla kullanım esnekliği

• Gerçek Client-/Server (istemci/ 

sunucu) işlevselliğine sahip, 

uzaktan erişim vasıtasıyla, 

düşük bekleme süreleri

• Proje ötesi dizayn tasarımları 

(CSS3-Style Sheets) sayesinde 

benzer pencere görünümleri 

(Look-and-feel)Tek bakışta otomasyonunuz!

Otomasyon projelerinizi, Web tabanlı görselleştirme yazılımı PASvisu ile  

basitçe konfigüre edebilir ve optimum şekilde görselleştirebilirsiniz. Bu sayede, 

sorunsuz şekilde -lokal ve uzaktan erişim- ile sisteminiz hakkında kapsamlı ve 

konforlu bir genel görünüm elde edebilir, farklı stil şablonları vasıtasıyla optik 

olarak iddialı bir görselleştirme sağlayabilirsiniz.

Web tabanlı 
görselleştirme 
yazılımı PASvisu 
hakkında her 
zaman güncel 
bilgiler için:

Web kodu: 

web150503

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi
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PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri – Gelecek garantisi olan sistem

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemlerini, makinenize veya sisteminize ait birden fazla emniyet 
fonksiyonunu uygulamak için kullanın. Ana üniteler, sadece 45 mm eninde olup, aydınlatmalı bir ekrana sahiptirler, 
makinenin taleplerine ve büyüklüğüne göre modüler şekilde genişletilebilirler. Bu sayede, sadece kullandığınız 
ürüne ödeme yaparsınız.

Emniyet mimarisini bir kez ve üstüne tahsis edilmiş olan sistem kontrolünden bağımsız olarak oluşturursunuz.  
Bu sayede zamandan ve masraftan tasarruf edersiniz. Bu amaçla inovatif kullanıma sahip, PNOZmulti Configurator 
hizmetinizdedir. Yazılım aracı, onaylı yapı taşlarının çeşitliliğiyle baştan çıkarıcıdır. Bu sayede PNOZmulti'yi,  
makine tipinden, sistem türünden, ülkeden veya sektörden bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri ürün ailesi

PNOZ m B1 ana ünite – Büyük projeler için

• Uygulamalarda ince ayrıntılar – Ana ünitede giriş ve çıkış bulunmaz,  

bunların sayısı, kullanılan giriş/çıkış modülleriyle ayarlanabilir

• 2 entegre ethernet arabirimi

• Modbus TCP on-board

• Daha büyük projeler için kullanılabilir

 - PNOZmulti Configurator'de 1 024 bağlantı hattına kadar mümkündür  

(sürüm 10 itibariyle)

 - Standart uygulamalar için sağ tarafta maksimum 12 adet emniyetli  

genişletme modülü ve bir çıkış modülü bağlanabilir

 - Sol tarafa maksimum 4 bağlantı modülü ve maksimum 1 Fieldbus modül 

bağlanabilir

• Veri depolama ortamı olarak USB bellek 

PNOZ m B0 ana ünite – Evrensel

• 8'i standart çıkış olarak konfigüre edilebilir 20 emniyetli çıkış

• 4 emniyetli yarı iletken çıkış4 yarı iletken çıkış

• 4'ü standart çıkış olarak konfigüre edilebilir 4 palslı çıkış

• Sağ tarafa 6 genişletme modülü bağlanabilir

• Sol tarafa maksimum 4 bağlantı modülü ve maksimum 1 Fieldbus modül  

ve 1 iletişim modülü bağlanabilir.

• Kıyaslanabilir ürünlere göre %80'e kadar daha düşük enerji tüketimi

• Veri depolama ortamı olarak bellek kartı 
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PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri avantajları

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri – Gelecek garantisi olan sistem

Kısaca avantajlarınız

• Onaylı donanım ve yazılımlar 

sayesinde, güvenli işletim

• Yazılım araçları sayesinde  

kolay konfigürasyon

• Giriş ve çıkışlar serbestçe  

konfigüre edilebildiğinden,  

pazara kısa erişim süresi

• Her türlü talep için uyumlu 

modüller – Esnek, basit, 

ekonomik genişletme

• Kapsamlı tanılama imkanıyla,  

kısa bekleme süreleri

• Soketli bağlantı terminalleri 

bulunan kolay kablo tesisatı  

vasıtasıyla, hızlı işletmeye alma

• Uygulamaya bağlı olarak  

PL e ve SIL CL 3'e kadar  

maksimum emniyet

PNOZmulti 2 
konfigüre edilebilir 
kontrol sistemleri 
hakkında her zaman 
güncel bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150500

Yüksek sistem kullanılabilirliliği ve düşük bekleme süreleri.

PNOZmulti konfigüre edilebilir kontrol sistemlerinde, tanılama yapmak için sayısız imkana sahip olursunuz. Bağlı olan  

SPS kontrole ait durum mesajlarına veya üstüne tahsis edilmiş Fieldbus'a bağlantı amacıyla PMI operatör terminallerimizi 

TCP/IP ve Modbus TCP ethernet arabirimlerimizi kullanın. Son olarak da, program değişikliği gerektirmeden değiştirilebilen 

Fieldbus modüller hizmetinizdedir. PNOZmulti 2'yi, erişilebilir her iletişim ağına bağlayabilirsiniz. PVIS tanılama çözümü, 

kolayca kurulur ve PNOZmulti Configurator'de birkaç tıkla seçilebilir. Web tabanlı PASvisu görselleştirme yazılımı ile  

makine ve sistemlerinizin optimum görselleştirmesini sağlarsınız.

Web tabanlı görselleştirme yazılımı PASvisu, operatör terminali PMI,  
emniyetli sensör PSEN ve dağıtılmış saha cihazı PD67 ile bağlantılı olarak  
büyük otomasyon projeleri için PNOZmulti 2
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SS2

SSR

SSM

SDI

SOS

PNOZmulti 2

PMIPITestop

PITsign PSENcode

PNOZmulti Configurator
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Özel talepler için genişletme modülleri

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri ürün ailesi

Emniyetli hareket izleme (Motion Monitoring) modülleri 

Emniyetli hareket izleme (Motion Monitoring) modülleri, 

sürücülerinizin emniyetli bir şekilde kontrolünü sağlar.  

Bu sayede makine ve sistemleriniz daha verimli hale gelir: 

• EN 61800-5-2 gereğince emniyet fonksiyonları  

(ayarlanabilir devir sayısına sahip elektrikli güç  

sürücü sistemleri)

• Emniyetli durdurma 1 (safe stop): SS1

• Emniyetli durdurma 2 (safe stop): SS2

• Emniyetli hız aralığı (safe speed range): SSR

• Emniyetli hız izleme (safe speed monitor): SSM

• Emniyetli hareket yönü (safe direction): SDI

• Emniyetli işletme durdurma (safe operating stop): SOS

• Sanayi tipi tüm Mini I/O arabirimleri üzerinden  

artış sensörlerine bağlantı

Emniyetli hareket izleme (Motion Monitoring) modülleri, 

onaylı yazılım yapı taşlarıyla PNOZmulti Configurator  

yazılım aracını kullanarak kolaylıkla parametrelendirilebilir.  

Bu amaçla bağımsız bir modül programı (mIQ) oluşturulur  

ve modüle aktarılır. Bunun, kullanıcı olarak size hatırı sayılır 

avantajları vardır: Bu sayede, hız ve devir gibi birden  

fazla izlenen alanın ayrıntılı konfigürasyonu mümkün olur. 

Modül programı, genişletme modülünde lokal olarak 

uygulanır. Bu sayede ana ünitenin yükü alınır.

Esnek ve sağlam

Bir veya ikili aksların emniyetli şekilde izlenmesi amacıyla 

modüller mevcuttur.

Özellikle yüksek dayanıklılıklarıyla öne çıkan, sanayi tipi  

Mini I/O arabirimleri üzerinden sürücüye özel bağlantı 

kablosu üzerinden tüm erişilebilir artış sensörleri bağlanabilir.

Birden fazla izlenen alanın konfigürasyonu amaçlı modül programına (mIQ) sahip PNOZmulti 2  
konfigüre edilebilir kontrol sistemleri Modül programı, genişletme modülünde lokal olarak uygulanır.
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PDP67

PDP67

PDP67

PNOZ m EF PDP Link + 
PNOZ m EF Multi Link + 
PNOZ m B0

PNOZ m EF Multi Link + 
PNOZ m B0
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Özel talepler için genişletme modülleri

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri ürün ailesi

PNOZmulti 2 – Dağıtılmış genişletme

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri, dağıtım 

ve birden fazla ana ünitenin kendi aralarındaki iletişimleri 

amacıyla link modülleriyle genişletilebilirler. Bu sayede 

kompleks makine ve sistemlerde emniyet fonksiyonları, 

basitçe gerçekleştirilebilirler. 

Sahada dağıtım 

Ana üniteye giden PDP67 dağıtılmış modüller için arabirim 

olarak görev yapan PDP link modülü (koruma tipi IP67).  

Bu sayede bağlı olan sensör sinyalleri, doğrudan sahadan 

PDP link modülüne işlenmesi amacıyla aktarılırlar.  

16 PDP67 modülü ile ana ünitede bağlanabilir sensör  

sayısı 64'e kadar artar. Ekonomik çözüm böyle görünür! 

Kompleks görevler – Tek takım çalışması

Multi link modülü, birden fazla ana ünite arasında basit ve 

emniyetli birveri transferine imkan sağlar. PNOZmulti 2'ye  

ait modüler yapı sayesinde, bir ana üniteye farklı topolojilere 

sahip dört link modülüne kadar destek sağlanabilir.  

Bu sayede kullanıcılar, kompleks makine ve sistemlerinin 

emniyet fonksiyonlarını uygulamak amacıyla birden  

fazla PNOZmulti ünitesini birbirleriyle bağlayabilir.

PDP67 devir modülleri, uygun fiyatlarla, basit ve dağıtılmış genişletme amaçlı bir link modül üzerinden, PNOZmulti 2'ye bağlanabilir. 
Bunun haricinde, birden fazla ana ünitenin ağla bağlanması amacıyla bir link modül kullanılabilir.
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PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri teknik bilgiler

PNOZmulti 2 – ana üniteler

PNOZmulti 2 teknik bilgiler

Tip Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Takılıp 
çıkarılabilir 
yaylı  
terminaller

Takılıp 
çıkarılabilir 
vidalı  
terminaller

PNOZ m B1  • Otomasyon projesi, USB bellek  
(512 MB, tedarik kapsamında elde edilir) 
veya ana ünitede bulunan entegre ETH 
arabirim üzerinden aktarılır:
 - Birden fazla proje kaydedilebilir
 - Sadece bir tanesi uygulanabilir
 - Proje yöneticisi üzerinden idare edilir

 • PNOZmulti Configurator'de daha büyük 
programlar sadece PNOZ m B1'de: 
 - 1 024'e kadar bağlantı hattı imkanı
 - Makro programlama,  
henüz mevcut değil

 - Modül program (mIQ) desteği
 • PNOZmulti Configurator'de, PNOZ m B1 
için tarih ve saat ayarlama imkanı

 • Girişler arasında çapraz bağlantı algılaması  
amaçlı 4 test palsı çıkışı, aksi durumda giriş  
ve çıkışlar ana üniteden 

 • Sağ tarafa maksimum 12 emniyetli genişletme 
modülü, standart uygulamalar için 1 çıkış modülü

 • Sol tarafta 4'e kadar emniyetli bağlantı modülü, 
maks. 1 Fieldbus modülü

• Modbus TCP on-board
 • Tanılama, proje etkinleştirme, ethernet ayarları, 
sistem tarih ve saati, cihazın durdurulması ve 
başlatılması için arka plan aydınlatmalı ekran

 • Menü kullanımı amacıyla çok işlevli şalter
 • Anahtarlı 2 ethernet arabirimi: Aktarım hızları  
10 MBit/sn, 100 MBit/sn, Soket tipi RJ-45

 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100 x 45 x 120,2

CE, cULus Listed, 
TÜV, BG

772 101

RJ-45 kablosu
 • 1,5 m   314 094

751 016 750 016

PNOZ m B0  • Otomasyon projesi, bellek kartı  
(tedarik kapsamında olmayıp,  
aksesuar olarak elde edilir) veya  
ana ünitede bulunan entegre USB  
arabirim üzerinden aktarılır

 • 8'i yardımcı çıkış olarak konfigüre  
edilebilir 20 emniyetli çıkış

 • 4 emniyetli yarı iletken çıkış,  
Uygulamaya bağlı olarak PL e  
ve SIL CL 3'e kadar

 • 4'ü standart çıkış olarak konfigüre edilebilir  
4 palslı çıkış

 • Sağ tarafa 6 emniyetli genişletme modülü
 • Sol tarafa maksimum 4 emniyetli bağlantı modülü,  
maksimum 1 Fieldbus modül ve 1 iletişim modülü

 • Besleme gerilimi durumu ve giriş/çıkışlar için arka 
plan aydınlatmalı ekran

 • Menü kullanımı amacıyla çevrilebilir düğme
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4/98 1) x 45 x 120

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

772 100 

Mini-USB kablo
 • 3 m   312 992
 • 5 m   312 993

 • Bellek kartı, 8 kBayt 
1 adet   779 201

 • Bellek kartı, 32 kBayt 
1 adet   779 211

751 008 
(1 takım)

750 008 
(1 takım)

1) Takılıp çıkarılabilir yaylı terminaller/vidalı terminaller dahil yükseklik

Ortak özellikler
 • 4 emniyet fonksiyonundan itibaren efektif, 
modüler olarak genişletilebilir

 • Uygulama alanı: Acil durdurma, çift el ve 
emniyet kapısı sınır butonları, ışık bariyerleri, 
tarayıcılar, onay şalterleri, PSEN emniyet 
kapısı şalterleri, işletme modu seçim 
şalterleri, emniyet paspasları, emniyetli 
hareket izleme (motion monitoring)  
ve daha birçok uygulamada

 • Emniyet teknolojisi karakteristik bilgiler:  
Uygulamaya bağlı olarak EN ISO 13849-1 
gereğince PL e/Cat. 4 performans seviyesi 
ve IEC 62061 gereğince SIL) CL 3'e kadar 
bütünlük düzeyi

 • PNOZmulti Configurator yazılım aracı  
üzerinden konfigüre edilebilir

 • Değiştirilebilir program belleği
 • Durum ve cihaz bilgileri için aydınlatmalı 
ekran

 • PVIS tanılama çözümünün 
etkinleştirilmesinde özel müşteri metni 
görüntülenebilir.

 • PASvisu görselleştirme yazılımı,  
sürüm 1.3 OPC UA sunucu üzerinden, 
sürüm 1.4 itibariyle doğrudan  
PNOZmulti'ye bağlantı sağlar.

 • Besleme gerilimi: 24 V DC
 • LED üzerinden durum göstergeleri
 • Takılıp çıkarılabilir bağlantı terminalleri:  
Tercihe bağlı zorunlu aksesuar olarak  
yaylı veya vidalı terminal temin edilir.
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Tip Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Takılıp 
çıkarılabilir 
yaylı  
terminaller

Takılıp 
çıkarılabilir 
vidalı  
terminaller

PNOZ m B1  • Otomasyon projesi, USB bellek  
(512 MB, tedarik kapsamında elde edilir) 
veya ana ünitede bulunan entegre ETH 
arabirim üzerinden aktarılır:
 - Birden fazla proje kaydedilebilir
 - Sadece bir tanesi uygulanabilir
 - Proje yöneticisi üzerinden idare edilir

 • PNOZmulti Configurator'de daha büyük 
programlar sadece PNOZ m B1'de: 
 - 1 024'e kadar bağlantı hattı imkanı
 - Makro programlama,  
henüz mevcut değil

 - Modül program (mIQ) desteği
 • PNOZmulti Configurator'de, PNOZ m B1 
için tarih ve saat ayarlama imkanı

 • Girişler arasında çapraz bağlantı algılaması  
amaçlı 4 test palsı çıkışı, aksi durumda giriş  
ve çıkışlar ana üniteden 

 • Sağ tarafa maksimum 12 emniyetli genişletme 
modülü, standart uygulamalar için 1 çıkış modülü

 • Sol tarafta 4'e kadar emniyetli bağlantı modülü, 
maks. 1 Fieldbus modülü

• Modbus TCP on-board
 • Tanılama, proje etkinleştirme, ethernet ayarları, 
sistem tarih ve saati, cihazın durdurulması ve 
başlatılması için arka plan aydınlatmalı ekran

 • Menü kullanımı amacıyla çok işlevli şalter
 • Anahtarlı 2 ethernet arabirimi: Aktarım hızları  
10 MBit/sn, 100 MBit/sn, Soket tipi RJ-45

 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100 x 45 x 120,2

CE, cULus Listed, 
TÜV, BG

772 101

RJ-45 kablosu
 • 1,5 m   314 094

751 016 750 016

PNOZ m B0  • Otomasyon projesi, bellek kartı  
(tedarik kapsamında olmayıp,  
aksesuar olarak elde edilir) veya  
ana ünitede bulunan entegre USB  
arabirim üzerinden aktarılır

 • 8'i yardımcı çıkış olarak konfigüre  
edilebilir 20 emniyetli çıkış

 • 4 emniyetli yarı iletken çıkış,  
Uygulamaya bağlı olarak PL e  
ve SIL CL 3'e kadar

 • 4'ü standart çıkış olarak konfigüre edilebilir  
4 palslı çıkış

 • Sağ tarafa 6 emniyetli genişletme modülü
 • Sol tarafa maksimum 4 emniyetli bağlantı modülü,  
maksimum 1 Fieldbus modül ve 1 iletişim modülü

 • Besleme gerilimi durumu ve giriş/çıkışlar için arka 
plan aydınlatmalı ekran

 • Menü kullanımı amacıyla çevrilebilir düğme
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4/98 1) x 45 x 120

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

772 100 

Mini-USB kablo
 • 3 m   312 992
 • 5 m   312 993

 • Bellek kartı, 8 kBayt 
1 adet   779 201

 • Bellek kartı, 32 kBayt 
1 adet   779 211

751 008 
(1 takım)

750 008 
(1 takım)

1) Takılıp çıkarılabilir yaylı terminaller/vidalı terminaller dahil yükseklik

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri teknik bilgiler

PNOZmulti 2 ana 
üniteler hakkında  
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150382
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PNOZ m EF 16DI PNOZ m EF 8DI4DO

PNOZ m EF 4DI4DOR

PNOZ m EF Multi Link

PNOZ m ES 14DOPNOZ m EF PDP Link

PNOZ m EF 1MM

PNOZ m EF 2MM
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PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri teknik bilgiler

PNOZmulti 2 – Genişletme modülleri

PNOZmulti 2 teknik bilgiler

Tip Kullanım alanı Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Takılıp 
çıkarılabilir 
yaylı  
terminaller 

Takılıp 
çıkarılabilir 
vidalı  
terminaller

PNOZ m EF 16DI Emniyetli giriş modülleri  • 16 emniyetli giriş
 • Palslı çıkışlar vasıtasıyla girişlerde çapraz bağlantı izleme. 
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 120

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

772 140 751 004 
(1 takım)

750 004 
(1 takım)

PNOZ m EF 8DI4DO Emniyetli giriş / yarı iletken çıkış modülü  • 8 emniyetli giriş
 • 4 emniyetli yarı iletken çıkış,  
Uygulamaya bağlı olarak PL e ve SIL CL 3'e kadar

 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 120

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

772 142 751 004 
(1 takım)

750 004 
(1 takım)

PNOZ m EF 4DI4DOR Emniyetli giriş / röle çıkış modülü  • 4 emniyetli giriş
 • 4 emniyetli röle çıkışı,  
Uygulamaya bağlı olarak PL e ve SIL CL 3'e kadar

 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 120

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

772 143 751 004 
(1 takım)

750 004 
(1 takım)

PNOZ m EF 1MM Bir aks izlenmesi amaçlı emniyetli  
hareket izleme (motion monitoring)

 • EN 61800-5-2 gereğince emniyetli izleme fonksiyonları  
(ayarlanabilir devir sayısına sahip elektrikli güç sürücü sistemleri)
 - Durdurma 1 (SS1) ve Durdurma 2 (SS2)
 - Hız izleme (SSM)
 - Hız aralığı izleme (SSR-M)
 - Hareket yönü izleme (SDI-M)
 - Emniyetli işletme durdurma (SOS-M)
 - Analog gerilim (S izi)

 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 111

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

772 170 783 542 
(1 takım)

793 542 
(1 takım)

PNOZ m EF 2MM İki aksın izlenmesi amaçlı emniyetli  
hareket izleme (motion monitoring)

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

772 171 783 544 
(1 takım)

793 544 
(1 takım)

PNOZ m EF Multi Link İki ana ünitenin bağlantısı amaçlı emniyetli 
bağlantı modülü: Tercihe bağlı PNOZmulti Mini 
ve PNOZmulti ile, isterseniz bağlantı modülü 
üzerinden birçok ana ünite bağlanabilir.

 • Maks. 4 Multi link modülü, ana ünitenin sol tarafına bağlanabilir
 • İkili bükülmüş, 4 hatlı arzlanmış hat vasıtasıyla iki nokta  
arası bağlantı

 • 32-Bit giriş ve 32-Bit çıkış verilerinin aktarımı (sanal E/As)
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 120

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

772 120 783 538 
(1 takım)

793 538 
(1 takım)

PNOZ m EF PDP Link Bir ana ünitenin 4 adete kadar dağıtılmış 
PDP67 modülüne bağlantı amaçlı emniyetli 
bağlantı modülü

 • Maksimum bağlanma kabiliyeti:
 - Ana ünitenin sol tarafına 4 PDP Link modülü
 - 1 PDP-Link modülünde, 4 adet PDP67 F 8DI ION (VA)  
veya PDP67 F 8DI ION HP (VA) dağıtılmış modül,  
(maksimum 16 adet PDP67 modül)

 - 1 dağıtılmış PDP67 modülde 4 sensör (maksimum 64 sensör) 
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 120

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

772 121 783 540 
(1 takım)

793 540 
(1 takım)

PNOZ m ES 14DO Standart uygulamalar için çıkış modülü  • Emniyetsiz uygulamalar için 14 yarı iletken çıkışı için  
genişletme modülü

 • PNOZ m B1 ana ünitesinin sağına maks. 1 çıkış modülü 
bağlanabilir

 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE 772 181 751 004
(1 takım)

750 004
(1 takım)

PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION HP

Dağıtılmış giriş modülleri Lütfen bilgileri, sayfa 110-111'den alınız - - - -

Ortak özellikler
• PNOZmulti Configurator yazılım aracı ile konfigüre edilebilir
• LED'ler üzerinden durum göstergeleri
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PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri teknik bilgiler

PNOZmulti 2 E/A 
modüller hakkında 
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150385

Tip Kullanım alanı Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Takılıp 
çıkarılabilir 
yaylı  
terminaller 

Takılıp 
çıkarılabilir 
vidalı  
terminaller

PNOZ m EF 16DI Emniyetli giriş modülleri  • 16 emniyetli giriş
 • Palslı çıkışlar vasıtasıyla girişlerde çapraz bağlantı izleme. 
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 120

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

772 140 751 004 
(1 takım)

750 004 
(1 takım)

PNOZ m EF 8DI4DO Emniyetli giriş / yarı iletken çıkış modülü  • 8 emniyetli giriş
 • 4 emniyetli yarı iletken çıkış,  
Uygulamaya bağlı olarak PL e ve SIL CL 3'e kadar

 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 120

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

772 142 751 004 
(1 takım)

750 004 
(1 takım)

PNOZ m EF 4DI4DOR Emniyetli giriş / röle çıkış modülü  • 4 emniyetli giriş
 • 4 emniyetli röle çıkışı,  
Uygulamaya bağlı olarak PL e ve SIL CL 3'e kadar

 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 120

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

772 143 751 004 
(1 takım)

750 004 
(1 takım)

PNOZ m EF 1MM Bir aks izlenmesi amaçlı emniyetli  
hareket izleme (motion monitoring)

 • EN 61800-5-2 gereğince emniyetli izleme fonksiyonları  
(ayarlanabilir devir sayısına sahip elektrikli güç sürücü sistemleri)
 - Durdurma 1 (SS1) ve Durdurma 2 (SS2)
 - Hız izleme (SSM)
 - Hız aralığı izleme (SSR-M)
 - Hareket yönü izleme (SDI-M)
 - Emniyetli işletme durdurma (SOS-M)
 - Analog gerilim (S izi)

 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 111

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

772 170 783 542 
(1 takım)

793 542 
(1 takım)

PNOZ m EF 2MM İki aksın izlenmesi amaçlı emniyetli  
hareket izleme (motion monitoring)

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

772 171 783 544 
(1 takım)

793 544 
(1 takım)

PNOZ m EF Multi Link İki ana ünitenin bağlantısı amaçlı emniyetli 
bağlantı modülü: Tercihe bağlı PNOZmulti Mini 
ve PNOZmulti ile, isterseniz bağlantı modülü 
üzerinden birçok ana ünite bağlanabilir.

 • Maks. 4 Multi link modülü, ana ünitenin sol tarafına bağlanabilir
 • İkili bükülmüş, 4 hatlı arzlanmış hat vasıtasıyla iki nokta  
arası bağlantı

 • 32-Bit giriş ve 32-Bit çıkış verilerinin aktarımı (sanal E/As)
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 120

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

772 120 783 538 
(1 takım)

793 538 
(1 takım)

PNOZ m EF PDP Link Bir ana ünitenin 4 adete kadar dağıtılmış 
PDP67 modülüne bağlantı amaçlı emniyetli 
bağlantı modülü

 • Maksimum bağlanma kabiliyeti:
 - Ana ünitenin sol tarafına 4 PDP Link modülü
 - 1 PDP-Link modülünde, 4 adet PDP67 F 8DI ION (VA)  
veya PDP67 F 8DI ION HP (VA) dağıtılmış modül,  
(maksimum 16 adet PDP67 modül)

 - 1 dağıtılmış PDP67 modülde 4 sensör (maksimum 64 sensör) 
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 120

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

772 121 783 540 
(1 takım)

793 540 
(1 takım)

PNOZ m ES 14DO Standart uygulamalar için çıkış modülü  • Emniyetsiz uygulamalar için 14 yarı iletken çıkışı için  
genişletme modülü

 • PNOZ m B1 ana ünitesinin sağına maks. 1 çıkış modülü 
bağlanabilir

 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE 772 181 751 004
(1 takım)

750 004
(1 takım)

PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION HP

Dağıtılmış giriş modülleri Lütfen bilgileri, sayfa 110-111'den alınız - - - -

Ortak özellikler
• PNOZmulti Configurator yazılım aracı ile konfigüre edilebilir
• LED'ler üzerinden durum göstergeleri
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PNOZmulti 2 – Fieldbus modülleri/iletişim modülleri

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri teknik bilgiler

PNOZmulti 2 teknik bilgiler

Tip Kullanım alanı Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Takılıp 
çıkarılabilir 
yaylı  
terminaller 

Takılıp 
çıkarılabilir 
vidalı  
terminaller

PNOZ m ES PROFINET Fieldbus modül PROFINET 
(I/O-Device)

 • Aktarım hızı 100 MBit/sn (100BaseTX),  
Full Duplex (tam çift yönlü) ve Half Duplex (yarı çift yönlü)

 • İki RJ-45-Port
 • Conformance Class C gereğince PROFINET-I/O-aygıtı -(V2.2)-
fonksiyonları

 • Desteklenen fonksiyonlar: RT, IRT, MRP, LLDP
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 110,4

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 138 783 542 
(1 takım)

793 542 
(1 takım)

PNOZ m ES PROFIBUS Fieldbus modül PROFIBUS-DP 
(Slave, DPV0)

 • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir 0 … 99 istasyon adresleri
 • Aktarım hızı: Maks. 12 MBit/sn
 • 9-lu Sub-D konektör üzerinden Fieldbus'a bağlantı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 132 783 542 
(1 takım)

793 542 
(1 takım)

PNOZ m ES EtherCAT Fieldbus modül EtherCAT  
(Slave, CANopen over EtherCAT)

 • Aktarım hızı: 100 MBit/sn
 • Maks. 148 bayt TxPDO ve 20 bayt RxPDO
 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 136 783 542 
(1 takım)

793 542 
(1 takım)

PNOZ m ES EtherNet/IP Fieldbus modül EtherNet/IP 
(adaptör)

 • Aktarım hızı: 10 MBit/sn, 100 MBit/sn
 • Ünite ön tarafından Dip anahtar ile IP adres ayarı
 • 2-Port anahtar
 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı
 • Entegre web sunucu
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 110,4

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 137 783 542 
(1 takım)

793 542 
(1 takım)

PNOZ m ES POWERLINK Fieldbus modül ethernet  
POWERLINK V2 (Slave)

 • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir 1…239 istasyon adresleri
 • Aktarım hızı: 100 MBit/sn
 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 110,4

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 119 783 542 
(1 takım)

793 542 
(1 takım)

PNOZ m ES CANopen Fieldbus modül CANopen  
(Slave, CiA 301 V 4.2.0)

 • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir 0 … 99 istasyon adresleri
 • Aktarım hızı: Maks. 1 MBit/sn
 • Aktarım hızı, çevrilebilir şalter üzerinden ayarlanabilir
 • 9-lu Sub-D pinli soket üzerinden Fieldbus'a bağlantı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 134 783 542 
(1 takım)

793 542 
(1 takım)

PNOZ m ES CC-Link Fieldbus modül CC-Link  • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir 1 … 63 istasyon adresleri
 • İstasyon tipi: Remote Device
 • Takılı istasyonlar: 3
 • Aktarım hızı: Maks. 10 MBit/sn
 • 5-li Combicon konektör bağlantısı üzerinden Fieldbus'a bağlantı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 110,4

CE, EAC (Eurasi-
an), CCC

772 135 783 542
(1 takım)

793 542
(1 takım)

PNOZ m ES ETH Ethernet/Modbus-TCP arabirime  
sahip iletişim modülü

 • 2 ethernet arabirime sahip
 • Aktarım hızı 10 MBit/sn veya 100 MBit/sn
 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı
 • Sadece PNOZ m B0 ana üniteyle kullanılabilir
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 111

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 130 - -

PNOZ m ES RS232 Seri arabirime sahip iletişim 
modülü

 • 1 RS232 seri arabirim
 • Sadece PNOZ m B0 ana üniteyle kullanılabilir
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 131 783 538 
(1 takım)

793 538 
(1 takım)

Ortak özellikler
• PNOZmulti Configurator ile konfigüre edilebilir
• Fieldbus modülü: PNOZmulti Configurator'de Fieldbus  

ile iletişim için 128 sanal çıkış tanımlanabilir.

• LED'ler üzerinden durum göstergeleri
• Maksimum 1 Fieldbus modül bağlanabilir
• Sadece PNOZ m B0 için: Ek olarak maks. 1 iletişim modülü bağlanabilir.
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PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri teknik bilgiler

Tip Kullanım alanı Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Takılıp 
çıkarılabilir 
yaylı  
terminaller 

Takılıp 
çıkarılabilir 
vidalı  
terminaller

PNOZ m ES PROFINET Fieldbus modül PROFINET 
(I/O-Device)

 • Aktarım hızı 100 MBit/sn (100BaseTX),  
Full Duplex (tam çift yönlü) ve Half Duplex (yarı çift yönlü)

 • İki RJ-45-Port
 • Conformance Class C gereğince PROFINET-I/O-aygıtı -(V2.2)-
fonksiyonları

 • Desteklenen fonksiyonlar: RT, IRT, MRP, LLDP
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 110,4

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 138 783 542 
(1 takım)

793 542 
(1 takım)

PNOZ m ES PROFIBUS Fieldbus modül PROFIBUS-DP 
(Slave, DPV0)

 • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir 0 … 99 istasyon adresleri
 • Aktarım hızı: Maks. 12 MBit/sn
 • 9-lu Sub-D konektör üzerinden Fieldbus'a bağlantı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 132 783 542 
(1 takım)

793 542 
(1 takım)

PNOZ m ES EtherCAT Fieldbus modül EtherCAT  
(Slave, CANopen over EtherCAT)

 • Aktarım hızı: 100 MBit/sn
 • Maks. 148 bayt TxPDO ve 20 bayt RxPDO
 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 136 783 542 
(1 takım)

793 542 
(1 takım)

PNOZ m ES EtherNet/IP Fieldbus modül EtherNet/IP 
(adaptör)

 • Aktarım hızı: 10 MBit/sn, 100 MBit/sn
 • Ünite ön tarafından Dip anahtar ile IP adres ayarı
 • 2-Port anahtar
 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı
 • Entegre web sunucu
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 110,4

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 137 783 542 
(1 takım)

793 542 
(1 takım)

PNOZ m ES POWERLINK Fieldbus modül ethernet  
POWERLINK V2 (Slave)

 • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir 1…239 istasyon adresleri
 • Aktarım hızı: 100 MBit/sn
 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 110,4

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 119 783 542 
(1 takım)

793 542 
(1 takım)

PNOZ m ES CANopen Fieldbus modül CANopen  
(Slave, CiA 301 V 4.2.0)

 • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir 0 … 99 istasyon adresleri
 • Aktarım hızı: Maks. 1 MBit/sn
 • Aktarım hızı, çevrilebilir şalter üzerinden ayarlanabilir
 • 9-lu Sub-D pinli soket üzerinden Fieldbus'a bağlantı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 134 783 542 
(1 takım)

793 542 
(1 takım)

PNOZ m ES CC-Link Fieldbus modül CC-Link  • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir 1 … 63 istasyon adresleri
 • İstasyon tipi: Remote Device
 • Takılı istasyonlar: 3
 • Aktarım hızı: Maks. 10 MBit/sn
 • 5-li Combicon konektör bağlantısı üzerinden Fieldbus'a bağlantı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 110,4

CE, EAC (Eurasi-
an), CCC

772 135 783 542
(1 takım)

793 542
(1 takım)

PNOZ m ES ETH Ethernet/Modbus-TCP arabirime  
sahip iletişim modülü

 • 2 ethernet arabirime sahip
 • Aktarım hızı 10 MBit/sn veya 100 MBit/sn
 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı
 • Sadece PNOZ m B0 ana üniteyle kullanılabilir
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 111

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 130 - -

PNOZ m ES RS232 Seri arabirime sahip iletişim 
modülü

 • 1 RS232 seri arabirim
 • Sadece PNOZ m B0 ana üniteyle kullanılabilir
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 131 783 538 
(1 takım)

793 538 
(1 takım)

Ortak özellikler
• PNOZmulti Configurator ile konfigüre edilebilir
• Fieldbus modülü: PNOZmulti Configurator'de Fieldbus  

ile iletişim için 128 sanal çıkış tanımlanabilir.

• LED'ler üzerinden durum göstergeleri
• Maksimum 1 Fieldbus modül bağlanabilir
• Sadece PNOZ m B0 için: Ek olarak maks. 1 iletişim modülü bağlanabilir.

PNOZmulti 2 iletişim 
modülleri hakkında 
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150393
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PNOZ mm0p

PNOZ mm0.1p
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PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir kompakt kontrolör ürün ailesi

PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir kompakt kon trolörler

Üçten fazla emniyet fonksiyonu izlemeniz ve bunu mümkün olduğunca kompak yapmanız mı gerekiyor? O halde  
PNOZmulti Mini sizin için doğru çözüm! Bağımsız veya modüler dört ana ünite genişletme imkanına sahipsiniz. 
Bağımsız seçeneğini, ağır çevre koşullarına sahip zorlu sanayi çevrelerinde kullanırsınız. Modüler şekilde 
genişletilebilir ana üniteler, kendi aralarında linkle veya merkezi olmayan PDP modüle bağlanabilirler. Farklı 
iletişim ve Fieldbus modüllerini, tanılama veya durum bilgilerini üste atanmış kontrolörlere aktarım amacıyla 
kullanırsınız. Ek röle kontaklarına ihtiyaç duyarsanız, PNOZsigma ürün grubuna ait kontak genişletmelerini kullanın. 
Kompakt küçük kontrolörleri, sistem kontrolöründen bağımsız olarak standart emniyet çözümü olarak kullanır  
ve değişen uygulamalara basit bir şekilde adapte edersiniz.

Kompakt – Bağımsız ana ünite

Sadece 45 mm genişliğe sahip bağımsız ana ünitede, serbestçe konfigüre 

edilebilir 20 emniyetli giriş, 4 emniyetli yarı iletken çıkış (PL e/SIL CL 3) ve  

4 pals çıkışı mevcuttur. Kompakt tasarım kontrol kabininde yer tasarrufu sağlar. 

Entegre edilmiş ekran, tanılama ve özel metinlerin basitçe görüntülenmesini 

sağlar. Devreye alma sürelerinin kısa olması ve kablo tesisatının kolay çekilmesi, 

maliyetten tasarruf sağlar. Daha yüksek sıcaklık aralıkları sürümü için de  

tedarik edilebilir.

Arkadaş canlısı – Modüler olarak genişletilebilir ana ünite

Büyüyen talepler için NOZ mm0.1p ana ünite PNOZ mm0p ile aynı teknik 

özelliklere sahiptir. Tek fark: Modüler olarak genişletilebilir olması. Uyumlu 

modüller ve kolay konfigürasyon sayesinde, uygulamalarınız kolayca ve ekonomik 

olarak genişletilir. Sol tarafa doğru emniyetli bağlantı ve iletişim modülleriyle 

genişletin. Sağa doğru, çoklu röle kontakları genişletmesi amacıyla PNOZsigma 

ürün grubu kontak genişletmeleri sizin için hazırdır.

İletişime hazır – Multi Link inside bulunan ana ünite

PNOZ mm0.1p işlevselliği amacıyla ek olarak PNOZ mm0.2p ana ünitede 

entegre bir Multi-Link arabirim bulunur. Ek modeme gerek duymayarak,  

masraflardan tasarruf edersiniz. Bu sayede birden fazla PNOZmulti Mini ana 

üniteler ve PNOZmulti Mini, PNOZmulti ve PNOZmulti 2 arası bağlantı ve  

veri transferi daha kolay mümkün olur.
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PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir küçük kontrolör avantajları

PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir kompakt kon trolörler

Kısaca avantajlarınız

• Üç emniyet fonksiyonundan itibaren efektif 

• PNOZmulti Configurator yazılım aracı sayesinde, tüm mimari evrelerde zamandan ve masraftan tasarruf edersiniz

• Maksimum esneklik: Giriş ve çıkışlar serbestçe konfigüre edilebilir

• Kompakt montaj yapısı sayesinde kontrol kabininde büyük yer tasarrufu

• PVIS desteği sayesinde azaltılmış bekleme süreleri

• Ekranda müşteri metninin görüntülenmesi

• Tüm makine tipleri için dünya çapında emniyet standardı

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150501

K
on

fig
ür

e 
ed

ile
b

ili
r 

kü
çü

k 
ko

nt
ro

lö
rle

r

PNOZmulti Mini 
konfigüre edilebilir 
kompakt kontrolörler 
hakkında her zaman 
güncel bilgiler için:
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PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir kompakt kontrolör teknik bilgileri

PNOZmulti Mini – ana üniteler

PNOZmulti Mini teknik bilgiler

Tip Kullanım alanı Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Push-in-yaylı 
terminaller

Takılıp 
çıkarılabilir 
vidalı  
terminaller

PNOZ mm0p Ana ünite – modüler genişletmeye 
sahip değildir, 3 … 6 emniyet 
fonksiyonundan itibaren

Aksesuar2) Tüm PNOZmulti Mini ana üniteler için:
 • Mini-USB-kablo, 3 m: 312 992
 • Mini-USB-kablo, 5 m: 312 993
 • Bellek kartı, 8 kBayt, 1 adet: 779 201
 • Bellek kartı, 32 kBayt, 1 adet: 779 211

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

772 000 751 008 
(1 takım)

750 008
(1 takım)

PNOZ mm0p-T 3) PNOZ mm0p ile aynı Ağır çevre 
koşulları için, ekransız

 • Norm EN 60068-2-14 gereğince çevre  
sıcaklığı sıcaklık aralığı -25 … + 60 °C

 • İşletme sırasında kısa süreli saçıntılar  
(sadece düşük gerilimlerde)

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

772 010 751 008 
(1 takım)

750 008
(1 takım)

PNOZ mm0.1p Ana ünite – modüler genişletme,  
4 emniyet fonksiyonundan itibaren  
ve standart kontrol fonksiyonu için

 • PNOZ mm0p ile aynı
 • PNOZ mml1p Multi Link, PNOZ mml2p PDP bağlantı  
modülleri ve PNOZ mmc1p ETH veyaPNOZ mmc2p  
iletişim modülü ile seri olarak sola doğru genişletilebilir;  
ek olarak bir Fieldbus modül bağlanabilir

 • Sağa doğru bir PNOZsigma kontak genişletmesiyle 
genişletilebilir PNOZ s22 veya s7, s7.1, s7.2, s10, s11

 • Dağıtma: Sensör bağlantıları amaçlı PDP67 modülleri
 • PVIS desteği

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

772 001 751 008 
(1 takım)

750 008
(1 takım)

PNOZ mm0.2p Ana ünite – PNOZ mm0.1p ile 
aynı, ek olarak entegre edilmiş  
Multi-Link-arabirim

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

772 002 751 008 
(1 takım)

750 008
(1 takım)

1) Yaylı terminaller/geçmeli vidalı terminaller dahil yükseklik 
2) Diğer aksesuarlar için bkz.sayfa 108 
 
3)

  

ağır çevre şartları için (örn. arttırılmış sıcaklık aralığı,  
yoğuşmuş suya dayanıklılık, zararlı gazlara karşı direnç)

Ortak özellikler:
 • Uygulama alanı: Acil durdurma,  
çift el ve emniyet kapısı sınır butonlarının, 
ışık bariyerlerinin, tarayıcıların, onay 
şalterlerinin, PSEN emniyet kapısı 
şalterlerinin, işletme modu seçim 
şalterlerinin ve emniyet paspaslarının 
izlenmesi amaçlı

 • Emniyet teknolojisi karakteristik bilgiler:  
Uygulamaya bağlı olarak EN ISO 13849-1 
gereğince PL e/Cat. 4 performans seviyesi 
ve IEC 62061 gereğince (SIL) CL 3'e 
kadar bütünlük düzeyi 

 • Bellek kartı ve USB arabirim  
üzerinden PNOZmulti Configurator  
ile konfigüre edilebilir

 • Değiştirilebilir program belleği: Bellek kartı
 • 20 giriş, bunlardan standart  
uygulamalar için 8 girişe kadar  
çıkış olarak konfigüre edilebilir

 • 4 emniyetli yarı iletken çıkış, uygulamaya 
bağlı olarak PL e ve SIL CL 3'e kadar

 • 4'e kadar, standart uygulamalar için 
konfigüre edilebilir 4 palslı çıkış

 • Besleme gerilimi (UB): 24 V DC
 • Gerilim/Akım/Güç 24 V DC/2 A/48 W,  
yarı iletken teknolojisinde çıkışlar

 • Hat mesajları, besleme gerilimi,  
giriş ve çıkış durumları, durum ve  
cihaz bilgileri, özel müşteri metni  
görüntülemesi amaçlı ekran

 • Teşhis çözümü PVIS etkinleştirilirse, 
özelleştirilmiş metinlerin görüntülenmesi 
mümkündür

 • PASvisu görselleştirme yazılımı,  
sürüm 1.3 OPC UA sunucu üzerinden, 
sürüm 1.4 itibariyle doğrudan 
PNOZmulti'ye bağlantı sağlar.

 • Menü kullanımı amacıyla  
çevrilebilir düğme

 • Ölçüler (Y x E x D) mm:  
100/98 1) x 45 x 120
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PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir kompakt kontrolör teknik bilgileri

PNOZmulti Mini – ana üniteler

Tip Kullanım alanı Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Push-in-yaylı 
terminaller

Takılıp 
çıkarılabilir 
vidalı  
terminaller

PNOZ mm0p Ana ünite – modüler genişletmeye 
sahip değildir, 3 … 6 emniyet 
fonksiyonundan itibaren

Aksesuar2) Tüm PNOZmulti Mini ana üniteler için:
 • Mini-USB-kablo, 3 m: 312 992
 • Mini-USB-kablo, 5 m: 312 993
 • Bellek kartı, 8 kBayt, 1 adet: 779 201
 • Bellek kartı, 32 kBayt, 1 adet: 779 211

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

772 000 751 008 
(1 takım)

750 008
(1 takım)

PNOZ mm0p-T 3) PNOZ mm0p ile aynı Ağır çevre 
koşulları için, ekransız

 • Norm EN 60068-2-14 gereğince çevre  
sıcaklığı sıcaklık aralığı -25 … + 60 °C

 • İşletme sırasında kısa süreli saçıntılar  
(sadece düşük gerilimlerde)

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

772 010 751 008 
(1 takım)

750 008
(1 takım)

PNOZ mm0.1p Ana ünite – modüler genişletme,  
4 emniyet fonksiyonundan itibaren  
ve standart kontrol fonksiyonu için

 • PNOZ mm0p ile aynı
 • PNOZ mml1p Multi Link, PNOZ mml2p PDP bağlantı  
modülleri ve PNOZ mmc1p ETH veyaPNOZ mmc2p  
iletişim modülü ile seri olarak sola doğru genişletilebilir;  
ek olarak bir Fieldbus modül bağlanabilir

 • Sağa doğru bir PNOZsigma kontak genişletmesiyle 
genişletilebilir PNOZ s22 veya s7, s7.1, s7.2, s10, s11

 • Dağıtma: Sensör bağlantıları amaçlı PDP67 modülleri
 • PVIS desteği

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

772 001 751 008 
(1 takım)

750 008
(1 takım)

PNOZ mm0.2p Ana ünite – PNOZ mm0.1p ile 
aynı, ek olarak entegre edilmiş  
Multi-Link-arabirim

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

772 002 751 008 
(1 takım)

750 008
(1 takım)

1) Yaylı terminaller/geçmeli vidalı terminaller dahil yükseklik 
2) Diğer aksesuarlar için bkz.sayfa 108 
 
3)

  

ağır çevre şartları için (örn. arttırılmış sıcaklık aralığı,  
yoğuşmuş suya dayanıklılık, zararlı gazlara karşı direnç)

PNOZmulti Mini  
ana üniteler 
hakkında her zaman 
güncel bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150394
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PNOZ mml2p
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PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir kompakt kontrolör teknik bilgileri

PNOZmulti Mini – E/A modüller

PNOZmulti Mini teknik bilgiler

Tip Kullanım alanı Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Push-in-yaylı 
terminaller

Takılıp 
çıkarılabilir 
vidalı  
terminaller

PNOZ mml1p Multi Link İki ana ünitenin bağlantısı  
amaçlı emniyetli bağlantı modülü: 
Tercihe bağlı PNOZmulti 2 ve 
PNOZmulti ile, isterseniz bağlantı 
modülü üzerinden birçok ana 
ünite bağlanabilir.

 • Bir ana üniteye, maks. 4 PNOZ mml1p bağlanabilir
 • İkili bükülmüş, 4 hatlı arzlanmış hat vasıtasıyla iki  
nokta arası bağlantı

 • 32 sanal giriş ve 32 sanal çıkış
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100 x 22,5 x 120

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

772 020 783 538  
(1 takım)

793 538  
(1 takım)

PNOZ mml2p PDP Bir ana ünitenin 4 adete kadar  
dağıtılmış PDP67 modülüne 
bağlantı amaçlı emniyetli bağlantı 
modülü

 • Maksimum bağlanma kabiliyeti:
 - Ana ünitenin sol tarafına 4 PNOZ mml2p
 - 1 PDP-Link modülünde, 4 adet PDP67 F 8DI ION (VA) 
veya PDP67 F 8DI ION HP (VA) dağıtılmış modül,  
(maksimum 16 adet PDP67 modül)

 - 1 dağıtılmış PDP67 modülde 4 sensör  
(maksimum 64 sensör)

 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 98/100 1) x 22,5 x 120

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

772 021 783 540  
(1 takım)

793 540  
(1 takım)

PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION HP

Dağıtılmış giriş modülleri Lütfen bilgileri, sayfa 110-111'den alınız. - - -

PNOZsigma- 
genişletme modülü

Kontak genişletmesi Lütfen bilgileri, sayfa 34-35'den alınız. - - - -

1) Yaylı terminaller/geçmeli vidalı terminaller dahil yükseklik

Ortak özellikler:
 • PNOZmulti Configurator  
ile konfigüre edilebilir

 • Ana ünitenin soluna maks. 4 bağlantı 
modülü bağlanabilir

 • 1 PNOZsigma-genişletme modülü 
(+ 1 kontak genişletmesi) ana ünitenin  
sağına bağlanabilir
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PNOZmulti Mini E/A 
modüller hakkında 
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150395

PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir kompakt kontrolör teknik bilgileri

PNOZmulti Mini – E/A modüller

Tip Kullanım alanı Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Push-in-yaylı 
terminaller

Takılıp 
çıkarılabilir 
vidalı  
terminaller

PNOZ mml1p Multi Link İki ana ünitenin bağlantısı  
amaçlı emniyetli bağlantı modülü: 
Tercihe bağlı PNOZmulti 2 ve 
PNOZmulti ile, isterseniz bağlantı 
modülü üzerinden birçok ana 
ünite bağlanabilir.

 • Bir ana üniteye, maks. 4 PNOZ mml1p bağlanabilir
 • İkili bükülmüş, 4 hatlı arzlanmış hat vasıtasıyla iki  
nokta arası bağlantı

 • 32 sanal giriş ve 32 sanal çıkış
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100 x 22,5 x 120

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

772 020 783 538  
(1 takım)

793 538  
(1 takım)

PNOZ mml2p PDP Bir ana ünitenin 4 adete kadar  
dağıtılmış PDP67 modülüne 
bağlantı amaçlı emniyetli bağlantı 
modülü

 • Maksimum bağlanma kabiliyeti:
 - Ana ünitenin sol tarafına 4 PNOZ mml2p
 - 1 PDP-Link modülünde, 4 adet PDP67 F 8DI ION (VA) 
veya PDP67 F 8DI ION HP (VA) dağıtılmış modül,  
(maksimum 16 adet PDP67 modül)

 - 1 dağıtılmış PDP67 modülde 4 sensör  
(maksimum 64 sensör)

 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 98/100 1) x 22,5 x 120

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

772 021 783 540  
(1 takım)

793 540  
(1 takım)

PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION HP

Dağıtılmış giriş modülleri Lütfen bilgileri, sayfa 110-111'den alınız. - - -

PNOZsigma- 
genişletme modülü

Kontak genişletmesi Lütfen bilgileri, sayfa 34-35'den alınız. - - - -

1) Yaylı terminaller/geçmeli vidalı terminaller dahil yükseklik
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PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir kompakt kontrolör teknik bilgileri

PNOZmulti Mini – Fieldbus modülleri/iletişim modülleri

PNOZmulti Mini teknik bilgiler

Tip Kullanım alanı Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Push-in-yaylı 
terminaller

Takılıp 
çıkarılabilir  
vidalı  
terminaller

PNOZ mmc1p ETH İletişim modülü, katılımcılar 
ethernet TCP/IP ve  
Modbus TCP'de (Slave)

 • 2 Ethernet arabirim
 • Aktarım hızı 10 MBit/sn
 • LED'ler üzerinden durum göstergeleri
 • Ana ünitenin soluna maks. 1 iletişim modülü bağlanabilir,  
ek olarak bir Fieldbus modülü de bağlanabilmektedir

 • Ana ünite arkasına soketli köprü vasıtasıyla bağlantı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100 x 22,5 x 120

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

772 030 - -

PNOZ mmc2p seriell RS232 seri arabirime sahip  
iletişim modülü

 • 1 RS232 seri arabirim
 • LED'ler üzerinden durum göstergeleri
 • Ana ünitenin soluna maks. 1 iletişim modülü bağlanabilir,  
ek olarak bir Fieldbus modülü de bağlanabilmektedir

 • Ana ünite arkasına soketli köprü vasıtasıyla bağlantı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100 x 22,5 x 120

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

772 031 783 538  
(1 takım)

793 538  
(1 takım)

PNOZ mmc3p DP Fieldbus modül PROFIBUS-DP 
(Slave DPVO)

 • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir 0 … 99 istasyon 
adresleri

 • Aktarım hızı: Maks. 12 MBit/sn
 • 9-lu Sub-D konektör üzerinden Fieldbus'a bağlantı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 032 783 542  
(1 takım)

793 542  
(1 takım)

PNOZ mmc4p DN Fieldbus modül DeviceNet
(Slave)

 • DIP anahtar vasıtasıyla ayarlanabilir 0 … 63 istasyon adresleri
 • Aktarım hızı: 500 kBit/sn
 • 5-li Combicon konektör bağlantısı üzerinden Fieldbus'a 
bağlantı

 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100 x 22,5 x 110

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 033 783 542  
(1 takım)

793 542  
(1 takım)

PNOZ mmc6p CAN Fieldbus modül CANopen
(Slave)

 • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir 0 … 99 istasyon 
adresleri

 • Aktarım hızı: Maks. 1 MBit/sn
 • Aktarım hızı, çevrilebilir şalter üzerinden ayarlanabilir
 • 9-lu Sub-D konektör üzerinden Fieldbus'a bağlantı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 034 783 542  
(1 takım)

793 542  
(1 takım)

PNOZ mmc7p CC Fieldbus modül CC-Link
(Slave V 1.10)

 • Aktarım hızı: Maks. 10 MBit/sn
 • 5-li Combicon konektör bağlantısı üzerinden Fieldbus'a bağlantı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100 x 22,5 x 110

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 035 783 542  
(1 takım)

793 542  
(1 takım)

PNOZ mmc11p CAT Fieldbus modül EtherCAT 
CANopen over EtherCAT 
(DS301-V-4.02-konform, Slave)

 • Aktarım hızı: Maks. 100 MBit/sn
 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı 
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 036 783 542  
(1 takım)

793 542  
(1 takım)

PNOZ mmc12p PL Fieldbus modül POWERLINK  
(Protokol Ethernet POWERLINK V 
2)

 • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir 1…239 istasyon 
adresleri

 • Aktarım hızı: 100 MBit/sn
 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı 
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100 x 22,5 x 110,4

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 019 783 542 793 542

Ortak özellikler:
 • PNOZmulti Configurator ile konfigüre edilebilir
 • PNOZmulti Configurator'de Fieldbus ile iletişim  
için 24 sanal giriş ve çıkış tanımlanabilir ve giriş-çıkışların  
toplam sayısı 124'e genişletilebilir

 • Ana ünitenin soluna, maks. 1 Fieldbus modül  
ve maks. 1 iletişim modülü bağlanabilir
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PNOZmulti Mini 
Fieldbus ve iletişim 
modülleri hakkında 
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150397

PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir kompakt kontrolör teknik bilgileri

PNOZmulti Mini – Fieldbus modülleri/iletişim modülleri

Tip Kullanım alanı Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Push-in-yaylı 
terminaller

Takılıp 
çıkarılabilir  
vidalı  
terminaller

PNOZ mmc1p ETH İletişim modülü, katılımcılar 
ethernet TCP/IP ve  
Modbus TCP'de (Slave)

 • 2 Ethernet arabirim
 • Aktarım hızı 10 MBit/sn
 • LED'ler üzerinden durum göstergeleri
 • Ana ünitenin soluna maks. 1 iletişim modülü bağlanabilir,  
ek olarak bir Fieldbus modülü de bağlanabilmektedir

 • Ana ünite arkasına soketli köprü vasıtasıyla bağlantı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100 x 22,5 x 120

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

772 030 - -

PNOZ mmc2p seriell RS232 seri arabirime sahip  
iletişim modülü

 • 1 RS232 seri arabirim
 • LED'ler üzerinden durum göstergeleri
 • Ana ünitenin soluna maks. 1 iletişim modülü bağlanabilir,  
ek olarak bir Fieldbus modülü de bağlanabilmektedir

 • Ana ünite arkasına soketli köprü vasıtasıyla bağlantı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100 x 22,5 x 120

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

772 031 783 538  
(1 takım)

793 538  
(1 takım)

PNOZ mmc3p DP Fieldbus modül PROFIBUS-DP 
(Slave DPVO)

 • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir 0 … 99 istasyon 
adresleri

 • Aktarım hızı: Maks. 12 MBit/sn
 • 9-lu Sub-D konektör üzerinden Fieldbus'a bağlantı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 032 783 542  
(1 takım)

793 542  
(1 takım)

PNOZ mmc4p DN Fieldbus modül DeviceNet
(Slave)

 • DIP anahtar vasıtasıyla ayarlanabilir 0 … 63 istasyon adresleri
 • Aktarım hızı: 500 kBit/sn
 • 5-li Combicon konektör bağlantısı üzerinden Fieldbus'a 
bağlantı

 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100 x 22,5 x 110

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 033 783 542  
(1 takım)

793 542  
(1 takım)

PNOZ mmc6p CAN Fieldbus modül CANopen
(Slave)

 • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir 0 … 99 istasyon 
adresleri

 • Aktarım hızı: Maks. 1 MBit/sn
 • Aktarım hızı, çevrilebilir şalter üzerinden ayarlanabilir
 • 9-lu Sub-D konektör üzerinden Fieldbus'a bağlantı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 034 783 542  
(1 takım)

793 542  
(1 takım)

PNOZ mmc7p CC Fieldbus modül CC-Link
(Slave V 1.10)

 • Aktarım hızı: Maks. 10 MBit/sn
 • 5-li Combicon konektör bağlantısı üzerinden Fieldbus'a bağlantı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100 x 22,5 x 110

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 035 783 542  
(1 takım)

793 542  
(1 takım)

PNOZ mmc11p CAT Fieldbus modül EtherCAT 
CANopen over EtherCAT 
(DS301-V-4.02-konform, Slave)

 • Aktarım hızı: Maks. 100 MBit/sn
 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı 
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 036 783 542  
(1 takım)

793 542  
(1 takım)

PNOZ mmc12p PL Fieldbus modül POWERLINK  
(Protokol Ethernet POWERLINK V 
2)

 • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir 1…239 istasyon 
adresleri

 • Aktarım hızı: 100 MBit/sn
 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı 
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 100 x 22,5 x 110,4

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
CCC

772 019 783 542 793 542

Ortak özellikler:
 • PNOZmulti Configurator ile konfigüre edilebilir
 • PNOZmulti Configurator'de Fieldbus ile iletişim  
için 24 sanal giriş ve çıkış tanımlanabilir ve giriş-çıkışların  
toplam sayısı 124'e genişletilebilir

 • Ana ünitenin soluna, maks. 1 Fieldbus modül  
ve maks. 1 iletişim modülü bağlanabilir
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PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemleri ürün ailesi

PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemleri

Makinenizde, birden fazla emniyet fonksiyonu gerçekleştirmek istiyorsanız, PNOZmulti konfigüre edilebilir 
emniyet sistemi, sizin için idealdir. Kablo bağlamak yerine, emniyet devrenizin konfigürasyonunu kolayca PC'den 
yapabilirsiniz. PNOZmulti, çok fonksiyonlu, serbestçe konfigüre edilebilir ve sistem/makine yapısının birçok 
alanında kullanım amacıyla, ihtiyaca uygun şekillendirilmiştir.

Analog giriş sinyallerinin emniyetli şekilde izlenmesi 

PNOZ ma1p emniyetli analog giriş modülü birbirlerinden bağımsız iki emniyetli girişe sahiptir. 

PNOZmulti Configurator'de birkaç fare tıklamasıyla, her giriş için sekize kadar sınır değer belirlenebilir. 

Girişler, standart 10 V gerilim sinyalleri veya 20 mA akım sinyalleriyle, ölçüm konvertörlerinin veya 

sensörlerin bağlantısına uyumludur. Kullanıcı olarak, hızlı bir işletime alma ve düşük kablo tesisatı 

masrafıyla kazanç sağlarsınız. Analog giriş modülüyle PNOZmulti, özellikle üretim teknolojisi ve 

teleferik-/asansör imalatı yanında brülör kontrolü için uygundur.

PNOZmulti emniyet sistemi, acil durdurma, emniyet kapıları, ışık bariyerleri, çift el ve daha birçok emniyet fonksiyonunu izler. 

Tüm emniyet fonksiyonlarını, PNOZmulti Configurator ile oluşturursunuz. Ana ünite ve genişletme modüllerinin seçimine 

bağlı olarak, donanımların konfigürasyonu da PNOZmulti Configurator üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir. Bu sayede 

mimari için harcanan süreleri kısaltır ve pazara daha hızlı erişirsiniz. Tamamlanmış konfigürasyonu, bir bellek kartına 

kaydedersiniz. Buradan, ana üniteye devralınır. 

Her ihtiyaca en uygunu …

Sisteminiz büyürse, PNOZmulti de kolayca onunla birlikte 

büyür. Modüler kurulum amacıyla, ihtiyacınıza göre kombine 

edebileceğiniz genişletme modülleri mevcuttur:

• Giriş ve çıkış modüller, örn. emniyetli analog giriş modülü

• Fieldbus modülleri

• Emniyetli devir sayısı ve bekleme durumu izleyicisi 

• Birden fazla PNOZmulti ana ünitenin veya dağıtılmış  

saha cihazlarının emniyetli bağlantısı amacıyla emniyetli 

bağlantı modülleri

Tüm PNOZmulti ana ünitelerde 20 giriş, 4 emniyetli yarı 

iletken ve 2 röle çıkışı bulunur. Seri veya ETH arabirime 

sahip seçenekler mevcuttur.
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Kısaca PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemlerinin avantajları

PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemleri

Kısaca avantajlarınız

• Emniyet ve otomasyon 

sorunlarına çözüm olacak  

bir sistem

• Grafiksel konfigürasyon aracı 

vasıtasıyla, tüm mimari evrelerde 

%40'a kadar tasarruf potansiyeli

• Esnek ve geniş bir sektör 

yelpazesinde kullanım için  

ana ünite ve modül çeşitliliği

• Uyumlu modüllerin kullanımıyla  

kolayca ve ekonomik 

genişletme imkanı

• Kısa bekleme süreleri, basit ve 

erişilebilir tanılamalar vasıtasıyla 

yüksek sistem kullanılabilirliği

• Dünya çapında onaylı

Pres sektöründe kullanım

PNOZ m2p ana ünite, küçük ve orta ölçekli eksantrik ve hidrolik preslerin  

kontrolü ve izlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Kurulum modu, tek strok ve 

otomatik çalışma gibi modlar için sadeleştirilmiş yazılım bileşenleri, tek zamanlı 

veya çift zamanlı çalışma sırasında kullanımı, basit ve ekonomik hale getirir. 

PNOZ mo3p çift hatlı yarı iletken çıkış modülü ile bağlantılı olarak, PNOZ m2p 

pres emniyet valflerini emniyetli ve ekonomik bir şekilde kontrol eder.

Ateşleme teknolojisinde PNOZmulti

PNOZ m3p, ateşleme sistemleri vb. emniyet zincirlerini kontrol eder ve izler. 

İşletme sırasında yakıtın emniyetli şekilde ateşlenmesi ve yanma işleminin 

izlenmesi, ağır hasarlara sebep olabilecek bir patlamaya karşı emniyet açısından 

önemli bir kriterdir. PNOZ m3p ana üniteyle, bu şartları yerine getiren emniyet 

teknolojisine sahip çözümü elinizde bulundurursunuz.

Ateşleme teknolojisi için özel.

PNOZmulti konfigüre 
edilebilir emniyet 
sistemleri hakkında 
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150497
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PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemleri teknik bilgiler

PNOZmulti – ana üniteler

PNOZmulti – Teknik bilgiler

Tip Kullanım alanı Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Yaylı  
terminaller

Takılıp 
çıkarılabilir 
vidalı  
terminaller

PNOZ m0p • Ana ünite – 3 … 6 emniyet fonksiyonundan itibaren
• Sadece bağlantı ve Fieldbus modülleri bağlanabilir,  

diğer genişletme modüllerinin bağlanması imkanı mevcut değildir

 • Uygulama alanı: Acil durdurma, çift el ve emniyet kapısı sınır 
butonlarının, ışık bariyerlerinin, tarayıcıların, onay şalterlerinin,  
PSEN emniyet kapısı şalterlerinin, işletme modu seçim 
şalterlerinin ve emniyet paspaslarının bağlanması amaçlı

 • PNOZmulti Configurator ile, bir bellek kartı veya  
RS232-arabirim ya daEthernet-arabirim üzerinden  
konfigüre edilebilir

 • Değiştirilebilir program belleği: Bellek kartı
 • Tanılama arabirimi
 • Maksimum 1 Fieldbus modül bağlanabilir
 • PNOZ m1p/PNOZ m2p/PNOZ m3p:  
Maksimum 8 genişletme modülü bağlanabilir

 • Giriş/çıkışlar:
 - Serbestçe konfigüre edilebilir 20 giriş
 - Zorunlu kullanılan röle çıkışları 2 emniyet çıkışı,  
Uygulamaya bağlı olarak PL e/SIL CL 3'e kadar 

 - Yarı iletken çıkışları: 4 emniyet çıkışı,  
Uygulamaya bağlı olarak PL e/SIL CL 3'e kadar,  
standart uygulamalar için 1 çıkış modülü

 - 4 zaman palsı çıkışı
 - Standart çıkış olarak da kullanılabilir,  
1 kaskat bağlantı giriş ve çıkışı

 • Entegre edilmiş arabirimler:
 - PNOZ mxp: RS232 seri arabirimler
 - PNOZ mxp ETH: 2 Ethernet arabirim

 • Besleme gerilimi (UB): 24 V DC
 • Gerilim/Akım/Güç

 - Yarı iletken teknolojisinde çıkışlar: 24 V DC/2 A/48 W
 - Röle çıkışları: DC1: 24 V/6 A/144 W

 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 94 x 135 x 121

Tüm PNOZmulti ana üniteler için aksesuar:
 • Bellek kartı, 8 kBayt, 1 adet: 779 201
 • Bellek kartı, 32 kBayt, 1 adet: 779 211

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

773 110 783 100 793 100

PNOZ m0p ETH CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

773 113 783 100 793 100

PNOZ m1p Ana ünite – 4 emniyet fonksiyonundan itibaren  
ve otomasyon fonksiyonları için

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

773 100 783 100 793 100

PNOZ m1p ETH CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

773 103 783 100 793 100

PNOZ m1p  
coated version 1)

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

773 105 783 100 793 100

PNOZ m1p ETH  
coated version 1)

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

773 104 783 100 793 100

PNOZ m2p Ana ünite – Pres uygulamaları için özel: 

Kurulum modu, tek strok ve otomatik çalışma gibi çalışma modlarının,  
tek zamanlı veya çift zamanlı çalışma sırasında emniyet ışık uygulamalarının, 
çalışma izleyicisi kontrolüne sahip eksantrik anahtarlama tertibatlarının  
ve pres emniyet valflerinin izlenmesi amaçlı

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

773 120 783 100 793 100

PNOZ m2p ETH CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

773 123 783 100 793 100

PNOZ m3p Ana ünite – Ateşleme teknolojisi için özel: 

Örneğin emniyet zincirlerinin, yanma havası basıncının, ateşleme,  
alev, harici yanma regülasyonu ve sızıntı kontrolü gibi ateşleme sistemlerinin 
izlenmesi ya da emniyet, ateşleme ve hava tahliye valflerinin, ateşleme,  
harici bağlantı regülasyonu ve yanma havası fanının kontrolünde kullanılırlar.

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

773 125 783 100 793 100

PNOZ m3p ETH CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

773 126 783 100 793 100

1)

  

ağır çevre şartları için (örn. arttırılmış sıcaklık aralığı,  
yoğuşmuş suya dayanıklılık, zararlı gazlara karşı direnç)
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PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemleri teknik bilgiler

PNOZmulti – ana üniteler

Tip Kullanım alanı Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Yaylı  
terminaller

Takılıp 
çıkarılabilir 
vidalı  
terminaller

PNOZ m0p • Ana ünite – 3 … 6 emniyet fonksiyonundan itibaren
• Sadece bağlantı ve Fieldbus modülleri bağlanabilir,  

diğer genişletme modüllerinin bağlanması imkanı mevcut değildir

 • Uygulama alanı: Acil durdurma, çift el ve emniyet kapısı sınır 
butonlarının, ışık bariyerlerinin, tarayıcıların, onay şalterlerinin,  
PSEN emniyet kapısı şalterlerinin, işletme modu seçim 
şalterlerinin ve emniyet paspaslarının bağlanması amaçlı

 • PNOZmulti Configurator ile, bir bellek kartı veya  
RS232-arabirim ya daEthernet-arabirim üzerinden  
konfigüre edilebilir

 • Değiştirilebilir program belleği: Bellek kartı
 • Tanılama arabirimi
 • Maksimum 1 Fieldbus modül bağlanabilir
 • PNOZ m1p/PNOZ m2p/PNOZ m3p:  
Maksimum 8 genişletme modülü bağlanabilir

 • Giriş/çıkışlar:
 - Serbestçe konfigüre edilebilir 20 giriş
 - Zorunlu kullanılan röle çıkışları 2 emniyet çıkışı,  
Uygulamaya bağlı olarak PL e/SIL CL 3'e kadar 

 - Yarı iletken çıkışları: 4 emniyet çıkışı,  
Uygulamaya bağlı olarak PL e/SIL CL 3'e kadar,  
standart uygulamalar için 1 çıkış modülü

 - 4 zaman palsı çıkışı
 - Standart çıkış olarak da kullanılabilir,  
1 kaskat bağlantı giriş ve çıkışı

 • Entegre edilmiş arabirimler:
 - PNOZ mxp: RS232 seri arabirimler
 - PNOZ mxp ETH: 2 Ethernet arabirim

 • Besleme gerilimi (UB): 24 V DC
 • Gerilim/Akım/Güç

 - Yarı iletken teknolojisinde çıkışlar: 24 V DC/2 A/48 W
 - Röle çıkışları: DC1: 24 V/6 A/144 W

 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 94 x 135 x 121

Tüm PNOZmulti ana üniteler için aksesuar:
 • Bellek kartı, 8 kBayt, 1 adet: 779 201
 • Bellek kartı, 32 kBayt, 1 adet: 779 211

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

773 110 783 100 793 100

PNOZ m0p ETH CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

773 113 783 100 793 100

PNOZ m1p Ana ünite – 4 emniyet fonksiyonundan itibaren  
ve otomasyon fonksiyonları için

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

773 100 783 100 793 100

PNOZ m1p ETH CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

773 103 783 100 793 100

PNOZ m1p  
coated version 1)

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

773 105 783 100 793 100

PNOZ m1p ETH  
coated version 1)

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

773 104 783 100 793 100

PNOZ m2p Ana ünite – Pres uygulamaları için özel: 

Kurulum modu, tek strok ve otomatik çalışma gibi çalışma modlarının,  
tek zamanlı veya çift zamanlı çalışma sırasında emniyet ışık uygulamalarının, 
çalışma izleyicisi kontrolüne sahip eksantrik anahtarlama tertibatlarının  
ve pres emniyet valflerinin izlenmesi amaçlı

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

773 120 783 100 793 100

PNOZ m2p ETH CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

773 123 783 100 793 100

PNOZ m3p Ana ünite – Ateşleme teknolojisi için özel: 

Örneğin emniyet zincirlerinin, yanma havası basıncının, ateşleme,  
alev, harici yanma regülasyonu ve sızıntı kontrolü gibi ateşleme sistemlerinin 
izlenmesi ya da emniyet, ateşleme ve hava tahliye valflerinin, ateşleme,  
harici bağlantı regülasyonu ve yanma havası fanının kontrolünde kullanılırlar.

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

773 125 783 100 793 100

PNOZ m3p ETH CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

773 126 783 100 793 100

1)

  

ağır çevre şartları için (örn. arttırılmış sıcaklık aralığı,  
yoğuşmuş suya dayanıklılık, zararlı gazlara karşı direnç)

PNOZmulti ana 
üniteler hakkında  
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150378
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PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemleri teknik bilgiler

PNOZmulti – Giriş üniteleri

PNOZmulti – Teknik bilgiler

Tip Kullanım alanı Giriş/çıkışlar Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Yaylı terminaller Takılıp çıkarılabilir 
vidalı terminaller

PNOZ mi1p Emniyetli giriş modülleri 8 emniyetli giriş  • Maks. 8 giriş modülü,  
ana ünitenin sol tarafına bağlanabilir

 • Ana ünite arkasına soketli köprü  
vasıtasıyla bağlantı

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

773 400 783 400  
(1 takım)

793 400  
(1 takım)

PNOZ mi1p  
coated version 1)

Emniyetli giriş modülleri 8 emniyetli giriş 773 405 783 400  
(1 takım)

793 400  
(1 takım)

PNOZ mi2p Giriş modülü Emniyetli olmayan  
fonksiyonlar için 8 giriş

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

773 410 783 400  
(1 takım)

793 400  
(1 takım)

PNOZmulti – Emniyetli analog giriş modülü

Tip Kullanım alanı Giriş/çıkışlar Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Yaylı terminaller Takılıp çıkarılabilir 
vidalı terminaller

PNOZ ma1p  • Emniyetli analog giriş modülü
 • Doğru bir analog değer tanılama 
amaçlarıyla Fieldbus'a aktarılabilir

 • Gerilim veya akım ölçümü 
amacıyla 2 emniyetli analog giriş  
(konfigüre edilebilir)

 • Tüm girişler, bağımsız olarak 
konfigüre edilebilirler

 • Saha izleme  
(4 saha sınırı konfigüre edilebilir)

 • Eşik değeri izleme  
(8 sınır değer konfigüre edilebilir)

 • Gerilim aralığı:: -10,24 … +10,2375 V
 • Akım aralığı: 0 … 25,59 mA
 • Ana ünite soluna bağlanabilir
 • Maks. 4 adet PNOZ ma1p,  
ana üniteye bağlanabilir

 • Durum göstergeleri
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 94 x 45 x 121

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

773 812 783 700  
(1 takım)

793 700 
(1 takım)

PNOZ ma1p  
coated version 1)

773 813 783 700  
(1 takım)

793 700 
(1 takım)

1)

  

ağır çevre şartları için (örn. arttırılmış sıcaklık aralığı,  
yoğuşmuş suya dayanıklılık, zararlı gazlara karşı direnç)
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PNOZmulti E/A 
modüller hakkında 
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150379

PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemleri teknik bilgiler

PNOZmulti – Giriş üniteleri

Tip Kullanım alanı Giriş/çıkışlar Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Yaylı terminaller Takılıp çıkarılabilir 
vidalı terminaller

PNOZ mi1p Emniyetli giriş modülleri 8 emniyetli giriş  • Maks. 8 giriş modülü,  
ana ünitenin sol tarafına bağlanabilir

 • Ana ünite arkasına soketli köprü  
vasıtasıyla bağlantı

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

773 400 783 400  
(1 takım)

793 400  
(1 takım)

PNOZ mi1p  
coated version 1)

Emniyetli giriş modülleri 8 emniyetli giriş 773 405 783 400  
(1 takım)

793 400  
(1 takım)

PNOZ mi2p Giriş modülü Emniyetli olmayan  
fonksiyonlar için 8 giriş

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

773 410 783 400  
(1 takım)

793 400  
(1 takım)

PNOZmulti – Emniyetli analog giriş modülü

Tip Kullanım alanı Giriş/çıkışlar Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Yaylı terminaller Takılıp çıkarılabilir 
vidalı terminaller

PNOZ ma1p  • Emniyetli analog giriş modülü
 • Doğru bir analog değer tanılama 
amaçlarıyla Fieldbus'a aktarılabilir

 • Gerilim veya akım ölçümü 
amacıyla 2 emniyetli analog giriş  
(konfigüre edilebilir)

 • Tüm girişler, bağımsız olarak 
konfigüre edilebilirler

 • Saha izleme  
(4 saha sınırı konfigüre edilebilir)

 • Eşik değeri izleme  
(8 sınır değer konfigüre edilebilir)

 • Gerilim aralığı:: -10,24 … +10,2375 V
 • Akım aralığı: 0 … 25,59 mA
 • Ana ünite soluna bağlanabilir
 • Maks. 4 adet PNOZ ma1p,  
ana üniteye bağlanabilir

 • Durum göstergeleri
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 94 x 45 x 121

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

773 812 783 700  
(1 takım)

793 700 
(1 takım)

PNOZ ma1p  
coated version 1)

773 813 783 700  
(1 takım)

793 700 
(1 takım)

1)

  

ağır çevre şartları için (örn. arttırılmış sıcaklık aralığı,  
yoğuşmuş suya dayanıklılık, zararlı gazlara karşı direnç)
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PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemleri teknik bilgiler

PNOZmulti – Çıkış üniteleri

PNOZmulti – Teknik bilgiler

Tip Uygulama alanı Çıkışlar Çıkışlar:  
Gerilim/ 
Akım/Güç

Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Yaylı terminaller Takılıp çıkarılabilir 
vidalı terminaller

PNOZ mo1p Emniyetli yarı iletken çıkış modülü:  
24-V aktüatör şalteri

Yarı iletken  
teknolojisinde çıkışlar:  
4 emniyet çıkışı

24 V DC/2 A/48 W  • Ana ünitenin sağına  
maks. 6 çıkış modülü  
bağlanabilir

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

773 500 783 400  
(1 takım)

793 400  
(1 takım)

PNOZ mo1p  
coated version 1)

773 505 783 400  
(1 takım)

793 400  
(1 takım)

PNOZ mo2p Emniyetli çıkış modülü:  
Aktüatörler tarafından potansiyelsiz  
anahtarlama

Röle çıkışları:  
2 emniyet çıkışı

DC1: 24 V/6 A CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 520 783 520  
(1 takım)

793 520  
(1 takım)

PNOZ mo2p  
coated version 1)

773 525 783 520  
(1 takım)

793 520  
(1 takım)

PNOZ mo3p Emniyetli yarı iletken çıkış modülü, 2-hatlı Yarı iletken  
teknolojisinde  
2-hatlı çıkışlar:  
2 emniyet çıkışı

24 V DC/2 A CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 510 783 400  
(1 takım)

793 400  
(1 takım)

PNOZ mo4p Emniyetli çıkış modülü:  
Aktüatörler tarafından potansiyelsiz  
anahtarlama

Röle çıkışları:  
4 emniyet çıkışı

DC1: 24 V/6 A CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 536 783 536  
(1 takım)

793 536  
(1 takım)

PNOZ mo4p  
coated version 1)

773 537 783 536  
(1 takım)

793 536  
(1 takım)

PNOZ mo5p Emniyetli çıkış modülü:  
EN 50156 gereğince bir brülöre  
ait emniyet valflerinin kontrolü amaçlı

Röle çıkışları 
zorunlu, çoklu:  
4 emniyet çıkışı

DC1: 24 V/6 A/144 W CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), TÜV, 
BG, CCC

773 534 783 536  
(1 takım)

793 536  
(1 takım)

PNOZ mc1p Çıkış modülü:  
SPS'de durum bildirimi

Yarı iletken  
eknolojisinde  
16 yardımcı çıkış

-  • Ana ünitenin sağına  
maks. 8 çıkış modülü  
bağlanabilir

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

773 700 783 700  
(1 takım)

793 700  
(1 takım)

PNOZ mc1p  
coated version 1)

773 705 783 700  
(1 takım)

793 700  
(1 takım)

Ortak özellikler
 • Emniyet çıkışları: Uygulamaya bağlı olarak PL e/SIL CL 3'e (PNOZ mc1p hariç) kadar
 • Ana ünite arkasına soketli köprü vasıtasıyla bağlantı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 94 x 22,5 x 121, PNOZ mc1p: 94 x 45 x 121

1)

  

ağır çevre şartları için (örn. arttırılmış sıcaklık aralığı,  
yoğuşmuş suya dayanıklılık, zararlı gazlara karşı direnç)
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PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemleri teknik bilgiler

PNOZmulti – Çıkış üniteleri

Tip Uygulama alanı Çıkışlar Çıkışlar:  
Gerilim/ 
Akım/Güç

Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Yaylı terminaller Takılıp çıkarılabilir 
vidalı terminaller

PNOZ mo1p Emniyetli yarı iletken çıkış modülü:  
24-V aktüatör şalteri

Yarı iletken  
teknolojisinde çıkışlar:  
4 emniyet çıkışı

24 V DC/2 A/48 W  • Ana ünitenin sağına  
maks. 6 çıkış modülü  
bağlanabilir

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

773 500 783 400  
(1 takım)

793 400  
(1 takım)

PNOZ mo1p  
coated version 1)

773 505 783 400  
(1 takım)

793 400  
(1 takım)

PNOZ mo2p Emniyetli çıkış modülü:  
Aktüatörler tarafından potansiyelsiz  
anahtarlama

Röle çıkışları:  
2 emniyet çıkışı

DC1: 24 V/6 A CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 520 783 520  
(1 takım)

793 520  
(1 takım)

PNOZ mo2p  
coated version 1)

773 525 783 520  
(1 takım)

793 520  
(1 takım)

PNOZ mo3p Emniyetli yarı iletken çıkış modülü, 2-hatlı Yarı iletken  
teknolojisinde  
2-hatlı çıkışlar:  
2 emniyet çıkışı

24 V DC/2 A CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 510 783 400  
(1 takım)

793 400  
(1 takım)

PNOZ mo4p Emniyetli çıkış modülü:  
Aktüatörler tarafından potansiyelsiz  
anahtarlama

Röle çıkışları:  
4 emniyet çıkışı

DC1: 24 V/6 A CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 536 783 536  
(1 takım)

793 536  
(1 takım)

PNOZ mo4p  
coated version 1)

773 537 783 536  
(1 takım)

793 536  
(1 takım)

PNOZ mo5p Emniyetli çıkış modülü:  
EN 50156 gereğince bir brülöre  
ait emniyet valflerinin kontrolü amaçlı

Röle çıkışları 
zorunlu, çoklu:  
4 emniyet çıkışı

DC1: 24 V/6 A/144 W CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), TÜV, 
BG, CCC

773 534 783 536  
(1 takım)

793 536  
(1 takım)

PNOZ mc1p Çıkış modülü:  
SPS'de durum bildirimi

Yarı iletken  
eknolojisinde  
16 yardımcı çıkış

-  • Ana ünitenin sağına  
maks. 8 çıkış modülü  
bağlanabilir

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

773 700 783 700  
(1 takım)

793 700  
(1 takım)

PNOZ mc1p  
coated version 1)

773 705 783 700  
(1 takım)

793 700  
(1 takım)

Ortak özellikler
 • Emniyet çıkışları: Uygulamaya bağlı olarak PL e/SIL CL 3'e (PNOZ mc1p hariç) kadar
 • Ana ünite arkasına soketli köprü vasıtasıyla bağlantı
 • Ölçüler (Y x E x D) mm: 94 x 22,5 x 121, PNOZ mc1p: 94 x 45 x 121

1)

  

ağır çevre şartları için (örn. arttırılmış sıcaklık aralığı,  
yoğuşmuş suya dayanıklılık, zararlı gazlara karşı direnç)

PNOZmulti E/A 
modüller hakkında 
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150379
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PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemleri teknik bilgiler

PNOZmulti – Teknik bilgiler

PNOZmulti – Emniyetli devir sayısı ve bekleme durumu izleyicisi

Tip Bağlanabilir sensör Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Yaylı  
terminaller

Takılıp 
çıkarılabilir 
vidalı  
terminaller

PNOZ ms1p Yaklaşma şalteri, artış sensörü 
Sin/Cos, TTL (5 V)

 • Aks başına bağlantı:  
1 artış sensörü veya 2 yaklaşma şalteri ya da  
her birinden bir tane

 • Sensör tipi, PNOZmulti Configurator'den seçilebilir
 • Başlatıcıların doğrudan terminale bağlantısı

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

773 800 783 800  
(1 takım)

793 800  
(1 takım)

PNOZ ms2p Yaklaşma şalteri, artış sensörü 
Sin/Cos, TTL (5 V), HTL (24 V)

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

773 810

PNOZ ms2p HTL Yaklaşma şalteri,  
artış sensörü HTL

 • 12 Vss … 30 Vss arası farklı çıkış sinyallerine sahip  
artış sensörü, yani artık HTK sensörler için de uygun

 • Artış sensörü besleme geriliminden bağımsız, yani örneğin 
besleme gerilimi 8 V olan sensörler için de uygun

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

773 815

PNOZ ms2p TTL Yaklaşma şalteri,  
artış sensörü Sin/Cos,  
TTL (RS422, 5 V)

 • Aks başına bağlantı:  
1 artış sensörü ve 2 yaklaşma şalteri  
veya 1 artış sensörü ve 1 yaklaşma şalteri

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

773 816

PNOZ ms2p TTL  
coated version 1)

773 811

PNOZ ms3p Artış sensörü Sin/Cos,  
TTL (RS422, 5 V), HTL (24 V)

 • Aks başına bağlantı:  
1 artış sensörü

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

773 820

PNOZ ms3p HTL Artış sensörü (12 V … 30 V)  • Aks başına bağlantı:  
12 Vss … 30 Vss arası farklı çıkış sinyallerine  
sahip 1 artış sensörü

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

773 825

PNOZ ms3p TTL Artış sensörü Sin/Cos,  
TTL (5 V)

 • Aks başına bağlantı:  
1 artış sensörü 0,5 Vss … 5 Vss

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

773 826

PNOZ ms4p Artış sensörü Sin/Cos,  
TTL (5 V), HTL (24 V)

 • 1 aksın (16 sınır frekans ayarlanabilir) izlenmesi,  
PNOZ ms4p

 • Aks başına bağlantı:  
1 artış sensörü 0,5 Vss … 30 Vss

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

773 830

Ortak özellikler 
 • Uygulama alanı: Genişletme modülleri, 
sürücüleri bekleme, devir ve dönüş yönü 
ayar ve otomatik işletimde 
EN ISO 13849-1 gereğince PL e'ye ve 
EN/IEC 62061 gereğince SIL CL 3'e 
kadar izler

 • 2 bağımsız aksın (8 sınır frekans  
ayarlanabilir) izlenmesi,  
PNOZ ms4p: 1 aks 

 • Artış sensörleri bağlantı teknolojisi: 
RJ-45-dişi soket, 8-li

 • Yaklaşma şalteri bağlantı teknolojisi: 
Takılıp çıkarılabilir bağlantı terminalleri

 • Ana üniteye maks. 4 devir izleyicisi 
bağlanabilir

 • Ölçüm büyüklükleri:  
Bekleme, devir sayısı, dönüş yönü

 • Aks tipi ve başlatma tipi,  
PNOZmulti Configurator'den seçilebilir

 • Ölçüler (Y x E x D) mm:  
94 x 45 x 121

PNOZmulti – Bağlantı modülü

Tip Uygulama alanı Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Yaylı  
terminaller

Takılıp 
çıkarılabilir 
vidalı  
terminaller

PNOZ ml1p Emniyetli ikili PNOZmulti  
ana ünite bağlantısı amaçlı,  
ağaç veya halka yapısı olanağı

 • İkili bükülmüş, 4 hatlı arzlanmış hat vasıtasıyla  
iki nokta arası bağlantı

 • 32-Bit giriş ve 32-Bit çıkış verilerinin aktarımı (sanal E/As)
 • Maks. 4 adet PNOZ ml1p, ana üniteye bağlanabilir

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

773 540 783 400  
(1 takım)

793 400  
(1 takım)

PNOZ ml1p  
coated version 1)

773 545

PNOZ ml2p Bir ana ünitenin 4 adete kadar 
dağıtılmış PDP modülüne  
emniyetli bağlantı amaçlı

 • Maks. 4 adet PNOZ ml2p, ana üniteye bağlanabilir
 • Maks. 4 adet PDP67 F 8DI ION modülün PNOZ ml2p 
bağlantı modülüne bağlanabilir

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

773 602

1)

  

ağır çevre şartları için (örn. arttırılmış sıcaklık aralığı,  
yoğuşmuş suya dayanıklılık, zararlı gazlara karşı direnç)

Ortak özellikler 
 • PNOZmulti Configurator ile  
konfigüre edilebilir

 • Ölçüler (Y x E x D) mm:  
94 x 22,5 x 121
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PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemleri teknik bilgiler

PNOZmulti – Emniyetli devir sayısı ve bekleme durumu izleyicisi

Tip Bağlanabilir sensör Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Yaylı  
terminaller

Takılıp 
çıkarılabilir 
vidalı  
terminaller

PNOZ ms1p Yaklaşma şalteri, artış sensörü 
Sin/Cos, TTL (5 V)

 • Aks başına bağlantı:  
1 artış sensörü veya 2 yaklaşma şalteri ya da  
her birinden bir tane

 • Sensör tipi, PNOZmulti Configurator'den seçilebilir
 • Başlatıcıların doğrudan terminale bağlantısı

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

773 800 783 800  
(1 takım)

793 800  
(1 takım)

PNOZ ms2p Yaklaşma şalteri, artış sensörü 
Sin/Cos, TTL (5 V), HTL (24 V)

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

773 810

PNOZ ms2p HTL Yaklaşma şalteri,  
artış sensörü HTL

 • 12 Vss … 30 Vss arası farklı çıkış sinyallerine sahip  
artış sensörü, yani artık HTK sensörler için de uygun

 • Artış sensörü besleme geriliminden bağımsız, yani örneğin 
besleme gerilimi 8 V olan sensörler için de uygun

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

773 815

PNOZ ms2p TTL Yaklaşma şalteri,  
artış sensörü Sin/Cos,  
TTL (RS422, 5 V)

 • Aks başına bağlantı:  
1 artış sensörü ve 2 yaklaşma şalteri  
veya 1 artış sensörü ve 1 yaklaşma şalteri

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

773 816

PNOZ ms2p TTL  
coated version 1)

773 811

PNOZ ms3p Artış sensörü Sin/Cos,  
TTL (RS422, 5 V), HTL (24 V)

 • Aks başına bağlantı:  
1 artış sensörü

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

773 820

PNOZ ms3p HTL Artış sensörü (12 V … 30 V)  • Aks başına bağlantı:  
12 Vss … 30 Vss arası farklı çıkış sinyallerine  
sahip 1 artış sensörü

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

773 825

PNOZ ms3p TTL Artış sensörü Sin/Cos,  
TTL (5 V)

 • Aks başına bağlantı:  
1 artış sensörü 0,5 Vss … 5 Vss

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

773 826

PNOZ ms4p Artış sensörü Sin/Cos,  
TTL (5 V), HTL (24 V)

 • 1 aksın (16 sınır frekans ayarlanabilir) izlenmesi,  
PNOZ ms4p

 • Aks başına bağlantı:  
1 artış sensörü 0,5 Vss … 30 Vss

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

773 830

PNOZmulti – Bağlantı modülü

Tip Uygulama alanı Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Terminalsiz Yaylı  
terminaller

Takılıp 
çıkarılabilir 
vidalı  
terminaller

PNOZ ml1p Emniyetli ikili PNOZmulti  
ana ünite bağlantısı amaçlı,  
ağaç veya halka yapısı olanağı

 • İkili bükülmüş, 4 hatlı arzlanmış hat vasıtasıyla  
iki nokta arası bağlantı

 • 32-Bit giriş ve 32-Bit çıkış verilerinin aktarımı (sanal E/As)
 • Maks. 4 adet PNOZ ml1p, ana üniteye bağlanabilir

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

773 540 783 400  
(1 takım)

793 400  
(1 takım)

PNOZ ml1p  
coated version 1)

773 545

PNOZ ml2p Bir ana ünitenin 4 adete kadar 
dağıtılmış PDP modülüne  
emniyetli bağlantı amaçlı

 • Maks. 4 adet PNOZ ml2p, ana üniteye bağlanabilir
 • Maks. 4 adet PDP67 F 8DI ION modülün PNOZ ml2p 
bağlantı modülüne bağlanabilir

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

773 602

1)

  

ağır çevre şartları için (örn. arttırılmış sıcaklık aralığı,  
yoğuşmuş suya dayanıklılık, zararlı gazlara karşı direnç)

PNOZmulti E/A 
modüller hakkında 
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150379
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PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemleri teknik bilgiler

PNOZmulti – Teknik bilgiler

PNOZmulti – İletişim modülleri/Fieldbus modülleri

Tip Uygulama alanı Ölçüler  
(Y x E x D) mm:

Özellikler Onaylar Sipariş numarası

PNOZ mc2.1p Fieldbus modülleri EtherCAT 
katılımcıları (Slave), CANopen over 
EtherCAT desteği

94 x 22,5 x 114  • Aktarım hızı: Maks. 100 MBit/sn
 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), CCC

773 713

PNOZ mc3p Fieldbus modülü PROFIBUS-DP 
katılımcıları (Slave)

94 x 22,5 x 119  • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir 0 … 99 
istasyon adresleri

 • Aktarım hızı: Maks. 12 MBit/sn
 • Bağlantı: 9-lu Sub-D-dişi soket

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

773 732

PNOZ mc4p Fieldbus modül DeviceNet
Katılımcı (Slave)

94 x 22,5 x 122  • DIP anahtar vasıtasıyla ayarlanabilir 0 … 63  
istasyon adresleri

 • Aktarım hızı: 125, 250, 500 kBit/sn
 • 5-li Combicon konektör bağlantısı üzerinden 
Fieldbus'a bağlantı

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

773 711

PNOZ mc4p 
coated version 1)

773 729

PNOZ mc5p Fieldbus modül Interbus
Katılımcı (Slave)

94 x 22,5 x 119  • Aktarım hızı: 500 kBit/sn, 2 MBit/sn,  
atlatma bağlantısıyla seçilebilir

 • 9-lu Sub-D-konektör üzerinden IBS IN, 9-lu dişi 
soket üzerinden IBS OUT bağlantısı

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

773 723

PNOZ mc5.1p Fieldbus modül Interbus  
ışık dalgası hattı (LWL)
Katılımcı (Slave)

94 x 22,5 x 121  • Aktarım hızı: 500 kBit/sn, 2 MBit/sn,  
atlatma bağlantısıyla seçilebilir

 • Interbus iletişimi ve hataların  
durum göstergeleri

 • F-SMA soket üzerinden Fieldbus bağlantısı

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

773 728

PNOZ mc0p  
Powersupply

Interbus-Fieldbus modülleri güç 
kaynağı PNOZ mc5p/PNOZ mc5.1p

94 x 22,5 x 121  • Ana ünite ve Fieldbus modülü bağlantısı  
amaçlı arabirim

 • Galvaniz izolatör
 • Durum göstergeleri
 • Takılıp çıkarılabilir terminalleri (aylı terminal/vidalı 
 terminal seçeneğiyle)

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), CCC

 • PNOZ mc0p  
güç kaynağı   773 720

 • Yaylı terminaller  
(1 takım)   783 400

 • Geçmeli vidalı terminal  
(1 takım)   793 400

PNOZ mc6p Fieldbus modülleri CANopen
Katılımcı (Slave)

94 x 22,5 x 119  • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir 0 … 99 
istasyon adresleri

 • Aktarım hızı: maks. 1 MBit/sn,  
çevrilebilir şalter seçeneğiyle

 • Desteklenen protokoller:
 - PNOZ mc6p: CiA DS-301 V3.0
 - PNOZ mc6.1p: CiA DS-301 V4.0.2

 • 9-lu Sub-D pinli soket üzerinden Fieldbus'a bağlantı

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

773 712

PNOZ mc6p 
coated version 1)

773 727

PNOZ mc6.1p CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), CCC

773 733

Ortak özellikler 
 • PNOZmulti Configurator ile konfigüre edilebilir
 • Görselleştirme/tanılama veya kontrol amaçlı verilerin kullanımı
 • LED'ler üzerinden durum göstergeleri
 • Ana üniteye, maks. 1 Fieldbus modülü bağlantısı
 • Ana ünite arkasına soketli köprü üzerinden bağlantı

1)

  

ağır çevre şartları için (örn. arttırılmış sıcaklık aralığı,  
yoğuşmuş suya dayanıklılık, zararlı gazlara karşı direnç)
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PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemleri teknik bilgiler

PNOZmulti – İletişim modülleri/Fieldbus modülleri

Tip Uygulama alanı Ölçüler  
(Y x E x D) mm:

Özellikler Onaylar Sipariş numarası

PNOZ mc2.1p Fieldbus modülleri EtherCAT 
katılımcıları (Slave), CANopen over 
EtherCAT desteği

94 x 22,5 x 114  • Aktarım hızı: Maks. 100 MBit/sn
 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), CCC

773 713

PNOZ mc3p Fieldbus modülü PROFIBUS-DP 
katılımcıları (Slave)

94 x 22,5 x 119  • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir 0 … 99 
istasyon adresleri

 • Aktarım hızı: Maks. 12 MBit/sn
 • Bağlantı: 9-lu Sub-D-dişi soket

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

773 732

PNOZ mc4p Fieldbus modül DeviceNet
Katılımcı (Slave)

94 x 22,5 x 122  • DIP anahtar vasıtasıyla ayarlanabilir 0 … 63  
istasyon adresleri

 • Aktarım hızı: 125, 250, 500 kBit/sn
 • 5-li Combicon konektör bağlantısı üzerinden 
Fieldbus'a bağlantı

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

773 711

PNOZ mc4p 
coated version 1)

773 729

PNOZ mc5p Fieldbus modül Interbus
Katılımcı (Slave)

94 x 22,5 x 119  • Aktarım hızı: 500 kBit/sn, 2 MBit/sn,  
atlatma bağlantısıyla seçilebilir

 • 9-lu Sub-D-konektör üzerinden IBS IN, 9-lu dişi 
soket üzerinden IBS OUT bağlantısı

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

773 723

PNOZ mc5.1p Fieldbus modül Interbus  
ışık dalgası hattı (LWL)
Katılımcı (Slave)

94 x 22,5 x 121  • Aktarım hızı: 500 kBit/sn, 2 MBit/sn,  
atlatma bağlantısıyla seçilebilir

 • Interbus iletişimi ve hataların  
durum göstergeleri

 • F-SMA soket üzerinden Fieldbus bağlantısı

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

773 728

PNOZ mc0p  
Powersupply

Interbus-Fieldbus modülleri güç 
kaynağı PNOZ mc5p/PNOZ mc5.1p

94 x 22,5 x 121  • Ana ünite ve Fieldbus modülü bağlantısı  
amaçlı arabirim

 • Galvaniz izolatör
 • Durum göstergeleri
 • Takılıp çıkarılabilir terminalleri (aylı terminal/vidalı 
 terminal seçeneğiyle)

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), CCC

 • PNOZ mc0p  
güç kaynağı   773 720

 • Yaylı terminaller  
(1 takım)   783 400

 • Geçmeli vidalı terminal  
(1 takım)   793 400

PNOZ mc6p Fieldbus modülleri CANopen
Katılımcı (Slave)

94 x 22,5 x 119  • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir 0 … 99 
istasyon adresleri

 • Aktarım hızı: maks. 1 MBit/sn,  
çevrilebilir şalter seçeneğiyle

 • Desteklenen protokoller:
 - PNOZ mc6p: CiA DS-301 V3.0
 - PNOZ mc6.1p: CiA DS-301 V4.0.2

 • 9-lu Sub-D pinli soket üzerinden Fieldbus'a bağlantı

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

773 712

PNOZ mc6p 
coated version 1)

773 727

PNOZ mc6.1p CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), CCC

773 733

Ortak özellikler 
 • PNOZmulti Configurator ile konfigüre edilebilir
 • Görselleştirme/tanılama veya kontrol amaçlı verilerin kullanımı
 • LED'ler üzerinden durum göstergeleri
 • Ana üniteye, maks. 1 Fieldbus modülü bağlantısı
 • Ana ünite arkasına soketli köprü üzerinden bağlantı

1)

  

ağır çevre şartları için (örn. arttırılmış sıcaklık aralığı,  
yoğuşmuş suya dayanıklılık, zararlı gazlara karşı direnç)

PNOZmulti iletişim 
modülleri hakkında 
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150380
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PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemleri teknik bilgiler

PNOZmulti – Teknik bilgiler

PNOZmulti – İletişim modülleri/Fieldbus modülleri

Tip Uygulama alanı Ölçüler  
(Y x E x D) mm:

Özellikler Onaylar Sipariş numarası

PNOZ mc7p Fieldbus modül CC-Link
Katılımcı (Slave)

94 x 22,5 x 122  • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir  
0 … 63 istasyon adresleri

 • Takılı istasyonlar: 2
 • Aktarım hızı:  
maks. 10 MBit/sn, çevrilebilir şalter seçeneğiyle

 • Bağlantı: 5-li Combicon soket bağlantısı

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

773 726

PNOZ mc7p  
coated version 1)

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

773 725

PNOZ mc8p Fieldbus modül katılımcıları  
EtherNet/IP veya  
Modbus TCP'ye (Slave) 

94 x 22,5 x 114  • Aktarım hızı: Maks. 10 MBit/sn
 • Ünite ön tarafında bulunan DIP şalterler vasıtasıyla 
IP adres ayarı

 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı

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

773 730

PNOZ mc8p  
coated version 1)

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

773 734

PNOZ mc9p Fieldbus modül katılımcıları 
PROFINET'te

94 x 22,5 x 114  • Ünite adı, PNOZmulti Configurator'de  
konfigüre edilebilir

 • Tanılama ve alarm fonksiyonu desteklenmez
 • Aktarım hızı: 100 MBit/sn
 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı

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

773 731

PNOZ mc10p Fieldbus modülü Sercos III  
katılımcıları (Slave)

94 x 22,5 x 114  • Aktarım hızı: Maks. 100 MBit/sn
 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), CCC

773 715

PNOZ mc12p Fieldbus modül POWERLINK  
(Protokol Ethernet POWERLINK V 2), 
Controlled Node

94 x 22,5 x 114  • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir  
1 … 239 istasyon adresleri

 • Aktarım hızı 100 MBit/sn
 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), CCC

773 719

Ortak özellikler 
 • PNOZmulti Configurator ile konfigüre edilebilir
 • Görselleştirme/tanılama veya kontrol amaçlı verilerin kullanımı
 • LED'ler üzerinden durum göstergeleri
 • Ana üniteye, maks. 1 Fieldbus modülü bağlantısı
 • Ana ünite arkasına soketli köprü üzerinden bağlantı

1)

  

ağır çevre şartları için (örn. arttırılmış sıcaklık aralığı,  
yoğuşmuş suya dayanıklılık, zararlı gazlara karşı direnç)
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PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemleri teknik bilgiler

PNOZmulti – İletişim modülleri/Fieldbus modülleri

Tip Uygulama alanı Ölçüler  
(Y x E x D) mm:

Özellikler Onaylar Sipariş numarası

PNOZ mc7p Fieldbus modül CC-Link
Katılımcı (Slave)

94 x 22,5 x 122  • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir  
0 … 63 istasyon adresleri

 • Takılı istasyonlar: 2
 • Aktarım hızı:  
maks. 10 MBit/sn, çevrilebilir şalter seçeneğiyle

 • Bağlantı: 5-li Combicon soket bağlantısı

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

773 726

PNOZ mc7p  
coated version 1)

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

773 725

PNOZ mc8p Fieldbus modül katılımcıları  
EtherNet/IP veya  
Modbus TCP'ye (Slave) 

94 x 22,5 x 114  • Aktarım hızı: Maks. 10 MBit/sn
 • Ünite ön tarafında bulunan DIP şalterler vasıtasıyla 
IP adres ayarı

 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı

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

773 730

PNOZ mc8p  
coated version 1)

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

773 734

PNOZ mc9p Fieldbus modül katılımcıları 
PROFINET'te

94 x 22,5 x 114  • Ünite adı, PNOZmulti Configurator'de  
konfigüre edilebilir

 • Tanılama ve alarm fonksiyonu desteklenmez
 • Aktarım hızı: 100 MBit/sn
 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı

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

773 731

PNOZ mc10p Fieldbus modülü Sercos III  
katılımcıları (Slave)

94 x 22,5 x 114  • Aktarım hızı: Maks. 100 MBit/sn
 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), CCC

773 715

PNOZ mc12p Fieldbus modül POWERLINK  
(Protokol Ethernet POWERLINK V 2), 
Controlled Node

94 x 22,5 x 114  • Çevrilebilir şalter vasıtasıyla ayarlanabilir  
1 … 239 istasyon adresleri

 • Aktarım hızı 100 MBit/sn
 • RJ-45 soket üzerinden Fieldbus bağlantısı

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasian), CCC

773 719

Ortak özellikler 
 • PNOZmulti Configurator ile konfigüre edilebilir
 • Görselleştirme/tanılama veya kontrol amaçlı verilerin kullanımı
 • LED'ler üzerinden durum göstergeleri
 • Ana üniteye, maks. 1 Fieldbus modülü bağlantısı
 • Ana ünite arkasına soketli köprü üzerinden bağlantı

1)

  

ağır çevre şartları için (örn. arttırılmış sıcaklık aralığı,  
yoğuşmuş suya dayanıklılık, zararlı gazlara karşı direnç)

PNOZmulti iletişim 
modülleri hakkında 
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150380
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Küçük kontrolörler yazılım araçları teknik bilgiler 

Yazılım aracı – PNOZmulti Configurator

Küçük kontrolörler yazılım araçlar

Tip Özellikler Lisans tipi Sipariş numarası

Tip Tam sürüm Servis 
sürümü

PNOZmulti  
Configurator

 • Konfigüre edilebilir PNOZmulti küçük kontrolörlerin konfigürasyonu  
ve programlanması amaçlı grafiksel araç

 • Projelendirme, konfigürasyon oluşturma, dokümantasyon ve işletime alma
 • Veri aktarımı, kullanılan ana üniteye göre değişiklik gösterir:  
Seri, USB, ETH arabirim, bellek kartı veya USB bellek üzerinden

 • Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca ve Çince  
(geçiş yapılabilir) kullanıcı arayüzü

 • Sistem gereksinimleri (sürüm 10.0.0 itibariyle):
 - İşletim sistemi: Windows Server 2008/Vista 
 - Aşağıdaki minimum gereksinimlere sahip PC: 1 GHz işlemci
 - Min. Ram 1 024 MB
 - Sabit disk: 20 GB; min. 15 GB boş disk alanı
 - Ekran kartı: Süper-VGA grafik desteği
 - Tarayıcı: Internet Explorer sürüm 9 itibariyle

 • PNOZmulti Configurator'ü tam sürüm olarak kullanabilmek amacıyla,  
yazılım paketine ek olarak geçerli bir lisansa ihtiyaç duyarsınız. Aksi durumda 
PNOZmulti Configurator'ü sadece deneme sürümünde kullanabilirsiniz.  
Farklı sürümlerde lisanslar mevcuttur.

 • Lisans tipleri, tam sürüm veya servis sürümü olarak elde edilebilir.
 - Tam sürüm: Tam sürümde, bir lisansa ait tüm kapsam kullanılabilir.
 - Servis sürümü: Bir lisansa ait servis sürümü, servis ve bakım için  
uygun olup, sadece kısıtlı işlemlere imkan tanır.

• (Basic License) Temel lisans:  
Tek kullanıcı lisansı, tek kişi için hazırlanmıştır  
(Firma adı ve yer/proje girdisi gereklidir)

• (User License) Kullanıcı lisansı:  
Ek bir çalışma alanı için indirimli lisans,  
bir ana lisans altında üretilir.

• Lite lisans:  
PNOZ m0p ana üniteler ve PNOZmulti Mini ana üniteler  
için tek kullanım istasyonunda kullanım amaçlı lisanstır

• (Multi User License) Çoklu kullanıcı lisansı:  
Çoklu lisanslama, çalışma alanlarının sayısına göre düzenlenir 
(25, 50, 100 ve 100 üstü olarak düzenlenir)

• (Project License) Proje lisansı:  
Yazılımın, bir sözleşmeyle sınırlandırılmış süre zarfında 
kullanımı amaçlı lisans:

• Basic/User/Multi User/Project Upgrade License:  
Bir lisansa sahip olup daha yeni bir yazılım sürümüne  
geçecekler için fiyatı düşürülmüş lisans

• (Time Limited License) Zaman sınırlı lisans:  
2, 3 veya 4 aya sınırlanmış temel lisans:

Yazılımlar, internet vasıtasıyla indirilebilir

 • (Basic License) Temel lisans: 
 • (User License) Kullanıcı lisansı 
 • Lite lisans
 • (Multi User License)  
Çoklu kullanıcı lisansı 

 • (Project License) Proje lisansı 
 • (Time Limited License)  
Zaman sınırlı lisans, 2 aylık 

 • (Time Limited License)  
Zaman sınırlı lisans, 3 aylık

 • (Time Limited License)  
Zaman sınırlı lisans, 4 aylık 

Yükseltme
 • (Basic Upgrade License)  
Temel lisans yükseltmesi 

 • (User Upgrade License)  
Kullanıcı lisansı yükseltmesi 

 • (Multi User Upgrade License)  
Çoklu kullanıcı lisansı yükseltmesi 

 • (Project Upgrade License)  
Proje lisansı yükseltmesi 

773 010B
773 010K
773 010L
773 010M

773 010G
773 010S

773 010R

773 010Q

773 010U

773 010V

773 010N

773 010W

773 011B
773 011K
773 011L
773 011M

773 011G
-

-

-

773 011U

773 011V

773 011N

773 011W

Yazılım aracı – PVIS tanılama çözümü

Tip Özellikler Lisans tipi Sipariş numarası

Tip Runtime-
lisans

Proje lisansı

PVIS PVIS özelliğine sahip tüm kontrolörler için tanılama konfigürasyonu 
oluşturabilirsiniz. Bu işlem, kontrolöre ait geçerli sistem yazılımı,  
örneğin PNOZmulti Configurator ile gerçekleşir. Tanılama konfigürasyonu,  
örn. hata veya kontrol sırasında kontrolöre ait durum değişikliğine sebep  
olan veya tanımlanan durumların emniyet tertibatlarında görüntülenmesine  
sebep olan vaka mesajları barındırır.

• Runtime-lisans:  
Hedef bir bilgisayarda lisanslanan ve çalışma süresi sınırı 
bulunmayan OPC/OPC UA sunucu kullanımı

• Proje lisansı:  
Yazılımın, bir sözleşmeyle sınırlandırılmış süre zarfında 
kullanımı amaçlı lisans

PMI için PVIS OPC sunucu,  
doğrudan bağlantı

261 905 261 905G

PVIS OPC Server UA/ 
OPC Server

Vaka mesajlarını bir görselleştirmede görüntülemek amacıyla,  
Pilz'e ait OPC sunucu „PVIS OPC sunucu UA“ kullanılır.  
OPC sunucu bir PC'ye veya PMI operatör terminaline kurulur.

PMI için PVIS OPC sunucu,  
8 ünite

261 906 261 906G

PVIS OPC Configurator PVIS OPC Configurator ile, her kontrolöre ait tanılama konfigürasyonlarını  
ve OPC verilerini barındıran bir OPC projesi oluşturulur. OPC sunucu,  
kontrolörlerle bağlantıya geçer, verileri okur ve isim alanını hizmete açar.  
İsim alanından, sadece vaka mesajları değil, ek olarak durum bilgileri  
ve kontrolörlere ait işlem verileri de çağrılabilir.

PC için PVIS OPC sunucu,  
doğrudan bağlantı

261 907 261 907G

ActiveX Control UA/ 
ActiveX Control

Bir kontrolöre ait vaka mesajlarını, OPC sunucudan çağırabilmek  
ve bir görselleştirme yazılımında görüntüleyebilmek amacıyla,  
ActiveX Control „PVIS ActiveX Control UA“ kullanılabilir.

PC için PVIS OPC sunucu,  
sınırsız

261 908 261 908G
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 PNOZmulti Configurator teknik bilgiler

Yazılım aracı – PNOZmulti Configurator

Tip Özellikler Lisans tipi Sipariş numarası

Tip Tam sürüm Servis 
sürümü

PNOZmulti  
Configurator

 • Konfigüre edilebilir PNOZmulti küçük kontrolörlerin konfigürasyonu  
ve programlanması amaçlı grafiksel araç

 • Projelendirme, konfigürasyon oluşturma, dokümantasyon ve işletime alma
 • Veri aktarımı, kullanılan ana üniteye göre değişiklik gösterir:  
Seri, USB, ETH arabirim, bellek kartı veya USB bellek üzerinden

 • Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca ve Çince  
(geçiş yapılabilir) kullanıcı arayüzü

 • Sistem gereksinimleri (sürüm 10.0.0 itibariyle):
 - İşletim sistemi: Windows Server 2008/Vista 
 - Aşağıdaki minimum gereksinimlere sahip PC: 1 GHz işlemci
 - Min. Ram 1 024 MB
 - Sabit disk: 20 GB; min. 15 GB boş disk alanı
 - Ekran kartı: Süper-VGA grafik desteği
 - Tarayıcı: Internet Explorer sürüm 9 itibariyle

 • PNOZmulti Configurator'ü tam sürüm olarak kullanabilmek amacıyla,  
yazılım paketine ek olarak geçerli bir lisansa ihtiyaç duyarsınız. Aksi durumda 
PNOZmulti Configurator'ü sadece deneme sürümünde kullanabilirsiniz.  
Farklı sürümlerde lisanslar mevcuttur.

 • Lisans tipleri, tam sürüm veya servis sürümü olarak elde edilebilir.
 - Tam sürüm: Tam sürümde, bir lisansa ait tüm kapsam kullanılabilir.
 - Servis sürümü: Bir lisansa ait servis sürümü, servis ve bakım için  
uygun olup, sadece kısıtlı işlemlere imkan tanır.

• (Basic License) Temel lisans:  
Tek kullanıcı lisansı, tek kişi için hazırlanmıştır  
(Firma adı ve yer/proje girdisi gereklidir)

• (User License) Kullanıcı lisansı:  
Ek bir çalışma alanı için indirimli lisans,  
bir ana lisans altında üretilir.

• Lite lisans:  
PNOZ m0p ana üniteler ve PNOZmulti Mini ana üniteler  
için tek kullanım istasyonunda kullanım amaçlı lisanstır

• (Multi User License) Çoklu kullanıcı lisansı:  
Çoklu lisanslama, çalışma alanlarının sayısına göre düzenlenir 
(25, 50, 100 ve 100 üstü olarak düzenlenir)

• (Project License) Proje lisansı:  
Yazılımın, bir sözleşmeyle sınırlandırılmış süre zarfında 
kullanımı amaçlı lisans:

• Basic/User/Multi User/Project Upgrade License:  
Bir lisansa sahip olup daha yeni bir yazılım sürümüne  
geçecekler için fiyatı düşürülmüş lisans

• (Time Limited License) Zaman sınırlı lisans:  
2, 3 veya 4 aya sınırlanmış temel lisans:

Yazılımlar, internet vasıtasıyla indirilebilir

 • (Basic License) Temel lisans: 
 • (User License) Kullanıcı lisansı 
 • Lite lisans
 • (Multi User License)  
Çoklu kullanıcı lisansı 

 • (Project License) Proje lisansı 
 • (Time Limited License)  
Zaman sınırlı lisans, 2 aylık 

 • (Time Limited License)  
Zaman sınırlı lisans, 3 aylık

 • (Time Limited License)  
Zaman sınırlı lisans, 4 aylık 

Yükseltme
 • (Basic Upgrade License)  
Temel lisans yükseltmesi 

 • (User Upgrade License)  
Kullanıcı lisansı yükseltmesi 

 • (Multi User Upgrade License)  
Çoklu kullanıcı lisansı yükseltmesi 

 • (Project Upgrade License)  
Proje lisansı yükseltmesi 

773 010B
773 010K
773 010L
773 010M

773 010G
773 010S

773 010R

773 010Q

773 010U

773 010V

773 010N

773 010W

773 011B
773 011K
773 011L
773 011M

773 011G
-

-

-

773 011U

773 011V

773 011N

773 011W

Tanılama çözümü 
PVIS yazılım  
aracı hakkında  
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150398

PNOZmulti 
Configurator 
hakkında her  
zaman güncel  
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150399

Yazılım aracı – PVIS tanılama çözümü

Tip Özellikler Lisans tipi Sipariş numarası

Tip Runtime-
lisans

Proje lisansı

PVIS PVIS özelliğine sahip tüm kontrolörler için tanılama konfigürasyonu 
oluşturabilirsiniz. Bu işlem, kontrolöre ait geçerli sistem yazılımı,  
örneğin PNOZmulti Configurator ile gerçekleşir. Tanılama konfigürasyonu,  
örn. hata veya kontrol sırasında kontrolöre ait durum değişikliğine sebep  
olan veya tanımlanan durumların emniyet tertibatlarında görüntülenmesine  
sebep olan vaka mesajları barındırır.

• Runtime-lisans:  
Hedef bir bilgisayarda lisanslanan ve çalışma süresi sınırı 
bulunmayan OPC/OPC UA sunucu kullanımı

• Proje lisansı:  
Yazılımın, bir sözleşmeyle sınırlandırılmış süre zarfında 
kullanımı amaçlı lisans

PMI için PVIS OPC sunucu,  
doğrudan bağlantı

261 905 261 905G

PVIS OPC Server UA/ 
OPC Server

Vaka mesajlarını bir görselleştirmede görüntülemek amacıyla,  
Pilz'e ait OPC sunucu „PVIS OPC sunucu UA“ kullanılır.  
OPC sunucu bir PC'ye veya PMI operatör terminaline kurulur.

PMI için PVIS OPC sunucu,  
8 ünite

261 906 261 906G

PVIS OPC Configurator PVIS OPC Configurator ile, her kontrolöre ait tanılama konfigürasyonlarını  
ve OPC verilerini barındıran bir OPC projesi oluşturulur. OPC sunucu,  
kontrolörlerle bağlantıya geçer, verileri okur ve isim alanını hizmete açar.  
İsim alanından, sadece vaka mesajları değil, ek olarak durum bilgileri  
ve kontrolörlere ait işlem verileri de çağrılabilir.

PC için PVIS OPC sunucu,  
doğrudan bağlantı

261 907 261 907G

ActiveX Control UA/ 
ActiveX Control

Bir kontrolöre ait vaka mesajlarını, OPC sunucudan çağırabilmek  
ve bir görselleştirme yazılımında görüntüleyebilmek amacıyla,  
ActiveX Control „PVIS ActiveX Control UA“ kullanılabilir.

PC için PVIS OPC sunucu,  
sınırsız

261 908 261 908G
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PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrolörler, aksesuar

Aksesuar – PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrolörler

PNOZmulti – Aksesuar

Tip Uygulama alanı/Özellikler Sipariş numarası

PNOZmulti Toolkit Nakil çantasında bulunan yardımcı kit  
PNOZ m B0, PNOZmulti Mini ve PNOZmulti  
ile başlatma aksesuarını barındırır:  
PNOZmulti ile dokümantasyon klasörü Configurator 
yazılım ve kılavuz, bellek kartı, 10 bellek kart dahil 
bellek kartı seti Küçük bellek kartlarının tekrar 
yazılabilmesi amacıyla bellek kart adaptörü,  
konfigürasyon kablosu (5 m), montaj köşebenti.

779 000

USB memory 512 MB PNOZ m B1 ana üniteleri için,  
sadece sonradan sipariş edilebilir

779 213

Chipcard Ana üniteler için bellek kartı  
PNOZ m B0, PNOZmulti Mini, PNOZmulti 
(zorunlu aksesuar)

 • 8 kBayt, 1 adet   779 201
 • 8 kBayt, 10 adet   779 200
 • 32 kBayt, 1 adet   779 211
 • 32 kBayt, 10 adet   779 212

Chipcard Holder Bellek kartı tutucu 779 240

Chipcard Reader Bellek kartı okuyucu,  
PNOZmulti Configurator sürüm 9.6.0 itibariyle

779 230

PNOZmulti Seal Bellek kartı etiketi, 12 adet 779 250

SafetyNET p Cable Küçük kontrolörler PNOZmulti'ye ait tüm  
bağlantı modülleri için bağlantı kabloları,  
Metrelik ürün 1 … 500 m, sinyal sarısı RAL1003

380 000

SafetyNET p  
Connector RJ45s

Soket bağlantısı 380 400

PSSu A RJ45-CAB 1.5M RJ-45 sokete sahip Patch kablo, açık gri  • 1,5 m   314 094

PSSu A USB-CAB03 PNOZ m B0 ve PNOZmulti Mini  
ana üniteler için mini USB kablo

 • 3 m   312 992
 • 5 m   312 993

PNOZ mli1p 2 PNOZ ml1p bağlantı modülünün emniyetli bağlantısı 
amaçlı kablo, yaylı veya vidalı terminal seçeneği  
ile imal edilmiştir

 • 5-li arzlanmış  
Push-in-yaylı terminal
 - 1,5 m   773 896
 - 5 m   773 893
 - 10 m   773 894
 - 50 m   773 895

 • Takılıp çıkarılabilir  
vidalı terminaller
 - 1,5 m   773 897
 - 5 m   773 890
 - 10 m   773 891
 - 50 m   773 892

PSEN ma adapter PSENmag emniyet şalterine bağlantı amaçlı adaptör 380 300

PSEN cs adapter PSENcode emniyet şalterine bağlantı amaçlı adaptör 380 301
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PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrolörler, aksesuar

Aksesuar – PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrolörler

Tip Uygulama alanı/Özellikler Sipariş numarası

PNOZ msi1Ap  
Adapter Si/Ha 25/25

 • PNOZ ms1p/PNOZ ms2p/PNOZ ms3p  
emniyetli devir sayısı ve bekleme durumu  
izleyicileri için artış sensörlerin bağlantısı amaçlı 
bağlantı kablosu

 • piyasadaki tüm üreticilere ait sürücüler içim  
bağlantı kablosu

 • Sürücü ve artış sensörlerine erkek veya dişi 25 veya 
15-li Sub-D soket ya da kordon kablo

 • Lütfen diğer bilgileri, kullanım kılavuzundan edinin

 • 2,5 m   773 840
 • 5 m   773 844

PNOZ msi1Bp  
Adapter Si/Ha 25/25

 • 2,5 m   773 841
 • 5 m   773 839

PNOZ msi3Ap  
Adapter Si/Ha 15/15

 • 2,5 m   773 842

PNOZ msi3Bp  
Adapter Si/Ha 15/15

 • 2,5 m   773 843

PNOZ msi5p  
Adapter Bos/Rex 15/15

 • 2,5 m   773 857
 • 1,5 m   773 858

PNOZ msi6p  
Adapter Elau 9/9

 • 7,5 m   773 859
 • 2,5 m   773 860
 • 1,5 m   773 861

PNOZ msi7p  
Adapter SEW 15/15

 • 2,5 m   773 864
 • 1,5 m   773 865

PNOZ msi8p  
Adapter Lenze 9/9

 • 2,5 m   773 862
 • 1,5 m   773 863

PNOZ msi9p  
adapter cable

 • 5,0 m   773 856
 • 2,5 m   773 854
 • 1,5 m   773 855

PNOZ msi19p  
ADAPTER ELAU PACDrive3

 • 2,5 m   773 847
 • 1,5 m   773 846

PNOZ msi b1 Box 9p  • PNOZ msxp için adaptör kutusu PNOZmulti devir 
sayısı izleme modülü

 • x-li Sub-D-erkek soket/-dişi soket, 2 x dişi, 1 x soket

 • 9-lu   773 882

PNOZ msi b1 Box 15p  • 15-lu   773 880

PNOZ msi b1 Box 25p  • 25-lu   773 883

PNOZ msi S09  • PNOZ msxp, PNOZ s30, PNOZ m EF 1MM/2MM,  
Adapterbox PNOZ msi b1 Box devir sayısı  
izleyicisinin, frekans konvertörüne bağlantısı amaçlı  
soket takımı/adaptör

 • Soket bağlantısı X1/X2:  
x-li Sub-D-erkek soket/-dişi soket

 • 9-lu   773 870

PNOZ msi S15  • 15-lu   773 871

PNOZ msi S25  • 25-lu   773 872

PNOZ msi9p  • PNOZ msi b1 Box adaptör kutusu için bağlantı 
kablosu

 • RJ-45 soket üzerinden bağlantı,  
hatlar izolasyonlu damarlara sahip kordon  
kablolar üzerinden çekilmiştir

 • 1,5 m   773 855

PNOZ msi10p  • 2,5 m   773 854

PNOZ msi11p  • 5 m   773 856

PNOZ msi b0 cable  
15/RJ45

 • PNOZ msi b1 Box adaptör kutusu için
 • x-li Sub-D erkek soket/8-li RJ-45 soket

 • 15-li, 0,3 m   773 881

PNOZ msi b0 cable  
25/RJ45

 • 25-li, 2,5 m   773 884

MM A MINI-IO-CAB • PNOZmulti 2 için adaptör,  
PNOZ m EF 1MM ve PNOZ m EF 2MM

 • arzlanmış
 • Tek tarafı, 8-li Mini-IO-erkek soketli şekilde  
imal edilmiştir

 • 1,5 m   772 200
 • 2,5 m   772 201
 • 5,0 m   772 202
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PDP67 dağıtılmış modüller ürün ailesi

PDP67 dağıtılmış modüller 

PDP67 F 8DI ION HP VA

PDP67 dağıtılmış modüller tip anahtarı

Ürün yelpazesi
Kontrol teknolojisi

Model Fonksiyon Giriş sayısı Teknoloji tipi Seçenek Malzeme

Üürün ailesi
Dağıtılmış
Ortam

67 IP67 
koruma 
tipine 
göre

F Fail-safe 8DI

4

8 dijital 
giriş
4 dijital 
giriş

ION
Kod

I/Onet p
PSENcode

HP Yüksek  
güç

VA

PT

Paslanmaz çelik 
elemanlara sahip
Plastik vidalara 
sahip boyalı  
seçenek

PDP67 modülleriyle yüksek derecede desantralizasyon elde edersiniz. PDP67 F 8DI ION dijital giriş modülü, 
sahada dağıtılmış olarak bağlı olan sensör sinyallerini, PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini ve PNOZmulti gibi farklı 
değerlendirme birimlerine iletir. Bu amaçla, 64 sensöre kadar bağlantı sağlanabilir. 

PDP67 dağıtılmış 
modüller hakkında 
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150510

Dağıtılmış ve pasif – Dağıtılmış emniyet

PDP67 F 4 pasif dağıtıcı kodu, dört PSENslock veya PSENini sensörlerine  

kadar bağlantı imkanı. Konfigüre edilebilir PNOZmulti, PNOZmulti Mini ve 

PNOZmulti 2 kontrol sistemleri yanındaPNOZsigma emniyet rölelerine de bağlantı 

imkanı mevcuttur. Çok farklı değerlendirme birimine bağlantı imkanı sayesinde, 

çok yönlü otomasyon mimarileri mümkün kılınır. 

PDP67 – Ekonomik ve emniyetli

Kiri ve suyu sızdırmayan IP67-kabinine entegrasyon sayesinde, PDP67-modülleri  

hijyen taleplerinin ağır olduğu alanlarda da kullanıma uygundur. Dağıtılmış 

modüller, kurulum ve kablo çekilmesi masraflarını optimize eder, bu sayede 

zaman, masraf ve kontrol kabininde yer tasarrufu sağlarsınız. Besin endüstrisi 

talebi, PDP67 modüllerinin paslanmaz çelik vidalarıyla yerine getirilir.
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PDP67 F 4 code

PDP67 Connector cs

PDP67 F 8DI ION PT

111

Kısaca avantajlarınız

• Kolay kurulum sayesinde düşük  

planlama ve yapılanma masrafları

• Modüler makine konseptine ait 

basit uygulanma

• Kontrol kabininde yer tasarrufu

• Kiri ve suyu sızdırmayan kabine 

entegre

• Hijyen taleplerinin ağır olduğu  

alanlarda kullanıma uygun

Kısaca PDP67 dağıtılmış modüllerin avantajları

PDP67 dağıtılmış modüller 

Teknik veriler – Sensörlerin alternatif bağlantı imkanlarına yönelik modüller

Tip Özellikler Emniyet Onaylar Sipariş 
numarası

PDP67 F 8DI ION PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini  
ve PNOZmulti için dağıtılmış  
giriş modülü

 • EN ISO 13849-1 
gereğince PL e 

 • EN/IEC 62061 
gereğince 
SIL CL 3

BG, CE, TÜV, 
cULus Listed

773 600

PDP67 F 8DI ION VA BG, CE, TÜV, 
cULus Listed

773 614

PDP67 F 8DI ION PT CE, TÜV, 1) 773 616

PDP67 F 8DI ION HP PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini ve 
• PNOZmulti için dağıtılmış  

giriş modülü
• Yüksek güç
• PSENslock ve PSENopt için  

ek besleme gerilimi

BG, CE, TÜV, 
cULus Listed

773 601

PDP67 F 8DI ION HP VA BG, CE, TÜV, 
cULus Listed

773 615

PDP67 F 4 code PSENcode pasif dağıtıcı CE, cULus Listed 773 603

PDP67 F 4 code VA CE, cULus Listed 773 613

PDP67 Connector cs Değerlendirme ünitesi bağlantı  
kablosu için adaptör

- - 773 610

PDP67 Connector cs VA - 773 612

1) Kuzey Amerika pazarı için ürün işareti hazırlık aşamasında

Yeni dağıtılmış PDP67 F 8DI ION PT 

giriş modülü

Yeni dağıtılmış giriş modülü, 

iyileştirilmiş bir üretim süreci sayesinde 

pazarda mevcut çözümlere ekonomik 

bir alternatif sunar. Pilz'e ait dağıtılmış 

saha ünitelerinin yeni üyesiyle modüler 

makine konseptleri basitçe planlanır  

ve geçiş yapılır.
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PDP67 dağıtılmış modüller kablo yönlendirici

Kablo yönlendirici

Kablo yönlendirici, uygulamanızın ayarlanmasına yardım eder. Kablo yönlendirici, ilgili değerlendirme birimine ve 
farklı sensörlere, hangi kablo ve hangi adaptörün kullanılabileceği hususunda hızlı ve kolay bir genel görünüm sunar.

Kablo yönlendirici

Tip Özellikler Onaylar Sipariş numarası

2 m 3 m 5 m 10 m 20 m 30 m

A M8 bağlantısı amaçlı adaptör,  
8-hatlı sensörler

PSENconverter, doğrudan, M8, 8-li,  
M12 üstünde dişi, 8-li, soket

UL 540 329 - - - - - -

1 Değerlendirme ünitesi bağlantı kablosu  
PDP67 (X5)

PSENcable, doğrudan, M12, 8-li,  
dişi-açık uçlu

UL - - 540 319 540 320 540 321 540 333 540 326

2 Standart değerlendirme ünitesi  
bağlantı kablosu – PDP67 (X6)

PDP67 kablosu, doğrudan, M12, 8-li,  
açık uçlu

UL - 380 700 - 380 701 380 702 380 703 380 704

3 Bağlantı kablosu  
PDP67 (X1–X4) – PDP67 (X5)

PSENcable, doğrudan, M12, 8-li,  
dişi soket

UL - 540 340 - 540 341 540 342 540 343 540 344

4 PSENcode bağlantı kablosu,  
PSENslock, PSENini (X1–X4)

PSENcable, doğrudan, M12, 8-li,  
dişi soket

UL - 540 340 - 540 341 540 342 540 343 540 344

5 Seri bağlantı amaçlı  
PSEN Y-junction/PSEN T-junction

PSEN Y-junction M8-M12/M12, örgü,  
M8 ile seri bağlantı, 8-li

- 540 337 - - - - - -

PSEN Y-junction M12-M12/M12, örgü,  
M8 ile seri bağlantı, 8-li

- 540 338 - - - - - -

PSEN T-junction, M12, tanılama soketi - 540 331 - - - - - -

6 Bağlantı kablosu  
PNOZ m EF PDP Link/PNOZ ml2p/
PNOZ mml2p – PDP67 (X5)

PSEN op cable, doğrudan, M12, 5-li,  
dişi-açık uçlu

UL - - 630 310 630 311 630 312 630 298 630 297

7 Bağlantı kablosu  
PDP67 (X6) – PDP67 (X5)

PSS67 cable, doğrudan, M12, 5-li,  
dişi soket

UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

8 Besleme kablosu  
PDP67 F 8DI ION HP (X7–X8)

X7: PSS67 supply cable, doğrudan, M12, 5-li,  
dişi-açık uçlu, B kodlu

UL - - 380 256 380 257 380 258 - -

X7–X8: PSS67 supply cable, doğrudan, M12, 5-li,  
dişi soket, B kodlu

UL - - 380 250 380 251 380 252 - -

9 Bağlantı kablosu  
PSENmag (X1–X4)

n tipi: PSS67 cable, doğrudan, M12, 5-li,  
dişi soket

UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

p tipi (M8, 4-lü): PSS67 cable, doğrudan, M8, 4-li,  
M12 üstünde dişi, 4-li, soket

UL - - 380 200 380 201 380 202 - 380 203

p tipi için adaptör: PSENmag adaptör - - 380 300 - - - - -

10 Bağlantı kablosu  
PSENcode (X1–X4)

n tipi: PSS67 cable, doğrudan, M12, 5-li, dişi soket UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

p tipi (M12, 8-li): PSS67 cable, doğrudan, M12, 5-li,  
dişi soket

UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

p tipi için adaptör: PSEN cs adaptör - - 380 301 - - - - -

11 Bağlantı kablosu  
PSENslock (X1–X4)

n tipi: PSS67 cable, doğrudan, M12, 5-li, dişi soket UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

p tipi (M12, 8-li): PSS67 cable, doğrudan, M12, 5-li,  
dişi soket

UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

Adaptör, PSEN sl adaptör - - 380 325 - - - - -

12 PIT bağlantı kablosu, M12 bağlantısı 
bulunmayan sensörler (X1–X4)

PDP67 kablosu, doğrudan, M12, 5-li,  
açık uçlu

UL - - 380 705 380 709 380 706 380 707 380 708

PDP67 F 4 kodu bulunan bir uygulamada kabloların kullanımı

PDP67 F 8DI ION kodu bulunan bir uygulamada kabloların kullanımı
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PDP67 dağıtılmış modüller kablo yönlendirici

Kablo yönlendirici

Kablo yönlendirici

Tip Özellikler Onaylar Sipariş numarası

2 m 3 m 5 m 10 m 20 m 30 m

A M8 bağlantısı amaçlı adaptör,  
8-hatlı sensörler

PSENconverter, doğrudan, M8, 8-li,  
M12 üstünde dişi, 8-li, soket

UL 540 329 - - - - - -

1 Değerlendirme ünitesi bağlantı kablosu  
PDP67 (X5)

PSENcable, doğrudan, M12, 8-li,  
dişi-açık uçlu

UL - - 540 319 540 320 540 321 540 333 540 326

2 Standart değerlendirme ünitesi  
bağlantı kablosu – PDP67 (X6)

PDP67 kablosu, doğrudan, M12, 8-li,  
açık uçlu

UL - 380 700 - 380 701 380 702 380 703 380 704

3 Bağlantı kablosu  
PDP67 (X1–X4) – PDP67 (X5)

PSENcable, doğrudan, M12, 8-li,  
dişi soket

UL - 540 340 - 540 341 540 342 540 343 540 344

4 PSENcode bağlantı kablosu,  
PSENslock, PSENini (X1–X4)

PSENcable, doğrudan, M12, 8-li,  
dişi soket

UL - 540 340 - 540 341 540 342 540 343 540 344

5 Seri bağlantı amaçlı  
PSEN Y-junction/PSEN T-junction

PSEN Y-junction M8-M12/M12, örgü,  
M8 ile seri bağlantı, 8-li

- 540 337 - - - - - -

PSEN Y-junction M12-M12/M12, örgü,  
M8 ile seri bağlantı, 8-li

- 540 338 - - - - - -

PSEN T-junction, M12, tanılama soketi - 540 331 - - - - - -

6 Bağlantı kablosu  
PNOZ m EF PDP Link/PNOZ ml2p/
PNOZ mml2p – PDP67 (X5)

PSEN op cable, doğrudan, M12, 5-li,  
dişi-açık uçlu

UL - - 630 310 630 311 630 312 630 298 630 297

7 Bağlantı kablosu  
PDP67 (X6) – PDP67 (X5)

PSS67 cable, doğrudan, M12, 5-li,  
dişi soket

UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

8 Besleme kablosu  
PDP67 F 8DI ION HP (X7–X8)

X7: PSS67 supply cable, doğrudan, M12, 5-li,  
dişi-açık uçlu, B kodlu

UL - - 380 256 380 257 380 258 - -

X7–X8: PSS67 supply cable, doğrudan, M12, 5-li,  
dişi soket, B kodlu

UL - - 380 250 380 251 380 252 - -

9 Bağlantı kablosu  
PSENmag (X1–X4)

n tipi: PSS67 cable, doğrudan, M12, 5-li,  
dişi soket

UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

p tipi (M8, 4-lü): PSS67 cable, doğrudan, M8, 4-li,  
M12 üstünde dişi, 4-li, soket

UL - - 380 200 380 201 380 202 - 380 203

p tipi için adaptör: PSENmag adaptör - - 380 300 - - - - -

10 Bağlantı kablosu  
PSENcode (X1–X4)

n tipi: PSS67 cable, doğrudan, M12, 5-li, dişi soket UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

p tipi (M12, 8-li): PSS67 cable, doğrudan, M12, 5-li,  
dişi soket

UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

p tipi için adaptör: PSEN cs adaptör - - 380 301 - - - - -

11 Bağlantı kablosu  
PSENslock (X1–X4)

n tipi: PSS67 cable, doğrudan, M12, 5-li, dişi soket UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

p tipi (M12, 8-li): PSS67 cable, doğrudan, M12, 5-li,  
dişi soket

UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

Adaptör, PSEN sl adaptör - - 380 325 - - - - -

12 PIT bağlantı kablosu, M12 bağlantısı 
bulunmayan sensörler (X1–X4)

PDP67 kablosu, doğrudan, M12, 5-li,  
açık uçlu

UL - - 380 705 380 709 380 706 380 707 380 708
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Pilz'e ait kontrolörler ve dağıtılmış I/O sistemleri, her  

ölçüde emniyet ve otomasyon için kolayca ve esnek  

şekilde uygulamalara adapte edebilirsiniz: Temel fonksiyon 

kapsamına sahip makineler, birden fazla aksa sahip makineler, 

zincirleme makineler ve sistemler Makinelerinize ve  

sistemlerinize ait yüksek kullanılabilirlilik, verimlilik ve  

maksimum emniyet garanti edilir.

Kontrolörler ve  
I/O sistemleri

Kontrolörler ve I/O sistemleri  

ürün ailesi 

• Kontrolörler ve PSSuniversal I/O sistemleri  116

• Otomasyon sistemi PSS 4000 118

• PASvisu görselleştirme yazılımı 122

• PMIvisu görselleştirme yazılımı 123

PSSuniversal dağıtılmış I/O sistemleri ürün ailesi 124

• Teknik veriler 126

Remote I/O sistemleri PSSuniversal 2  

ürün ailesi 144

• Teknik veriler 146
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PSSu PLC PSSu multi PSSu I/O PSSu I/O
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Kontrolörler ve PSSuniversal I/O sistemleri

Kontrolörler ve I/O sistemleri ürün ailesi

Pilz'e ait kontrolörler ve PSSuniversal I/O sistemleri farklı uygulamalar için kullanılabilir ve size yüksek esneklik 
sunar. Emniyet ve otomasyon için farklı donanım ve yazılımlar, uygulamalarınızı gerçekleştirmek için farklı  
kombinasyon imkanları sunar. Açıklık ve kolay kullanım, sistemleri resmeder.

PSS 4000 otomasyon sistemi, pürüzsüz üretiminiz için optimum çözümdür Farklı 
kontrol ve I/O sistemleriyle bağlantılı olarak konfigürasyon ve programlama yazılımları 
sayesinde, sistem ölçeklendirilebilir ve geniş bir sektör yelpazesinde kullanılabilir.

Dağıtılmış PSSuniversal I/O  
sistemlerini, saha düzleminde  
ihtiyaca uygun şekilde Remote-I/O 
olarak kullanırsınız. Üstüne tahsis 
edilmiş diğer satıcılara ait bir  
kontrolörlere bağlantı, geçerli sanayi 
tipi iletişim protokolleri üzerinden 
gerçekleşir. PSSuniversal asistanı  
ile konfigürasyon olanağı.

I/O fonksiyonlarına sahip  
başlık modülleri

Kontrol fonksiyonuna sahip  
başlık modülleri

I/O fonksiyonlarına sahip  
başlık modülleri

PSSuniversal  
dağıtılmış I/O sistemi

Giriş ve çıkış modülleri

PSS 4000 otomasyon sistemine  
ait kontrol ve I/O sistemleri
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PSSuniversal ürün ailesine genel bakış
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Kısaca kontrolörler ve I/O sistemleri avantajları

Kısaca avantajlarınız

• Emniyet ve otomasyon fonksiyonlarının işleme alınması

• Maksimum esneklik için modüler sistem kurulumu

• Tam olarak ihtiyacınıza uygun, çok kapsamlı modül seçimi

• Çok yönlü uygulamalar için kullanıma hazır

• Dijital ve analog işleme

• Hızlı montaj, işletim sırasında da hızlı modül değişikliği

• Akıllı sistem dizaynı sayesinde yüksek enerji verimliliği

• Fonksiyonlar, uluslararası makine emniyeti  

standartlarına uygunluk gösterir

• Kolay anlaşılabilir yazılımlar vasıtasıyla kolay kullanım

Kolayca ayarlanabilir!

PSSuniversal ile emniyet ve otomasyon projelerini gerçekleştirebilirsiniz.  

Her iki özellik, entegre bir şekilde kaynaşır. İnsan ve makineye ait emniyetin her 

zaman temin edilebilmesi amacıyla, etkileşim özgürlüğü şartlarına uygunluk 

gösterilir ve çok hızlı reaksiyon sürelerine imkan tanınır. Bu, kontrolördeki 

değişiklik veya genişletmelerin emniyete tesir etmemesini sağlar. Bu sayede 

PSSuniversal, EN/IEC 61508 gereğince, SIL 3'e ve EN ISO 13849 gereğince 

PL e'ye uygunluk gösterir. PSSu I/O dağıtılmış I/O sistemlerin, üzerine tahsis 

edilmiş PSSuniversal PLC veya PSSuniversal multi kontolörlere bağlantı, 

SafetyNET p üzerinden sağlanır.

I/O fonksiyonlarına sahip  
başlık modülleri

PSSuniversal 2  
Remote /O sistemi

Giriş ve çıkış modülleri

PSS u2-Remote-I/O sistemi ile  
üniversal sistemlere ait yeni ürün nesli 
başlıyor. İlk kademede, PROFINET 
iletişim modülü ve bir I/O modülü 
seçeneğinden Remote-I/O sistemi 
bulunmaktadır. Teknik ve mekanik 
iyileştirmeler sayesinde, kullanıcılar 
zamandan ve masrafta tasarruf eder.
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www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150509

SPS kontrolörler  
ve I/O sistemleri 
hakkında her 
zaman güncel 
bilgiler için:



PSSu PLC

PSSu multi

PSSu multi

PSSu I/O

PSSu PLC

PSSu I/O PSSu I/OPSENsgate

PITestop

PSENcodePSENmlock

PSENopt

PITjog

PMIvisu

118

PSS 4000 otomasyon sistemi

PSS 4000 otomasyon sistemi

Makinenizi veya sisteminizi güvenli ve kolayca otomasyonlaştırmak mı istiyorsunuz? PSS 4000 otomasyon sistemini, 
kendi özel ihtiyaçlarınıza göre oluşturabilirsiniz. Kontrol fonksiyonu bulunmayan kontrolör ve başlık modülleri 
yanında sayısız I/Omodülü arasında seçim yapabilirsiniz. Uygun bir mimari yazılım ve görselleştirme yazılımı 
sistemi kusursuz kılar. Ağ bileşenleri ile kombine olarak farklı otomasyon mimarileri gerçekleştirir ve ağınızın 
kullanılabilirliliğini yükseltirsiniz.
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Tutarlı dağıtılmış  
kontrol fonksiyonları

Merkezi kontrol
Dağıtılmış I/O'lara sahip  
PSSuniversal multi

Stand-alone (bağımsız)



PSSuniversal multi PSSuniversal PLCPSSuniversal I/O

PSS67 I/O
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PSS 4000 otomasyon sistemi

Kısaca PSS 4000 otomasyon sistemi avantajları

Kısaca avantajlarınız

• Tüm otomasyon teknolojisi  

için tek sistem

• Emniyet ve otomasyonun 

kaynaşması

• Industrie 4.0 için çözüm

• Multi-Master-prensibi gereğince  

kontrol fonksiyonlarının dağılımı 

• PAS4000 yazılımı ile kolay  

programlama ve konfigürasyon 

• PASvisu ile web tabanlı 

görselleştirme

• Gerçek zamanlı Ethernet  

SafetyNET p üzerinden 

emniyetli iletişim

• Modüler sistem yapısı 

vasıtasıyla yüksek esneklik

• Tüm sektörlerde kullanılabilir

• Demiryolu, asansör/yürüyen 

merdiven ve yangın emniyetinde 

kullanım için onaylı

• Mevcut otomasyon yapılarına 

entegre edilebilir

Her ihtiyaç için kontrolör ve I/O sistemleri

PSSuniversal PLC kontrolörler, PSS 4000 otomasyon sisteminde çok yönlü 

kullanıma sahiptirler. "Klasik" merkezi APS kontrolör olarak veya bölünmüş 

sistemde, emniyet ve otomasyon amacıyla kullanılabilir. EN/IEC 61131-3 

gereğince ana dillerde konfigüre edilebilir veya programlanabilirler. 

PSSuniversal multi kontrolörleri, PSSuniversal PLC ve PSSuniversal I/O ve 

PSS67 I/O I/O sistemleriyle sistem bağlantısıyla birlikte veya tek başlarına küçük 

kontrolör olarak kullanılabilirler. PSSuniversal multi kontrolörler, tek makineler 

veya küçük zincirleme sistemler için uygundur. Konfigürasyon ve programlama,  

grafiksel Programmeditor PASmulti ile gerçekleştirilir.

PSSuniversal I/O ve PSS67 I/O modülleri, dağıtılmış ağa hizmet eder ve saha 

düzleminde emniyetli ya da emniyetsiz sinyallerin aktarımına hizmet ederler. 

PSSuniversal I/O ile 64 I/Omodüle kadar bağlantı vasıtasıyla çeşitli uygulamalar 

gerçekleştirilebilir. I/O Block PSS67, IP67 koruma tipiyle kontrol kabinsiz 

kurulumlar için idealdir!

Gerçek zamanlı-Ethernet SafetyNET p – Saf iletişim

EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET und PROFIBUS-DP iletişim  

ağları yanında, PSSuniversal PLC kontrolörler SafetyNET p. SafetyNET p iletişim 

arabirimleri üzerinden tüm sisteme destek oluştururlar. Anahtarlar gibi çeşitli 

altyapı bileşenleri, ağın sistem yapısına adaptasyonunu sağlarlar. Buna ek olarak 

ağ geçitleri (Gateway), farklı yabancı kontrolörlerin hizmetine sunulur.

PSS 4000 
otomasyon sistemi 
hakkında her 
zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web151338
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PSS 4000 otomasyon sistemi

PAS4000 yazılımı – Daha kompleks fonksiyonların daha kolay kullanımı 

Emniyet ve otomasyon programlarını, PAS4000 ile tek veya eş arayüzde hızlı ve sezgisel olarak oluşturabilirsiniz.  

Grafiksel Programmeditor PASmulti ile PSSuniversal PLC ve PSSuniversal multi kontrolörleri konfigüre edebilirsiniz.  

Araçta giriş ve çıkışlar serbestçe konfigüre edilebilir. EN/IEC 61131-3 gereğince, PAS STL (yapısal metin),  

PAS LD (akış diyagramı) ve PAS IL (talimat listesi), programlama dilleriyle kombinasyon mümkündür. Bunlarla,  

PSSuniversal PLC kontrolörleri programlarsınız. Emniyetli ve emniyetsiz yazılım yapı taşları bulunan kapsamlı  

yazılım kütüphanesi, otomasyon programlarının oluşturulmasını kolaylaştırırlar.

Emniyetli hareket izleme

Lokal hızlı kapatmaya sahip I/O-modülü PSSu K F EI, PSSuniversal PLC ve PSSuniversal multi kontrolörler ile gelişmiş 

Motion-Monitoring (izleme fonksiyonu) imkanı sağlanır. Bu sayede sisteminiz daha etkili ve verimli olur. Kompakt modül, 

emniyetli hızı, hareket yönünü ve durdurma fonksiyonlarını izler. Düşürülmüş reaksiyon süreleri, yüksek verimlilik  

yanında sistem ve makinenizin daha kolay bakım ve onarımı sayesinde kazanç sağlarsınız. Uygun yazılım yapı taşlarını, 

PAS4000 yazılımına ait kütüphaneden bulabilirsiniz.

PSSu K F EI konfigürasyonu SSM0 konfigürasyonu
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Kısaca PSS 4000 otomasyon sistemi avantajları

Geleceğe ait otomasyonlarda, kontrol özelliğini dağıtan ancak buna rağmen  

kolay kullanılabilir çözümler aranmaktadır. Bu talebi, PSS 4000 otomasyon 

sistemi karşılamaktadır. Aynı derecede yetkilendirilmiş birden fazla kontrolör, 

gerçek zamanlı Ethernet SafetyNET p üzerinden kolayca bağlanır. SafetyNET p, 

verileri ve durumları kontrolörler arasında alıp verir ve bunları senkronize eder. 

PAS4000'de, tüm ağ katılımcılarını merkezi olarak programlar ve konfigüre  

edersiniz. Bu sayede birden fazla kontrolör ağı sizin için kolaylaşır. Projeniz,  

web tabanlı görselleştirme yazılımı PASvisu ile her zaman gözünüzün önündedir. 

Bu sayede – büyüklüğü ne olursa olsun – projenizin kullanımı, tek kelimeyle 

basitleşir! Bu sayede müşterilere ait özel isteklere, hızlı ve esnek şekilde  

reaksiyon gösterebilirsiniz!

Industrie 4.0 için çözüm

• Tüm otomasyon teknolojisi  

için tek sistem

• Emniyet ve otomasyonun 

kaynaşması

• Industrie 4.0 için çözüm

• Multi-Master-prensibi gereğince 

kontrol fonksiyonlarının dağılımı

• PAS4000 yazılımı ile basit kolay 

programlama ve konfigürasyon

• PASvisu ile web tabanlı 

görselleştirme

• Gerçek zamanlı Ethernet 

SafetyNET p üzerinden 

emniyetli iletişim

• Modüler sistem yapısı 

vasıtasıyla yüksek esneklik

• Mevcut otomasyon yapılarına 

entegre edilebilir

• Safety Device Diagnostics  

ile emniyet ünitelerine ait 

kapsamlı tanılama verilerinin 

sorgulanması ve kullanımı

Tüm otomasyon için tek sistem

Sıcaklığa dayanıklı modüller

Sert koşullara sahip çevreler, yüksek sıcaklık salınımlarında kararlı şekilde  

çalışan bileşenler gerektirir. Tip etiketinde, bir „-T“ işaretiyle işaretlenmiş modüller, 

özellikle kontrol kabini ısıtıcısı kullanımının çok masraflı olduğu veya yüksek 

sıcaklıkların bulunduğu yerlerde kullanım yeri bulur. Spesifik çalışma sıcaklığı 

aralığı -40 °C – +70 °C arasıdır. Buna ek olarak modüller, 2. derece kirlenme 

gereğince yoğuşmaya karşı korunur. T modüller, örneğin rüzgar enerjisi  

santralleri ve teleferiklere uygunluk gösterirler. Bu modüllerin kullanımıyla,  

birçok durumda ek klimatizasyon önlemine gerek duymaz ve hatırı sayılır 

masraflardan tasarruf edebilirsiniz.

K
on

tr
ol

ör
le

r 
ve

 I/
O

 s
is

te
m

le
ri



PAS
4000

PAS
visu

122

PASvisu görselleştirme yazılımları çözümü
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Kontrol tanılaması

Kontrolörde projelendirilmiş (emniyet) yapı taşları, görselleştirmede ön tanımlı 

bölüm olarak görüntülenir. Burada seçim, tek olarak değişkenler üzerinden değil 

hiyerarşik isim üzerinden gerçekleşir. 

 

Kontrol projesinde (PAS4000 yazılımından) kullanılan tüm emniyet yapı taşları, 

otomatik olarak PASvisu Builder'da mevcuttur ve doğrudan grafiksel yapı  

taşı tanılaması amacıyla kullanılabilir. Tüm önemli değişkenler Pilz donanım 

bölümünde linklenmiştir. Tanılama listesi (alarmlar ve yardım önlemleri) ve geçmiş, 

aynı şekilde görüntülenebilir. Bunun haricinde, PSS 4000 donanımına ait LED 

durumunun bulunduğu bir bölüm mevcuttur.

Otomasyon sistemi her zaman göz önünde 

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Görselleştirme 
yazılımı PASvisu 
hakkında her 
zaman güncel 
bilgiler için:

Web kodu: 

web150430

Kısaca avantajlarınız

• Hızlı ve güvenli otomasyon

• Stok garantisi ve platform 

bağımsızlığı

• Projelerinizde hızlanma: 

Mimariden çalışma zamanı 

içerisinde bakıma kadar.

• PAS4000- ve PASvisu-projeleri 

arası link bağlantısı, proje 

sürelerinizi kısaltma imkanı sağlar

• Manüel girdi ve değişkenlerin 

düzenlenmesi gerekmediğinden, 

hızlı mimari

• Platformdan bağımsız olması 

sebebiyle, çok sayıda son 

cihazın esnek kullanımı

• Dil değiştirme: Dillerin açılması, 

dışa aktarımı ve içe aktarımı

Web tabanlı görselleştirme yazılımı PASvisu ile PSS 4000 otomasyon sistemi, gerek lokal, gerekse uzaktan erişimle 
her zaman göz önünde. Web tabanlı PASvisu görselleştirme yazılımını, kontrol projesine doğrudan PAS4000 
yazılımıyla bağlayabilirsiniz. Bu sayede, projeye eklenmiş tüm işlem değişkenlerine ve otomasyon sisteminin tüm 
alan adına otomatikman tam erişim sağlarsınız. Bu, projeye ait kontrol toplamı (checksum) veya PSSuniversal PLC 
kontrolöre ait Firmware sürümünün çağrılabileceği anlamına gelmektedir. Bu sayede daha kısa proje çalışma 
sürelerinden, daha hızlı mimariden ve düşürülmüş hata potansiyellerinden kazanç sağlarsınız.

Optimum link: Kontrol projesi ve görselleştirme.

PASvisu BuilderKontrol projeleri ve görselleştirmenin ilişkilendirilmesi.
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PMIvisu görselleştirme terminali çözümü

Web tabanlı görselleştirme yazılımı PASvisu bulunan PMI kullanıcı terminali

Tip Ekranın 
köşeden 
köşeye 
(diyagonal)

çözünürlüğü  
(piksel olarak)

Çekilen güç Kullanım Arabirimler Sipariş 
numarası

PMI v507 7" (18 cm) 800 x 480 6,5 W (24 V DC) Kapasitif  
Glastouch

 • 1 x RS232
 • 1 x RJ45 ETH
 • 1 x SD kart
 • 2 x USB 2.0

265 507

PMI v512 12" (31 cm) 1 280 x 800 8,9 W (24 V DC) Kapasitif  
Glastouch

 • 1 x RS232
 • 1 x RJ45 ETH
 • 1 x SD kart
 • 2 x USB 2.0

265 512

Tip Özellikler

PASvisu  • PASvisu Builder konfigürasyon aracından ve PASvisu Runtime'dan meydana gelir.
 • Çok sayıda, ön tanımlı GUI elemanları (bölümler) mevcuttur.
 • Farklı stil şablonları vasıtasıyla optik olarak gösterişli görselleştirme.
 • Kontrol projesi (PAS4000) ve görselleştirme (PASvisu) optimum şekilde irtibatlandırılmıştır.

Görselleştirme  
paneli hakkında  
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web160789
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PMIvisu – PASvisu için görselleştirme terminali

Pilz, ön kurulumu yapılmış ve lisanslandırılmış, web tabanlı görselleştirme yazılımı PASvisu bulunan  
PMI kullanıcı terminalinden oluşan PMIvisu ile bir çözüm paketi sunar. Bu, size tek bakışta makinelerin  
ve sistemlerin görselleştirilmesi imkanını sağlar.

Kısaca avantajlarınız

• Makine ve sistemlerin profesyonel görselleştirilmesi

• PASvisu görselleştirme yazılımının, ön kurulumu 

yapılmış ve lisanslandırılmıştır. 

• Kontrolör ile 500'e kadar değişkenin veri alışverişi 

dahil edilebilir.

• Uyumlulaştırılmış ve ön konfigürasyonu yapılmış HMI 

fonksiyonları vasıtasıyla verimli projelendirme 

• Unicode yeteneğine sahip dil yönetimi

• Entegre edilmiş kullanıcı yönetimi vasıtasıyla erişim 

yetkilerinin tahsisi 

• Panelin kolay işletime alınması ve yönetimi amacıyla 

PMI v5 asistan ile birlikte harici 4 GB SD bellek kartı

PMI v512

Kapasitif ekranlar, iki farklı ölçüde temin edilebilir:  

7" ve 12" arasında seçim yapın ve kusursuz işlevsellikten 

kazanç sağlayın. Panelin kolay işletime alınması ve  

yönetimi amacıyla PMI asistanı hazırdır. 
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PSSuniversal dağıtılmış I/Osistemi

PSSuniversal dağıtılmış I/O sistemleri ürün ailesi

PSSuniversal dağıtılmış I/Osistemi ile saha düzleminde emniyet ve otomasyon fonksiyonlarını devralırsınız.  
Kontrol düzleminde iletişim, geçerli Fieldbus protokolleri üzerinden gerçekleşir. Tüm sensör ve aktüatör sinyalleri, 
bu sırada bir modüle bağlanır. Bu sayede, tüm kabloların görüntülenebilir olması temin edilir ve kurulum sırasında 
hataların meydana gelmesinden kaçınılır. 

Kısaca avantajlarınız

• Emniyet ve otomasyon 

fonksiyonlarının dağıtılmış olarak 

saha düzleminde işleme alınması

• Anahtarlama sürelerinin 

azaltılması

• Blok olarak emniyetli  

kapatma vasıtasıyla optimum 

kullanılabilirlilik 

• Bağımsız çevresel test 

vasıtasıyla hızlı işletime alma  

ve kolay konfigürasyonÜstüne tahsis edilen kontrolörlere bağlanabilir dağıtılmış I/Osistemleri,  

bir Remote-I/O sisteminin ekonomik bir varyasyonudur. Böylece PSSuniversal 

sistemi, çevresel ve emniyet fonksiyonlarının merkezi bir kontrolöre bağlanması 

için bir çözüm imkanı sunar.

Her bir sistem parçasınınblok olarak emniyetli şekilde kapatılması

Blok olarak emniyetli kapatma sayesinde, tehlike oluşturan bir vakanın meydana 

gelmesiyle bir gruba ait standart çıkışların (örn. birden fazla motor) besleme gerilimi 

kesilir. Bu sayede tehlike oluşturan bir vaka – örn. acil durdurma butonuna 

basılması – meydana geldiğinde, diğer kısımlar çalışmaya devam ederken, 

sistemin bir kısmının emniyetli şekilde kapatılması sağlanır.
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Kolay konfigürasyon,  

hızlı işletime alma

Dağıtılmış I/Osistemleri PSSuniversal 

asistan ile konfigüre edilir. PSSuniversal 

Startup-Tool sayesinde, sistem hızlı 

şekilde işletime alınır. İlk kablo ve 

fonksiyon testini, henüz sistem veya 

makine kurulmadan önce yapabilirsiniz. 

Tüm çevre birimleri, sistem işletime 

alındığında test edilmiş ve işlevsel 

halde olur. İşletime alma işlemleri, 

bağımsız ve paralel şekilde 

gerçekleşebilir, bu sayede bağımlılık  

ve zaman kaybı azaltılır. Kablo ve fonksiyon testinin kolayca Notebook USB arabirimi üzerinden uygulanması.

PSSuniversal dağıtılmış I/Osistemi

Kısaca PSSuniversal dağıtılmış I/O sistem avantajları

Konfigürasyon, işletime alma ve tanılama için kapsamlı araç desteği

PROFINET kullanıcıları  

için de PSSuniversal

PROFINET seçeneklerinde bulunan 

dağıtılmış I/Osistemleri, özellikle 

optimize edilmiş adres yönetimiyle 

tatmin etmektedir. Dağıtılmış her 

istasyon için PROFINET-/ PROFIsafe 

adresi sadece bir kez gerekli olur.  

Bu sayede her cihaz için örneğin 

emniyet ayarları, tek bir yerden –  

yani başlık modülünden – uygulanır. 

Her bir I/O modülüne bir adres 

ayarlaması ve yönetimi gerekli olmaz. 

Bu sayede Fail-safe adresleri,  

optimum şekilde kullanılır. Bu sayede 

planlama ve yönetim masraflarından 

tasarruf edersiniz.

PSSu Configurator

• TCI üzerinden çağrılır

• Sistemi konfigüre eder

• İstasyona özel GSDML  

dosyaları oluşturur

• Emniyet açısından önemli tüm  

CRC toplamlarını yönetir
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Kontrolörler ve PSSuniversal I/O sistemleri – Teknik veriler

Kontrolörler ve PSSuniversal I/O sistemleri teknik veriler

Tip Uygulama alanı İletişim arabirimleri Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Fail-safe 
fonksiyonları

Otomasyon 
fonksiyonları

Normal 
sürüm

T-Tip 1) R-Tip 2)

PSSu H F PN ◆ ◆  • 1 x PROFINET
 • 1 x PROFIsafe

 • Emniyetli ve emniyetli olmayan fonksiyonlar için 64 I/Omodüle 
kadar bağlantı amaçlı PSSuniversal-Modül veriyolu

 • Montaj ölçüleri (Y x E x D) mm: 128,4 x 75,2 x 79,4

BG, CE, EAC, TÜV,  
cULus Listed

312 043 - -

PSSu H F PN o ◆ ◆  • 1 x PROFINET
 • 1 x PROFIsafe
 • Fiber optik

CE, EAC, TÜV,  
cULus Listed

312 042 - -

PSSu H S PN ◆ 2 x PROFINET CE, cULus Listed 312 041 - -

PSSuniversal dağıtılmış I/O sistemleri – Başlık modülü

PSS 4000 otomasyon sistemi – Kontrol ve I/O fonksiyonlarına sahip başlık modülleri 

Tip Uygulama alanı İletişim arabirimleri Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Fail-safe 
fonksiyonları

Otomasyon 
fonksiyonları

Normal 
sürüm

T-Tip 1) R-Tip 2)

 • PSSuniversal PLC

PSSu H PLC1 FS SN SD ◆ ◆ 2 x SafetyNET p  • Grafiksel Programmeditor PASmulti ile konfigüre edilebilir
 • EN/IEC 61131-3 gereğince PAS IL'de programlama (kılavuz 
listesi), PAS LD (akış diyagramı) ve PAS STL (yapısal metin)

 • Ethernet TCP/IP üzerinden programlama
 • Fail-safe-Task'lara ait maks. sayı: 9
 • Standart Task'lara ait maks. sayı: 9

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

312 070 314 070 315 070

PSSu H PLC1 FS DP SN SD ◆ ◆  • SafetyNET p
 • PROFIBUS-DP (Slave, DPV0)

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

312 071 - -

 • PSSuniversal multi

PSSu H m F DP SN SD ◆ ◆  • SafetyNET p
 • PROFIBUS-DP (Slave, DPV0)

 • Lokal emniyet fonksiyonları
 • Grafiksel Programmeditor PASmulti ile konfigüre edilebilir
 • Fail-safe-Task'lara ait maks. sayı: 1
 • SafetyNET p arabirime sahip üniteler: Maks. SafetyNET p 
bağlantı sayısı 5

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

312 065 - -

PSSu H m F DP ETH SD ◆ ◆  • Ethernet
 • PROFIBUS-DP (Slave, DPV0)

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

312 060 - -

PSSu H m F DPsafe SN SD ◆ ◆  • SafetyNET p
 • PROFIBUS/PROFIsafe 
 • (PROFIsafe V2.4)

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

312 066 - -

 • PSSuniversal I/O

PSSu H FS SN SD ◆ ◆ 2 x SafetyNET p  • Diğer SafetyNET p ünitelere (RTFN) iletişim
 • Standart I/Omodüller için standart-Modül veriyolu

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

312 085 314 085 315 085

PSS67 IO1 16FDI ◆ ◆ 2 x SafetyNET p  • Diğer SafetyNET p ünitelere (RTFN) iletişim 
 • IP67 emniyeti sayesinde gelişmiş sıcaklık aralığı  
(–30 °C – +60 °C) için de kullanıma hazır

Hazırlık aşamasında 316 010 - -

Ortak özellikler
 • Emniyetli ve emniyetli olmayan fonksiyonlar için 64 I/Omodüle kadar bağlantı amaçlı PSSuniversal-Modül veriyolu
 • Entegre güç kaynağı
 • SafetyNET p hat topolojisi için entegre anahtar fonksiyonu
 • Ünite projesinin ve konfigürasyon verilerinin kaydı amaçlı SD kart
 • Uluslararası emniyet standartları (EN/IEC 61508 – SIL CL 3, EN ISO 13849 – PL e),  
Asansör standardı EN 81/2 ve EN 50129

 • Montaj ölçüleri (Y x E x D) mm: 125,6 x 130 x 83,7

1)  Modüller, T-tip olarak ağır çevre şartlarında  
da kullanılabilir. T tipi modüllerin sipariş numarası,  
312… yerine 314…ile başlar

2) Modüller, T-tip olarak demiryolları şartlarında  
da kullanılabilir. R tipi modüllerin sipariş numarası,  
312… yerine 315…ile başlar
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Kontrolörler ve PSSuniversal I/O sistemleri – Teknik veriler

Kontrolörler ve PSSuniversal I/O sistemleri teknik veriler

Tip Uygulama alanı İletişim arabirimleri Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Fail-safe 
fonksiyonları

Otomasyon 
fonksiyonları

Normal 
sürüm

T-Tip 1) R-Tip 2)

PSSu H F PN ◆ ◆  • 1 x PROFINET
 • 1 x PROFIsafe

 • Emniyetli ve emniyetli olmayan fonksiyonlar için 64 I/Omodüle 
kadar bağlantı amaçlı PSSuniversal-Modül veriyolu

 • Montaj ölçüleri (Y x E x D) mm: 128,4 x 75,2 x 79,4

BG, CE, EAC, TÜV,  
cULus Listed

312 043 - -

PSSu H F PN o ◆ ◆  • 1 x PROFINET
 • 1 x PROFIsafe
 • Fiber optik

CE, EAC, TÜV,  
cULus Listed

312 042 - -

PSSu H S PN ◆ 2 x PROFINET CE, cULus Listed 312 041 - -

PSSuniversal dağıtılmış I/O sistemleri – Başlık modülü

PSS 4000 otomasyon sistemi – Kontrol ve I/O fonksiyonlarına sahip başlık modülleri 

Tip Uygulama alanı İletişim arabirimleri Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Fail-safe 
fonksiyonları

Otomasyon 
fonksiyonları

Normal 
sürüm

T-Tip 1) R-Tip 2)

 • PSSuniversal PLC

PSSu H PLC1 FS SN SD ◆ ◆ 2 x SafetyNET p  • Grafiksel Programmeditor PASmulti ile konfigüre edilebilir
 • EN/IEC 61131-3 gereğince PAS IL'de programlama (kılavuz 
listesi), PAS LD (akış diyagramı) ve PAS STL (yapısal metin)

 • Ethernet TCP/IP üzerinden programlama
 • Fail-safe-Task'lara ait maks. sayı: 9
 • Standart Task'lara ait maks. sayı: 9

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

312 070 314 070 315 070

PSSu H PLC1 FS DP SN SD ◆ ◆  • SafetyNET p
 • PROFIBUS-DP (Slave, DPV0)

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

312 071 - -

 • PSSuniversal multi

PSSu H m F DP SN SD ◆ ◆  • SafetyNET p
 • PROFIBUS-DP (Slave, DPV0)

 • Lokal emniyet fonksiyonları
 • Grafiksel Programmeditor PASmulti ile konfigüre edilebilir
 • Fail-safe-Task'lara ait maks. sayı: 1
 • SafetyNET p arabirime sahip üniteler: Maks. SafetyNET p 
bağlantı sayısı 5

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

312 065 - -

PSSu H m F DP ETH SD ◆ ◆  • Ethernet
 • PROFIBUS-DP (Slave, DPV0)

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

312 060 - -

PSSu H m F DPsafe SN SD ◆ ◆  • SafetyNET p
 • PROFIBUS/PROFIsafe 
 • (PROFIsafe V2.4)

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

312 066 - -

 • PSSuniversal I/O

PSSu H FS SN SD ◆ ◆ 2 x SafetyNET p  • Diğer SafetyNET p ünitelere (RTFN) iletişim
 • Standart I/Omodüller için standart-Modül veriyolu

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

312 085 314 085 315 085

PSS67 IO1 16FDI ◆ ◆ 2 x SafetyNET p  • Diğer SafetyNET p ünitelere (RTFN) iletişim 
 • IP67 emniyeti sayesinde gelişmiş sıcaklık aralığı  
(–30 °C – +60 °C) için de kullanıma hazır

Hazırlık aşamasında 316 010 - -

Ortak özellikler
 • Emniyetli ve emniyetli olmayan fonksiyonlar için 64 I/Omodüle kadar bağlantı amaçlı PSSuniversal-Modül veriyolu
 • Entegre güç kaynağı
 • SafetyNET p hat topolojisi için entegre anahtar fonksiyonu
 • Ünite projesinin ve konfigürasyon verilerinin kaydı amaçlı SD kart
 • Uluslararası emniyet standartları (EN/IEC 61508 – SIL CL 3, EN ISO 13849 – PL e),  
Asansör standardı EN 81/2 ve EN 50129

 • Montaj ölçüleri (Y x E x D) mm: 125,6 x 130 x 83,7

1)  Modüller, T-tip olarak ağır çevre şartlarında  
da kullanılabilir. T tipi modüllerin sipariş numarası,  
312… yerine 314…ile başlar

2) Modüller, T-tip olarak demiryolları şartlarında  
da kullanılabilir. R tipi modüllerin sipariş numarası,  
312… yerine 315…ile başlar

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150509

PSSuniversal 
kontrolörler ve I/O 
sistemleri hakkında 
her zaman güncel 
bilgiler için: K
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Kontrolörler ve PSSuniversal I/O sistemleri teknik veriler

Tip Uygunluk Fonksiyon Kullanım 
alanı

Elektrik verileri Onaylar Sipariş 
numarası

Vidalı terminaller5) Koruma kafesli yaylı terminaller 6)
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PSSu E F PS ◆ ◆ Akım beslemesi ◆ ◆ 24 V DC maks. 1,5 A maks. 10 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 190 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F PS1 ◆ ◆ Akım beslemesi,  
tamponlanmış

◆ ◆ 24 V DC maks. 2,0 A maks. 10 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 191 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F PS2 ◆ Akım beslemesi,  
tamponlanmış

◆ ◆ 24 V DC maks. 1,0 A maks. 10 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 192 1), 2) ◆ ◆

PSSu E F PS-P ◆ ◆ Akım beslemesi,  
çevre

◆ ◆ 24 V DC - maks. 10 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 185 1), 2) ◆ ◆

PSSu E PD ◆ ◆ Gerilim dağılımı ◆ - - - ◆ ◆ 312 195 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E PD1 ◆ ◆ Gerilim dağılımı ◆ - - - ◆ ◆ 312 196 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S PD-D ◆ ◆ Gerilim dağılımı ◆ - - - ◆ ◆ 312 197 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F BSW ◆ Blok kapatma 
fonksiyonu

◆ ◆ 24 V DC - maks. 8 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 230 1) ◆ ◆

PSSu E PS-P 5 V ◆ ◆ Gerilim dağılımı ◆ 24 V DC - - ◆ ◆ ◆ ◆ 312 590 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E PS-P +/– 10 V ◆ ◆ Gerilim dağılımı ◆ 24 V DC - - ◆ ◆ ◆ ◆ 312 591 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E PS-P +/– 15 V ◆ ◆ Gerilim dağılımı ◆ 24 V DC - - ◆ ◆ ◆ ◆ 312 592 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

1)  Modüller, T-tip olarak ağır çevre şartlarında  
da kullanılabilir. T tipi modüllerin sipariş numarası,  
312… yerine 314…ile başlar

2) Modüller, T-tip olarak demiryolları şartlarında  
da kullanılabilir. R tipi modüllerin sipariş numarası,  
312… yerine 315…ile başlar

3) C-raysız
4) C-raylı
5) Arzlama terminali mevcuttur (312 963)
6) Arzlama terminali mevcuttur (312 964)

Besleme modülleri, dağıtma modülleri ve emniyetli blok kapatma modülü

Teknik bilgiler – PSSuniversal

PSSu E F 4DI

Ürün ailesi Model Uygulama alanı Fonksiyonlar

PSSuniversal E
K

Elektronik modül
Kompakt modül

F
S

Fail-Safe
Standart  
(otomasyon)

4 DI
AI U
INC
PS
…

4 dijital giriş
Analog giriş gerilimi
Artan değer sensörü
Akım beslemesi
Diğer fonksiyonlar

PSSuniversal elektronik modül/besleme modülleri tip anahtarı
PSSuniversal I/O 
modüller hakkında 
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150421
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Kontrolörler ve PSSuniversal I/O sistemleri teknik veriler

Tip Uygunluk Fonksiyon Kullanım 
alanı

Elektrik verileri Onaylar Sipariş 
numarası

Vidalı terminaller5) Koruma kafesli yaylı terminaller 6)
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PSSu E F PS ◆ ◆ Akım beslemesi ◆ ◆ 24 V DC maks. 1,5 A maks. 10 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 190 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F PS1 ◆ ◆ Akım beslemesi,  
tamponlanmış

◆ ◆ 24 V DC maks. 2,0 A maks. 10 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 191 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F PS2 ◆ Akım beslemesi,  
tamponlanmış

◆ ◆ 24 V DC maks. 1,0 A maks. 10 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 192 1), 2) ◆ ◆

PSSu E F PS-P ◆ ◆ Akım beslemesi,  
çevre

◆ ◆ 24 V DC - maks. 10 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 185 1), 2) ◆ ◆

PSSu E PD ◆ ◆ Gerilim dağılımı ◆ - - - ◆ ◆ 312 195 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E PD1 ◆ ◆ Gerilim dağılımı ◆ - - - ◆ ◆ 312 196 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S PD-D ◆ ◆ Gerilim dağılımı ◆ - - - ◆ ◆ 312 197 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F BSW ◆ Blok kapatma 
fonksiyonu

◆ ◆ 24 V DC - maks. 8 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 230 1) ◆ ◆

PSSu E PS-P 5 V ◆ ◆ Gerilim dağılımı ◆ 24 V DC - - ◆ ◆ ◆ ◆ 312 590 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E PS-P +/– 10 V ◆ ◆ Gerilim dağılımı ◆ 24 V DC - - ◆ ◆ ◆ ◆ 312 591 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E PS-P +/– 15 V ◆ ◆ Gerilim dağılımı ◆ 24 V DC - - ◆ ◆ ◆ ◆ 312 592 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

1)  Modüller, T-tip olarak ağır çevre şartlarında  
da kullanılabilir. T tipi modüllerin sipariş numarası,  
312… yerine 314…ile başlar

2) Modüller, T-tip olarak demiryolları şartlarında  
da kullanılabilir. R tipi modüllerin sipariş numarası,  
312… yerine 315…ile başlar

3) C-raysız
4) C-raylı
5) Arzlama terminali mevcuttur (312 963)
6) Arzlama terminali mevcuttur (312 964)

Besleme modülleri, dağıtma modülleri ve emniyetli blok kapatma modülü

Teknik bilgiler – PSSuniversal
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Kontrolörler ve PSSuniversal I/O sistemleri teknik veriler

Dijital giriş ve çıkışlar

Tip Uygunluk Fonksiyon Uygulama alanı Elektrik verileri Onaylar Sipariş numarası Vidalı terminaller5) Koruma kafesli yaylı 
terminaller 6)
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PSSu E F 4DI ◆ ◆ 4 dijital giriş ◆ - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 200 1) - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F 4DO 0,5 ◆ ◆ 4 dijital çıkış ◆ 0,5 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 210 1), 2) - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F 2DO 2 ◆ ◆ 2 dijital çıkış ◆ 2 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 215 1), 2) - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F DI OZ 2 ◆ ◆ 1 dijital giriş
1 dijital çıkış

◆ 1 (2 A), 2-li 
1 Test palsı çıkışı

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 220 1), 2) - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F 2DOR 8 ◆ ◆ 2 röle çıkışı ◆ 2 kapatıcı
AC1: 250 V/8 A; 2000 V
DC1: 24 V/8 A

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 225 1), 2) - ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu K F FCU ◆ 12 dijital giriş,
2 dijital çıkış (1-li)
2 dijital çıkış (2-li)
Fast Control Unit

◆ -
2 (2 A) 1-li
2 (2 A) 2-li

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 435 -

PSSu K F FAU P ◆ 4 dijital giriş, 
2 dijital çıkış

◆ 2 (3 A) 2-li ◆ ◆ ◆ ◆ 312 421 -

PSSu K F FAU B ◆ 4 dijital giriş, 
2 dijital çıkış

◆ 2 (1,75 A) 1-li ◆ ◆ ◆ ◆ 312 420 -

PSSu E S 4DI ◆ ◆ 4 dijital giriş ◆ - ◆ ◆ ◆ ◆ 312 400 1), 2) 312 401 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 4DO 0,5 ◆ ◆ 4 dijital çıkış ◆ 0,5 A ◆ ◆ ◆ ◆ 312 405 1) 312 406 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2DO 2 ◆ ◆ 2 dijital çıkış ◆ 2 A ◆ ◆ ◆ ◆ 312 410 1) 312 411 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2DOR 10 ◆ ◆ 2 röle çıkışı ◆ 2 kapatıcı ◆ ◆ ◆ ◆ 312 510 1) - ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2DOR 2 ◆ ◆ 2 röle çıkışı ◆ 2 kapatıcı ◆ ◆ 312 511 1) - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu K S 8DI 8DO 0,5 ◆ ◆ 8 dijital giriş,
8 dijital çıkış

◆ 0,5 A ◆ ◆ ◆ ◆ 312 431 1) -

PSSu K S 16DI ◆ ◆ 16 dijital giriş ◆ - ◆ ◆ ◆ ◆ 312 430 -

PSSu K S 16DO 0,5 ◆ ◆ 16 dijital çıkış ◆ 0,5 A ◆ ◆ ◆ ◆ 312 432 -

Ortak özellikler
• Besleme modüllerinden besleme gerilimi 5 V DC
• Potansiyel ayırma

1)  Modüller, T-tip olarak ağır çevre şartlarında  
da kullanılabilir. T tipi modüllerin sipariş numarası,  
312… yerine 314…ile başlar

2) Modüller, T-tip olarak demiryolları şartlarında  
da kullanılabilir. R tipi modüllerin sipariş numarası,  
312… yerine 315…ile başlar

3) C-raysız
4) C-raylı
5) Arzlama terminali mevcuttur (312 963)
6) Arzlama terminali mevcuttur (312 964)

Teknik bilgiler – PSSuniversal

PSSuniversal I/O
modüller hakkında 
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150421
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Kontrolörler ve PSSuniversal I/O sistemleri teknik veriler

Dijital giriş ve çıkışlar

Tip Uygunluk Fonksiyon Uygulama alanı Elektrik verileri Onaylar Sipariş numarası Vidalı terminaller5) Koruma kafesli yaylı 
terminaller 6)
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PSSu E F 4DI ◆ ◆ 4 dijital giriş ◆ - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 200 1) - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F 4DO 0,5 ◆ ◆ 4 dijital çıkış ◆ 0,5 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 210 1), 2) - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F 2DO 2 ◆ ◆ 2 dijital çıkış ◆ 2 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 215 1), 2) - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F DI OZ 2 ◆ ◆ 1 dijital giriş
1 dijital çıkış

◆ 1 (2 A), 2-li 
1 Test palsı çıkışı

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 220 1), 2) - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F 2DOR 8 ◆ ◆ 2 röle çıkışı ◆ 2 kapatıcı
AC1: 250 V/8 A; 2000 V
DC1: 24 V/8 A

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 225 1), 2) - ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu K F FCU ◆ 12 dijital giriş,
2 dijital çıkış (1-li)
2 dijital çıkış (2-li)
Fast Control Unit

◆ -
2 (2 A) 1-li
2 (2 A) 2-li

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 435 -

PSSu K F FAU P ◆ 4 dijital giriş, 
2 dijital çıkış

◆ 2 (3 A) 2-li ◆ ◆ ◆ ◆ 312 421 -

PSSu K F FAU B ◆ 4 dijital giriş, 
2 dijital çıkış

◆ 2 (1,75 A) 1-li ◆ ◆ ◆ ◆ 312 420 -

PSSu E S 4DI ◆ ◆ 4 dijital giriş ◆ - ◆ ◆ ◆ ◆ 312 400 1), 2) 312 401 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 4DO 0,5 ◆ ◆ 4 dijital çıkış ◆ 0,5 A ◆ ◆ ◆ ◆ 312 405 1) 312 406 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2DO 2 ◆ ◆ 2 dijital çıkış ◆ 2 A ◆ ◆ ◆ ◆ 312 410 1) 312 411 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2DOR 10 ◆ ◆ 2 röle çıkışı ◆ 2 kapatıcı ◆ ◆ ◆ ◆ 312 510 1) - ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2DOR 2 ◆ ◆ 2 röle çıkışı ◆ 2 kapatıcı ◆ ◆ 312 511 1) - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu K S 8DI 8DO 0,5 ◆ ◆ 8 dijital giriş,
8 dijital çıkış

◆ 0,5 A ◆ ◆ ◆ ◆ 312 431 1) -

PSSu K S 16DI ◆ ◆ 16 dijital giriş ◆ - ◆ ◆ ◆ ◆ 312 430 -

PSSu K S 16DO 0,5 ◆ ◆ 16 dijital çıkış ◆ 0,5 A ◆ ◆ ◆ ◆ 312 432 -

Ortak özellikler
• Besleme modüllerinden besleme gerilimi 5 V DC
• Potansiyel ayırma

1)  Modüller, T-tip olarak ağır çevre şartlarında  
da kullanılabilir. T tipi modüllerin sipariş numarası,  
312… yerine 314…ile başlar

2) Modüller, T-tip olarak demiryolları şartlarında  
da kullanılabilir. R tipi modüllerin sipariş numarası,  
312… yerine 315…ile başlar

3) C-raysız
4) C-raylı
5) Arzlama terminali mevcuttur (312 963)
6) Arzlama terminali mevcuttur (312 964)

Teknik bilgiler – PSSuniversal
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Kontrolörler ve PSSuniversal I/O sistemleri teknik veriler

Teknik bilgiler – PSSuniversal

PSSuniversal I/O 
modüller hakkında 
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150421

Analog giriş ve çıkışlar

Tip Uygunluk Fonksiyon Uygulama alanı Elektrik verileri Onaylar Sipariş 
numarası

Vidalı terminaller5) Koruma kafesli yaylı terminaller 6)
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PSSu E S 2AI U ◆ ◆ 2 analog giriş ◆ 0 … 10 V s.e.;  
diff; –10 … +10 V

◆ ◆ ◆ 312 440 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 4AI U ◆ ◆ 4 analog giriş ◆ 0 … 10 V s.e. ◆ ◆ 312 445 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2AI I s.e. ◆ ◆ 2 analog giriş ◆ 0 … 20 mA; 4 … 20 mA ◆ ◆ ◆ 312 450 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2AO U ◆ ◆ 2 analog çıkış ◆ 0 … 10 V; -10 … +10 V ◆ ◆ ◆ 312 460 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 4AO U ◆ ◆ 4 analog çıkış ◆ 0 … 10 V ◆ ◆ 312 465 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2AO I ◆ ◆ 2 analog çıkış ◆ 0 … 20 mA; 4 … 20 mA ◆ ◆ 312 470 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2AI RTD ◆ ◆ 2 analog giriş ◆ - ◆ ◆ ◆ 312 490 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2AI TC ◆ ◆ 2 analog giriş ◆ Termo elemanlar ◆ ◆ ◆ 312 500 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F AI I ◆ 1 analog giriş ◆ 0 … 25 mA ◆ 312 260 1), 2) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F AI U ◆ 1 analog giriş ◆ -10 … +10 V ◆ 312 265 1), 2) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E AI SHT1 ◆ ◆ 1 analog giriş, 
2 analog çıkış

◆ ◆ 0 … 0,6 A; 0 … 20 mA ◆ ◆ ◆ ◆ 312 261 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E AI SHT2 ◆ ◆ 1 analog giriş, 
2 analog çıkış

◆ ◆ 0 … 0,2 A; 0 … 20 mA ◆ ◆ 312 262 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

1)  Modüller, T-tip olarak ağır çevre şartlarında  
da kullanılabilir. T tipi modüllerin sipariş numarası,  
312… yerine 314…ile başlar

2) Modüller, T-tip olarak demiryolları şartlarında  
da kullanılabilir. R tipi modüllerin sipariş numarası,  
312… yerine 315…ile başlar

3) C-raysız
4) C-raylı
5) Arzlama terminali mevcuttur (312 963)
6) Arzlama terminali mevcuttur (312 964)
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Teknik bilgiler – PSSuniversal

Analog giriş ve çıkışlar

Tip Uygunluk Fonksiyon Uygulama alanı Elektrik verileri Onaylar Sipariş 
numarası

Vidalı terminaller5) Koruma kafesli yaylı terminaller 6)
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PSSu E S 2AI U ◆ ◆ 2 analog giriş ◆ 0 … 10 V s.e.;  
diff; –10 … +10 V

◆ ◆ ◆ 312 440 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 4AI U ◆ ◆ 4 analog giriş ◆ 0 … 10 V s.e. ◆ ◆ 312 445 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2AI I s.e. ◆ ◆ 2 analog giriş ◆ 0 … 20 mA; 4 … 20 mA ◆ ◆ ◆ 312 450 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2AO U ◆ ◆ 2 analog çıkış ◆ 0 … 10 V; -10 … +10 V ◆ ◆ ◆ 312 460 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 4AO U ◆ ◆ 4 analog çıkış ◆ 0 … 10 V ◆ ◆ 312 465 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2AO I ◆ ◆ 2 analog çıkış ◆ 0 … 20 mA; 4 … 20 mA ◆ ◆ 312 470 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2AI RTD ◆ ◆ 2 analog giriş ◆ - ◆ ◆ ◆ 312 490 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2AI TC ◆ ◆ 2 analog giriş ◆ Termo elemanlar ◆ ◆ ◆ 312 500 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F AI I ◆ 1 analog giriş ◆ 0 … 25 mA ◆ 312 260 1), 2) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F AI U ◆ 1 analog giriş ◆ -10 … +10 V ◆ 312 265 1), 2) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E AI SHT1 ◆ ◆ 1 analog giriş, 
2 analog çıkış

◆ ◆ 0 … 0,6 A; 0 … 20 mA ◆ ◆ ◆ ◆ 312 261 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E AI SHT2 ◆ ◆ 1 analog giriş, 
2 analog çıkış

◆ ◆ 0 … 0,2 A; 0 … 20 mA ◆ ◆ 312 262 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

1)  Modüller, T-tip olarak ağır çevre şartlarında  
da kullanılabilir. T tipi modüllerin sipariş numarası,  
312… yerine 314…ile başlar

2) Modüller, T-tip olarak demiryolları şartlarında  
da kullanılabilir. R tipi modüllerin sipariş numarası,  
312… yerine 315…ile başlar

3) C-raysız
4) C-raylı
5) Arzlama terminali mevcuttur (312 963)
6) Arzlama terminali mevcuttur (312 964)
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Teknik bilgiler – PSSuniversal

PSSuniversal I/O 
modüller hakkında 
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150421

Sayaç modülleri

Tip Uygunluk Fonksiyon Uygulama alanı Elektrik verileri Onaylar Sipariş 
numarası

Vidalı terminaller5) Koruma kafesli yaylı terminaller 6)
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PSSu E S ABS SSI ◆ ◆ Mutlak değer sensörü SSI ◆ SSI ◆ ◆ 312 480 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S INC ◆ ◆ Artan değer sensörü ◆ INC ◆ ◆ 312 485 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S INC 24V se ◆ ◆ Artan değer sensörü ◆ INC ◆ ◆ ◆ 312 486 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F ABS SSI ◆ Mutlak değer sensörü SSI ◆ SSI ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 275 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F INC ◆ Artan değer sensörü ◆ INC ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 280 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu K F INC ◆ Artan değer sensörü ◆ INC ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 437 1)

PSSu K F EI ◆ Kodlama arayüzü ◆ Sin/Cos, TTL, HTL, Başlatıcılar  
24 V

◆ ◆ ◆ 312 433

PSSu K F EI CV ◆ Kodlama arayüzü ◆ Sin/Cos, TTL, HTL, Başlatıcılar  
24 V

◆ ◆ ◆ 312 434 1)

Seri arabirime sahip elektronik modüller

PSSu E S RS232 ◆ ◆ RS232-arabirimi ◆ - ◆ ◆ 312 515 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu K S RS232 ◆ RS232-arabirimi ◆ - ◆ ◆ 312 439 1)

PSSu K S RS232  
Modbus ASCII

◆ RS232-arabirimi ◆ - ◆ ◆ 312 438 1)

PSSu E S RS485 ◆ ◆ RS485-arabirimi ◆ - ◆ ◆ 312 516 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

1)  Modüller, T-tip olarak ağır çevre şartlarında  
da kullanılabilir. T tipi modüllerin sipariş numarası,  
312… yerine 314…ile başlar

2) Modüller, T-tip olarak demiryolları şartlarında  
da kullanılabilir. R tipi modüllerin sipariş numarası,  
312… yerine 315…ile başlar

3) C-raysız
4) C-raylı
5) Arzlama terminali mevcuttur (312 963)
6) Arzlama terminali mevcuttur (312 964)
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Kontrolörler ve PSSuniversal I/O sistemleri teknik veriler

Teknik bilgiler – PSSuniversal

Sayaç modülleri

Tip Uygunluk Fonksiyon Uygulama alanı Elektrik verileri Onaylar Sipariş 
numarası

Vidalı terminaller5) Koruma kafesli yaylı terminaller 6)
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PSSu E S ABS SSI ◆ ◆ Mutlak değer sensörü SSI ◆ SSI ◆ ◆ 312 480 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S INC ◆ ◆ Artan değer sensörü ◆ INC ◆ ◆ 312 485 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S INC 24V se ◆ ◆ Artan değer sensörü ◆ INC ◆ ◆ ◆ 312 486 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F ABS SSI ◆ Mutlak değer sensörü SSI ◆ SSI ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 275 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F INC ◆ Artan değer sensörü ◆ INC ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 280 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu K F INC ◆ Artan değer sensörü ◆ INC ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 437 1)

PSSu K F EI ◆ Kodlama arayüzü ◆ Sin/Cos, TTL, HTL, Başlatıcılar  
24 V

◆ ◆ ◆ 312 433

PSSu K F EI CV ◆ Kodlama arayüzü ◆ Sin/Cos, TTL, HTL, Başlatıcılar  
24 V

◆ ◆ ◆ 312 434 1)

Seri arabirime sahip elektronik modüller

PSSu E S RS232 ◆ ◆ RS232-arabirimi ◆ - ◆ ◆ 312 515 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu K S RS232 ◆ RS232-arabirimi ◆ - ◆ ◆ 312 439 1)

PSSu K S RS232  
Modbus ASCII

◆ RS232-arabirimi ◆ - ◆ ◆ 312 438 1)

PSSu E S RS485 ◆ ◆ RS485-arabirimi ◆ - ◆ ◆ 312 516 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

1)  Modüller, T-tip olarak ağır çevre şartlarında  
da kullanılabilir. T tipi modüllerin sipariş numarası,  
312… yerine 314…ile başlar

2) Modüller, T-tip olarak demiryolları şartlarında  
da kullanılabilir. R tipi modüllerin sipariş numarası,  
312… yerine 315…ile başlar

3) C-raysız
4) C-raylı
5) Arzlama terminali mevcuttur (312 963)
6) Arzlama terminali mevcuttur (312 964)
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PSSu XR F-T 

SD Memory Card  
512MB 
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Kontrolör ve I/O sistemleri aksesuarları

PSSuniversal – Aksesuar

Tip Fonksiyon Onaylar Sipariş numarası Uygunluk

PSSu XB F-T PSSu modül veriyolunun 0,5 m veya 1 m uzatılması amaçlı ana istasyon,  
kontrol kabini içerisinde

BG, CE, EAC (Eurasian), KOSHA, TÜV, cULus Listed 314 092 1)  • PSSu BP 2/16 S   312 628
 • PSSu BP 2/16 C   312 629
 • PSSu BP-C 2/16 S   312 630
 • PSSu BP-C 2/16 C   312 631

PSSu XR F-T PSSu modül veriyolunun 0,5 m veya 1 m uzatılması amaçlı Remote istasyon, 
kontrol kabini içerisinde

BG, CE, EAC (Eurasian), KOSHA, TÜV, cULus Listed 314 093 1) Bağlantı kablosu  
PSSu A RJ45-CAB 1.5M  .................................  314 094 1)

PSSu A ET Ray sonu açısı - 312 900 -

PSSu A ETM Ray sonu açısı, metal modeli, ağır mekanik  
koşular için

- 312 901 -

PSSu A EC Entegre sonlandırma direncine sahip  
sonlandırma plakası

cULus Listed 312 902 -

CE, cULus Listed 314 902 1) -

PSSu A ET PE Ray için topraklama terminali,  
PE bağlantısı, gn/ge

- 312 949 -

PSSu A USB-CAB03 PSSu-USB-kablo, 3 m uzunluk - 312 992 -

PSSu A USB-CAB05 PSSu-USB-kablo, 5 m uzunluk - 312 993 -

SD Memory Card 512MB PSSu başlık modülü için  
SD-hafıza kartı 512 MB

- 313 100 -

PSSu A Con 1/4 S Gerilim beslemesi soket takımı,  
1 sıra, 4-lü, vidalı bağlantı

BG, CE, TÜV, cULus Listed 313 110 PSS 4000 otomasyon sistemi başlık modülü (sayfa 126)

PSSu A Con 2/8 C Gerilim beslemesi soket takımı,  
2 sıra, 8-lü, yaylı bağlantı

BG, CE, TÜV, cULus Listed 313 111 PSS 4000 otomasyon sistemi başlık modülü (sayfa 126)

PSSu A Con 1/10 C Kompakt modüller için soket takımı,  
1 sıra, 10-lu, yaylı bağlantı

BG, CE, TÜV, cULus Listed 313 115 -

PSSu A Con 3/30 C Kompakt modüller için soket takımı,  
3 sıra, 30-lu, yaylı bağlantı

BG, CE, TÜV, cULus Listed 313 116 -

PSSu A Con 4 S Kompakt modüller için soket,  
4-lü, vidalı bağlantı (INC modül için)

- 313 117 -

PSSu A Con 4 C Kompakt modüller için soket,  
4-lü, yaylı bağlantı (INC modül için)

CE, cULus Listed 313 118 -

PSSu A Con Set1 C Kompakt modüller için soket takımı,  
Takım 1-sıra, 5-li ve 10-lu hattan oluşur,  
yaylı bağlantı (K-F-EI-modül için)

CE, cULus Listed 313 114 -

1)  Modüller, T-tip olarak ağır  
çevre şartlarında kullanılabilir.

PSSuniversal – Aksesuar
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PSSuniversal – Aksesuar

Tip Fonksiyon Onaylar Sipariş numarası Uygunluk

PSSu XB F-T PSSu modül veriyolunun 0,5 m veya 1 m uzatılması amaçlı ana istasyon,  
kontrol kabini içerisinde

BG, CE, EAC (Eurasian), KOSHA, TÜV, cULus Listed 314 092 1)  • PSSu BP 2/16 S   312 628
 • PSSu BP 2/16 C   312 629
 • PSSu BP-C 2/16 S   312 630
 • PSSu BP-C 2/16 C   312 631

PSSu XR F-T PSSu modül veriyolunun 0,5 m veya 1 m uzatılması amaçlı Remote istasyon, 
kontrol kabini içerisinde

BG, CE, EAC (Eurasian), KOSHA, TÜV, cULus Listed 314 093 1) Bağlantı kablosu  
PSSu A RJ45-CAB 1.5M  .................................  314 094 1)

PSSu A ET Ray sonu açısı - 312 900 -

PSSu A ETM Ray sonu açısı, metal modeli, ağır mekanik  
koşular için

- 312 901 -

PSSu A EC Entegre sonlandırma direncine sahip  
sonlandırma plakası

cULus Listed 312 902 -

CE, cULus Listed 314 902 1) -

PSSu A ET PE Ray için topraklama terminali,  
PE bağlantısı, gn/ge

- 312 949 -

PSSu A USB-CAB03 PSSu-USB-kablo, 3 m uzunluk - 312 992 -

PSSu A USB-CAB05 PSSu-USB-kablo, 5 m uzunluk - 312 993 -

SD Memory Card 512MB PSSu başlık modülü için  
SD-hafıza kartı 512 MB

- 313 100 -

PSSu A Con 1/4 S Gerilim beslemesi soket takımı,  
1 sıra, 4-lü, vidalı bağlantı

BG, CE, TÜV, cULus Listed 313 110 PSS 4000 otomasyon sistemi başlık modülü (sayfa 126)

PSSu A Con 2/8 C Gerilim beslemesi soket takımı,  
2 sıra, 8-lü, yaylı bağlantı

BG, CE, TÜV, cULus Listed 313 111 PSS 4000 otomasyon sistemi başlık modülü (sayfa 126)

PSSu A Con 1/10 C Kompakt modüller için soket takımı,  
1 sıra, 10-lu, yaylı bağlantı

BG, CE, TÜV, cULus Listed 313 115 -

PSSu A Con 3/30 C Kompakt modüller için soket takımı,  
3 sıra, 30-lu, yaylı bağlantı

BG, CE, TÜV, cULus Listed 313 116 -

PSSu A Con 4 S Kompakt modüller için soket,  
4-lü, vidalı bağlantı (INC modül için)

- 313 117 -

PSSu A Con 4 C Kompakt modüller için soket,  
4-lü, yaylı bağlantı (INC modül için)

CE, cULus Listed 313 118 -

PSSu A Con Set1 C Kompakt modüller için soket takımı,  
Takım 1-sıra, 5-li ve 10-lu hattan oluşur,  
yaylı bağlantı (K-F-EI-modül için)

CE, cULus Listed 313 114 -

1)  Modüller, T-tip olarak ağır  
çevre şartlarında kullanılabilir.

Kontrolör ve I/O sistemleri aksesuarları

PSSuniversal 
aksesuarları  
hakkında her zaman  
güncel bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web84867
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PSSnet SLL 5T

PSSnet SHL 6T 
2FSMSC MRP
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Tip Teknik özellikler Onaylar Sipariş 
numarası

PSSnet SLL 5T 5 elektrik portu CE, cULus Listed 380 600

PSSnet SLL 4T 1FMMSC  • 4 elektrik portu
 • 1 fiber optik port
 • Multi mod bağlantı

CE, cULus Listed 380 604

Ortak özellikler
 • (Tak çalıştır) Plug-and-play (konfigürasyon gerektirmez)
 • Tanılama LED'leri

Unmanaged Switches PSSnet SLL

Tip Teknik özellikler Onaylar Sipariş 
numarası

PSSnet SHL 8T MRP 8 elektrik portu CE, cULus Listed 380 601

PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP  • 6 elektrik portu
 • 2 fiber optik port
 • Multi mod bağlantı

CE, cULus Listed 380 602

PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP  • 6 elektrik portu
 • 2 fiber optik port
 • Singlemode-bağlantı

CE, cULus Listed 380 650

Ortak özellikler
 • Konfigürasyon ve tanılama için kapsamlı yönetimsel fonksiyonlar
 • Web tarayıcı vasıtasıyla erişim için web tabanlı yönetim
 • Fazlalık MRP
 • Fazlalık gerilim beslemesi

Alt yapı bileşenleri – Teknik bilgiler

Managed Switches PSSnet SHL

Alt yapı bileşenleri teknik bilgiler

K
on

tr
ol

ör
le

r 
ve

 I/
O

 s
is

te
m

le
ri



SafetyNET p 
Connector RJ45s

PSSnet GW1 
MOD-EtherCAT

SafetyNET p 
Cable
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Alt yapı bileşenleri teknik bilgiler

Tip Teknik özellikler Onaylar Sipariş 
numarası

SafetyNET p Connector RJ45s  • 20 kurulum için standart soket
 • Hızlı bağlantı
 • RJ45-Soket ön yüzü
 • Muhafaza, PSSuniversal  
sabitleme kelepçesine uygun

 • Ortam sıcaklığı: 
–40 °C … +70 °C

- 380 400

SafetyNET p Cable  • Kablo-Metrelik ürün
 • Hat kesiti AWG 22
 • CAT 5e, 4-damarlı

- 380 000

SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5 m 0,5 m kabloya sahip  
2 x RJ45-soket

- 380 001

SN CAB RJ45s RJ45s, 1 m 1 m kabloya sahip  
2 x RJ45-soket

- 380 003

SN CAB RJ45s RJ45s, 2 m 2 m kabloya sahip  
2 x RJ45-soket

- 380 005

SN CAB RJ45s RJ45s, 5 m 5 m kabloya sahip  
2 x RJ45-soket

- 380 007

SN CAB RJ45s RJ45s, 10 m 10 m kabloya sahip  
2 x RJ45-soket

- 380 009

Stripping-Tool SafetyNET p kablo ve  
konektörler için kurulum aleti

- 380 070

Tip Teknik özellikler Onaylar Sipariş 
numarası

PSSnet GW1 MOD-CAN Modbus/TCP Slave'den  
CANopen Slave'e  
protokol dönüştürücü

CE, cULus Listed 311 602

PSSnet GW1 MOD-EtherCAT Modbus/TCP Slave'den  
CANopen Slave'e  
protokol dönüştürücü

CE, cULus Listed 311 601

Ağ geçidi

Alt yapı bileşenleri – Teknik bilgiler

SafetyNET p-soket, kablo ve sıyırma aleti

• Ağ geçitleri

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150452

SafetyNET p  
altyapı bileşenleri 
 hakkındaher zaman 
güncel bilgiler için:

Web kodu: 

web150453
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 Sistem ve araç yazılımları tercih yardımı

Yazılım – Tercih yardımı

Tip Özellikler Sipariş numarası

PSSuniversal Startup yazılımı, 
PSSuniversal Assistant dahildir
PSSuniversal dağıtılmış I/O sistemlere  
ait konfigürasyon ve bağımsız  
çevre testi

• USB arabirim üzerinden bağlı kontrolör olmayan PSSuniversal sistemlerin fonksiyon testi
• FS- ve ST çıkışların açılması/kapatılması
• Girişlere ait durum göstergesi  

(örneğin kontrol kabinini kuran kişiye kablo kontrolleri sırasında destek sağlar)
• Online yardım

Yazılım, internet vasıtasıyla indirilebilir: www.pilz.com/pssuniversal_tools

• Tek kullanıcı lisansı (temel) 1)   312 890B
• Ek lisans (kullanıcı) 1) başka bir çalışma istasyonu içindir   312 890K

1)  PSSuniversal Startup yazılımı için lisanssız

PSSuniversal dağıtılmış I/O sistemleri konfigürasyon aracı

PSS 4000 otomasyon sisteminde yazılımlar

Tip Özellikler Sipariş numarası

PAS4000
PSS 4000 otomasyon  
sisteminde yazılımlar-platform

• EN/IEC 61131-3 gereğince editörler, PAS STL, PAS IL, PAS LD
• Grafiksel program editörü PASmulti
• Online yardım
• Özel lisans modeli

Yazılım, internet vasıtasıyla indirilebilir, www.pilz.com/pas4000

PASunits: Proje işletimi amacıyla etkinleştirme sonrası proje, PAS4000'de lisanslandırılır,  
kullanılan fonksiyonlar için PASunit'ler hesaplanır ve yazılımın mevkisinde projeye kaydedilir.

• PASunits 500   317 910
• PASunits 1 000   317 920
• PASunits 5 000   317 930
• PASunits 10 000   317 940
• PASkey: USB kripto bellek, güvenli muhafaza ve von PASunits PASunits aktarımı amaçlı   317 999
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PASvisu görselleştirme yazılımı

Tip Özellikler Sipariş numarası

PASvisu
Web tabanlı görselleştirme yazılımı

• PASvisu Builder konfigürasyon aracından ve PASvisu Runtime'dan meydana gelir.
• Çok sayıda, ön tanımlı GUI elemanları (bölümler)
• Farklı stil şablonları vasıtasıyla optik olarak gösterişli görselleştirme.
• Kontrol projesi (PAS4000) ve görselleştirme (PASvisu) optimum şekilde irtibatlandırılmıştır.
• Konforlu genel görünüm, lokal ve uzaktan erişim

Yazılım, internet vasıtasıyla indirilebilir, www.pilz.com/pasvisu
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Tip Özellikler Sipariş numarası

PSSuniversal Startup yazılımı, 
PSSuniversal Assistant dahildir
PSSuniversal dağıtılmış I/O sistemlere  
ait konfigürasyon ve bağımsız  
çevre testi

• USB arabirim üzerinden bağlı kontrolör olmayan PSSuniversal sistemlerin fonksiyon testi
• FS- ve ST çıkışların açılması/kapatılması
• Girişlere ait durum göstergesi  

(örneğin kontrol kabinini kuran kişiye kablo kontrolleri sırasında destek sağlar)
• Online yardım

Yazılım, internet vasıtasıyla indirilebilir: www.pilz.com/pssuniversal_tools

• Tek kullanıcı lisansı (temel) 1)   312 890B
• Ek lisans (kullanıcı) 1) başka bir çalışma istasyonu içindir   312 890K

1)  PSSuniversal Startup yazılımı için lisanssız

Tip Özellikler Sipariş numarası

PAS4000
PSS 4000 otomasyon  
sisteminde yazılımlar-platform

• EN/IEC 61131-3 gereğince editörler, PAS STL, PAS IL, PAS LD
• Grafiksel program editörü PASmulti
• Online yardım
• Özel lisans modeli

Yazılım, internet vasıtasıyla indirilebilir, www.pilz.com/pas4000

PASunits: Proje işletimi amacıyla etkinleştirme sonrası proje, PAS4000'de lisanslandırılır,  
kullanılan fonksiyonlar için PASunit'ler hesaplanır ve yazılımın mevkisinde projeye kaydedilir.

• PASunits 500   317 910
• PASunits 1 000   317 920
• PASunits 5 000   317 930
• PASunits 10 000   317 940
• PASkey: USB kripto bellek, güvenli muhafaza ve von PASunits PASunits aktarımı amaçlı   317 999

•  PSS 4000-Tools

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150424

SafetyNET p  
altyapı bileşenleri 
PSSuniversal  
araçları:

Web kodu: 

web150426
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Sistem ve araç yazılımları tercih yardımı

Tip Özellikler Sipariş numarası

PASvisu
Web tabanlı görselleştirme yazılımı

• PASvisu Builder konfigürasyon aracından ve PASvisu Runtime'dan meydana gelir.
• Çok sayıda, ön tanımlı GUI elemanları (bölümler)
• Farklı stil şablonları vasıtasıyla optik olarak gösterişli görselleştirme.
• Kontrol projesi (PAS4000) ve görselleştirme (PASvisu) optimum şekilde irtibatlandırılmıştır.
• Konforlu genel görünüm, lokal ve uzaktan erişim

Yazılım, internet vasıtasıyla indirilebilir, www.pilz.com/pasvisu
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FS_TwoHandControl 
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PAS4000® yazılım yapı taşları tercih yardımı

Tip Fonksiyon

FS�EmergencyStop Acil durdurma butonlarının fonksiyonunu 1 açma kontağı  
veya 2 açma kontağıyla konfigüre eder ve izler.

FS�LightCurtain Işık ızgaralarının fonksiyonunu 2 açma kontağıyla izler.

FS�SafetyGate Emniyet kapısı şalterlerinin fonksiyonunu, 3'e kadar açma kontağıyla izler.

FS�Operating 
ModeSelectorSwitch

Bir işletme modları seçme şalterinin 8'e kadar konumunu izler.  
Gerek duyulmayan girişler, boş durabilir. Bir anahtarlama süresi geçtikten sonra, 
her zaman bir kontak kapalı olmalıdır.

FS�SafetyValve Basit valf, çift valf ve yönlendirme valfi tipindeki emniyet valflerinin kumandasını izler.

FS�TwoHandControl Çift el kontrolüne ait iki butonun eş zamanlı ( 0,5 sn içerisinde) olarak etkinleştirilip 
etkinleştirimediğini izler. EN 574 gereğince Tip IIIA (2 kapatma kontağı)  
veya Tip IIIC (2 kapatma ve 2 açma kontağı) çift el butonu kullanılabilir.

FS�Muting Emniyet fonksiyonlarının (BWS/AOS), işlemi kesmeden (Muting) EN 61496-1 
gereğince sınırlı sürede köprülenmesine hizmet eder.

FS�CounterDual FS_AbsoluteEncoder ve/veya FS_Incremental Encoder yapı taşıyla bağlantılı  
olarak aşağıdaki emniyetli değerleri bildirir: Pozisyon, hız ve bekleme durumu.

PAS4000 yazılım yapı taşlarını, doğrudan yazılım kütüphanesindeki araçta bulabilirsiniz.  
Aracı indirmek için: www.pilz.com/PAS4000

Genel Fail-safe kontrol yapı taşları

PAS4000 yazılım yapı taşları tercih yardımı
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FS_Incremental 
Encoder

FS_CamController

FS_EI_SOSM

FS_EI_SSMO
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PAS4000 yazılım yapı taşları tercih yardımı

Tip Fonksiyon

FS�Absolute 
Encoder

Bir mutlak değer sensörünün ölçüm değerinden sayaç seviyesini (artışlı)  
bildirir ve modül durumunu izler.

FS�Incremental 
Encoder

Sayacı sıfırlar, geçerli sayaç seviyesini (artışlı) bildirir ve durum bilgisi aktarır.

FS�AnalogueInput  
Dual

Fazlalık, bir değer aralığını aşan veya bir değer aralığının altında kalan analog giriş 
değerlerini ve belirlenmiş bir süre zarfında analog giriş değeri 0 ve analog giriş 
değeri 1 arası değeri izler (tutarlılık kontrolü)

FS�Scaling Analog bir giriş değerini ölçeklendirir ve bunu bir O değişkenine aktarır.

FS�EI�Basic PSSu K F EI kompakt modül için yapı taşı

FS�EI�SSM0 Emniyetli hız izlemek (SSM) için PSSu K F EI kompakt modül için yapı taşı

FS�EI�SOSM Emniyetli işletme durdurmayı izlemek (SOS-M) için PSSu K F EI kompakt modül 
için yapı taşı

FS�EI�SDIM Emniyetli hareket yönü izlemek (SDI-M) için PSSu K F EI kompakt modül için yapı taşı

FS�EI�SSM1�SSRM Emniyetli hız aralığı izlemek (SSM) için PSSu K F EI kompakt modül için yapı taşı

Tip Fonksiyon

FS�PressOperating 
Modes

Mekanik bir prese ait kurulum modu, tek strok ve otomatik çalışma gibi çalışma 
modlarını kontrol eder ve izler.

FS�CamEvaluation Mekanik bir prese ait eksantrik anahtarlama tertibatını, aşağıdaki hususlarda izler:  
Ek çalışma eksantriği ve hızlı çalışma eksantriği sinyallerinin tutarlılığı,  
dinamik eksantriğin ve ek çalışma eksantriğinin kaybı, üst dönüş noktasında  
ek çalışmanın aşılması.

FS�CycleMode 
LightCurtain

Bir ışık ızgarası kullanımında standart modda ve İsveç modunda çalışırken  
pres strokunun tetiklenmesi amaçlı palslı çalışmayı (kontrol) sağlar.

FS�CamController Bir presin kontrolü amacıyla pozisyon sinyallerini gönderir.  
Öneğin FS_PositionToAngle yapı taşıyla açı değerlerinden, üst dönüş  
noktasına erişme sinyalinden elde edilir ve bu sayede presin kapatılmasını sağlar. 
Emniyetli elektronik eksantrik anahtarlama tertibatlarında kullanılır.

PAS4000 yazılım yapı taşlarını, doğrudan yazılım kütüphanesindeki araçta bulabilirsiniz.  
Aracı indirmek için: www.pilz.com/PAS4000

Donanıma dayanan yapı taşları 

Presleme -Kontrol yapı taşları

PAS4000 hakkında 
her zaman güncel 
bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150424

K
on

tr
ol

ör
le

r 
ve

 I/
O

 s
is

te
m

le
ri



144

Remote I/O Sistemi PSSuniversal 2

Remote I/O System PSSuniversal 2 ürün ailesi

PSSuniversal 2 Remote I/O sistemi ile Pilz ailesinden üniversal sistemlerin yeni nesil ürünü geliyor. PSSuniversal 2, 
bir emniyet ve otomasyon sistemine esneklik, açıklık ve ince ayrıntılar sunuyor. İlk kademede, PROFINET iletişim 
modülü ve bir I/O modülü seçeneğinden Remote I/O sistem bulunmaktadır. Sıradaki aşamada, EtherNet/IP- 
arabirimine ve diğer I/O modüllere sahip bir iletişim modülü bulunmaktadır. Teknik ve mekanik iyileştirmeler 
sayesinde, kullanıcılar zamandan ve masraftan tasarruf eder. Her halde en dikkat çekici yenilik, Remote I/O sistem 
PSSuniversal 2 vasıtasıyla yüksek kurulum ve servis dostu yapı sunan, üç parçalı sistem kurulumudur.

Kısaca avantajlarınız

• Kolay, esnek ve ince  

ayrıntılara sahip: 

 - İşletime alma ve servis 

sırasında optimize edilmiş 

kullanım 

 - Üç parçalı sistem kurulumu, 

azaltılmış servis masrafları 

• Kompakt: 

 - Minimize edilmiş ölçüler, 

yüksek ambalaj yoğunluğu 

vasıtasıyla 16 kanala kadar 

12,5 mm ölçülerde

• Ana fonksiyon olarak  

fonksiyonel emniyet:

 - Emniyet ve standart  

fonksiyonlardan tercihe  

bağlı kurulum

• Kesin tanılama:

 - Hatalı modül soket yerine  

ve etkilenen terminale ait  

aynı mantıkta gösterge

 - Hızlı hata lokalizasyonu  

ve hata giderme

• Açıklık: 

 - Başlık modülünün 

değiştirilmesiyle PROFINET, 

EtherNet/IP ve diğerlerine 

adaptasyon

 - Emniyetli üniversal I/O 

modüller ve en farklı emniyet 

protokolleri için eşdeğer 

kullanım
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Remote I/O Sistemi PSSuniversal 2

Kısaca PSSuniversal 2 Remote I/O sistemi avantajları

Kolay konfigürasyon 

Remote-I/O sistemi PSSuniversal 2,  

yeni PASconfig ile konfigüre  

edilmektedir. Bu yazılım sayesinde 

sistem hızlı ve kolayca işletime alınır. 

TIA-Portal'a ait Tool Calling arayüzü 

üzerinden PASconfig doğrudan 

çağırılabilir.

İyileştirilmiş mekanik konsept 

Üç parçalı yeni sistem kurulumu 

sayesinde servis ve bakım masrafları 

önemli şekilde düşer. Tanılama işlemi, 

Remote I/O üzerinden kesin olarak 

uygulanabilir. İşletim sırasında  

modül değişimi imkanı mevcuttur. 

Bununla birlikte başlık modülü,  

yeniden konfigüre edilmeden 

değiştirilebilir. Arka tarafın değişimi  

için artık tamamıyla bir demontaj 

gerekli değildir. PSSuniversal 2,  

özel kodlaması sayesinde yüksek 

kullanım emniyeti sunar.

TIA-Portal'dan gelişmiş konfigürasyon amaçlı PASconfig yazılım aracı.

TIA-Portal

PROFINET/PROFIsafe üzerinden standart ve emniyet amaçlı bağlantı.

Hata emniyetli  
SPS kontrolü

PROFINET/ 
PROFIsafe

Remote-I/O sistemi  
PSSuniversal 2  
hakkında her zaman  
güncel bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150509
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PSS u2 P0 F/S PN

PSS u2 ES 16PT 0V

PSS u2 B 4
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Remote I/O sistemi PSSuniversal 2 teknik veriler

Teknik bilgiler – PSSuniversal 2
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Tip İletişim arabirimleri Uygulama alanı Özellikler Onaylar Sipariş 
numarası

Uyumlu  
terminal blokuFail-safe 

fonksiyonları
Otomasyon 
fonksiyonları

PSS u2 P0 F/S PN 2 x PROFINET/PROFIsafe ◆ ◆  • Başlık modülü PROFINET Client/PROFIsafe Device
 • Entegre ethernet anahtarı (iki ethernet portu)
 • PASconfig aracıyla konfigüre edilebilir
 • 64 adete kadar I/O modül bağlantısı amaçlı  
PSS u2-arka duvar veriyolu

 • Montaj ölçüleri (Y x E x D) mm: 110,1 x 64,1 x 94,7

CE, TÜV, 1) 328 061 328 831

Remote I/O Sistemi PSSuniversal 2 – Başlık modülü

Tip Fonksiyon Uygulama alanı Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Fail-safe 
fonksiyonları

Otomasyon 
fonksiyonları

PSS u2 B 4 4 soket yeri bulunan modül taşıyıcı ◆ ◆  • Arka taraf ve modül beslemesi
 • Montaj ölçüleri (Y x E x D) mm: 107,0 x 53,9 x 32,9

CE, TÜV, 1) 328 810

PSS u2 B 1 1 soket yeri bulunan modül taşıyıcı ◆ ◆  • Arka taraf ve modül beslemesi
 • Montaj ölçüleri (Y x E x D) mm: 107,0 x 16,4 x 32,9

CE, TÜV, 1) 328 811

Arka taraf/modül taşıyıcı

Tip Fonksiyon Özellikler Onaylar Sipariş 
numarası

Uyumlu  
terminal bloku

PSS u2 ES 16PT 0V Standart hat değiştirme modülü, 0-V beslemesi, 16-lı 16 terminal bağlantısı 0-V potansiyel CE, TÜV, 1) 328 090 328 850

PSS u2 ES 16PT FE Standart hat değiştirme modülü, fonksiyon toprağı, arz bağlantısı, 16-lı 16 terminal bağlantısı fonksiyon toprağı CE, TÜV, 1) 328 091 328 850

PSS u2 ES 8PTD 24V 0V Standart hat değiştirme modülü, 24-V beslemesi,  
0-V beslemesi, tanılama özelliği, 16-lı

 • 8 terminal bağlantısı 0 V
 • 8 terminal bağlantısı 24 V DC/0,5 A

CE, TÜV, 1) 328 092 328 850

PSS u2 ES PSP Gerilim beslemesi modülü, 24-V/8-A çevre birim beslemesi Cevre biri gerilim beslemesi 24 V DC, maks. 8 A CE, TÜV, 1) 328 080 328 840

1) Kuzey Amerika pazarı için ürün işareti hazırlık aşamasında

Besleme modülü/dağıtım modülü
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Teknik bilgiler – PSSuniversal 2

Remote I/O sistemi PSSuniversal 2 teknik veriler

Remote I/O sistemi  
PSSuniversal 2  
hakkında her zaman  
güncel bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150509
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Tip İletişim arabirimleri Uygulama alanı Özellikler Onaylar Sipariş 
numarası

Uyumlu  
terminal blokuFail-safe 

fonksiyonları
Otomasyon 
fonksiyonları

PSS u2 P0 F/S PN 2 x PROFINET/PROFIsafe ◆ ◆  • Başlık modülü PROFINET Client/PROFIsafe Device
 • Entegre ethernet anahtarı (iki ethernet portu)
 • PASconfig aracıyla konfigüre edilebilir
 • 64 adete kadar I/O modül bağlantısı amaçlı  
PSS u2-arka duvar veriyolu

 • Montaj ölçüleri (Y x E x D) mm: 110,1 x 64,1 x 94,7

CE, TÜV, 1) 328 061 328 831

Remote I/O Sistemi PSSuniversal 2 – Başlık modülü

Tip Fonksiyon Uygulama alanı Özellikler Onaylar Sipariş numarası

Fail-safe 
fonksiyonları

Otomasyon 
fonksiyonları

PSS u2 B 4 4 soket yeri bulunan modül taşıyıcı ◆ ◆  • Arka taraf ve modül beslemesi
 • Montaj ölçüleri (Y x E x D) mm: 107,0 x 53,9 x 32,9

CE, TÜV, 1) 328 810

PSS u2 B 1 1 soket yeri bulunan modül taşıyıcı ◆ ◆  • Arka taraf ve modül beslemesi
 • Montaj ölçüleri (Y x E x D) mm: 107,0 x 16,4 x 32,9

CE, TÜV, 1) 328 811

Arka taraf/modül taşıyıcı

Tip Fonksiyon Özellikler Onaylar Sipariş 
numarası

Uyumlu  
terminal bloku

PSS u2 ES 16PT 0V Standart hat değiştirme modülü, 0-V beslemesi, 16-lı 16 terminal bağlantısı 0-V potansiyel CE, TÜV, 1) 328 090 328 850

PSS u2 ES 16PT FE Standart hat değiştirme modülü, fonksiyon toprağı, arz bağlantısı, 16-lı 16 terminal bağlantısı fonksiyon toprağı CE, TÜV, 1) 328 091 328 850

PSS u2 ES 8PTD 24V 0V Standart hat değiştirme modülü, 24-V beslemesi,  
0-V beslemesi, tanılama özelliği, 16-lı

 • 8 terminal bağlantısı 0 V
 • 8 terminal bağlantısı 24 V DC/0,5 A

CE, TÜV, 1) 328 092 328 850

PSS u2 ES PSP Gerilim beslemesi modülü, 24-V/8-A çevre birim beslemesi Cevre biri gerilim beslemesi 24 V DC, maks. 8 A CE, TÜV, 1) 328 080 328 840

1) Kuzey Amerika pazarı için ürün işareti hazırlık aşamasında

Besleme modülü/dağıtım modülü
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Remote I/O sistemi PSSuniversal 2 teknik veriler

Teknik bilgiler – PSSuniversal 2
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Tip Fonksiyon Uygulama alanı Özellikler Onaylar Sipariş 
numarası

Uyumlu  
terminal blokuFail-safe 

fonksiyonları
Otomasyon 
fonksiyonları

PSS u2 EF 8DI 8 dijital giriş ◆ 8 dijital giriş (24 V), 8/4 test palsı çıkışı CE, TÜV, 1) 328 101 328 850

PSS u2 EF 8DO 0.5A 8 dijital çıkış ◆ 8 yarı iletken çıkış pozitif anahtarlama, maks. 0,5 A CE, TÜV, 1) 328 131 328 850

PSS u2 EF 4DO 2A 4 dijital çıkış ◆ 4 yarı iletken çıkış pozitif anahtarlama, maks. 2 A CE, TÜV, 1) 328 133 328 840

PSS u2 EF 2DO TP 2A 2 dijital çıkış ◆ 2 yarı iletken çıkış 2-li, maks. 2 A CE, TÜV, 1) 328 140 328 840

PSS u2 EF 2DO R 8A 2 röle çıkışı ◆ 2 kapatıcı, 250 V AC/10 A, 24 V/10 A CE, TÜV, 1) 328 150 328 840

PSS u2 ES 4DID 4 dijital giriş ◆ 4 dijital giriş (24 V), gelişmiş tanılama CE, TÜV, 1) 328 310 328 840

PSS u2 ES 8DID 8 dijital giriş ◆ 8 dijital giriş (24 V), gelişmiş tanılama CE, TÜV, 1) 328 311 328 850

PSS u2 ES 4DI 4 dijital giriş ◆ 4 dijital giriş (24 V) CE, TÜV, 1) 328 300 328 840

PSS u2 ES 8DI 8 dijital giriş ◆ 8 dijital giriş (24 V) CE, TÜV, 1) 328 301 328 840

PSS u2 ES 4DOD 0.5A 4 dijital çıkış ◆ 4 yarı iletken çıkış pozitif anahtarlama,  
maks. 0,5 A, gelişmiş tanılama

CE, TÜV, 1) 328 400 328 840

PSS u2 ES 8DOD 0.5A 8 dijital çıkış ◆ 8 yarı iletken çıkış pozitif anahtarlama,  
maks. 0,5 A, gelişmiş tanılama

CE, TÜV, 1) 328 401 328 850

PSS u2 ES 16DOD 0.5A 16 dijital çıkış ◆ 16 yarı iletken çıkış pozitif anahtarlama,  
maks. 0,5 A, gelişmiş tanılama

CE, TÜV, 1) 328 402 328 850

PSS u2 ES 4DOD 2A 4 dijital çıkış ◆ 4 yarı iletken çıkış pozitif anahtarlama,  
maks. 2 A, gelişmiş tanılama

CE, TÜV, 1) 328 410 328 840

Dijital giriş ve çıkışlar

Tip Fonksiyon Onaylar Sipariş numarası

PSS u2 A LC E1 (10 adet) Etiket taşıyıcı 23,5 x 10,5 mm, 10 adet CE, TÜV, 1) 328 910

PSS u2 A LC E2 (10 adet) Etiket taşıyıcı 103 x 10,5 mm, 10 adet CE, TÜV, 1) 328 911

PSS u2 A LC T3 (10 adet) Terminal bloku etiket taşıyıcı 61 x 11,5 mm, 10 adet CE, TÜV, 1) 328 912

PSS u2 A CE E (10 adet) Kodlama elemanları, 10 adet CE, TÜV, 1) 328 860

PSS u2 A CE T (10 adet) Kodlama çubuğu, 10 adet CE, TÜV, 1) 328 861

PSS u2 A SH 4 (10 adet) Arka taraf/4 soket yerine sahip modül taşıyıcı (VPE 10) CE, TÜV, 1) 328 820

PSS u2 A LA E1 (10 adet) Etiket şerit 23,5 x 10,5 mm (10 DIN-A4-yay) CE, TÜV, 1) 328 913

PSS u2 A LA E2 (10 adet) Etiket şerit 103 x 10,5 mm (10 DIN-A4-yay) CE, TÜV, 1) 328 914

1) Kuzey Amerika pazarı için ürün işareti hazırlık aşamasında

Aksesuar
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Teknik bilgiler – PSSuniversal 2

Remote I/O sistemi PSSuniversal 2 teknik veriler

Remote-I/O sistemi  
PSSuniversal 2  
hakkında her zaman  
güncel bilgiler için:

www.pilz.com 
adresinden 
çevrimiçi bilgi

Web kodu: 

web150509

K
on

tr
ol

ör
le

r 
ve

 I/
O

 s
is

te
m

le
ri

Tip Fonksiyon Uygulama alanı Özellikler Onaylar Sipariş 
numarası

Uyumlu  
terminal blokuFail-safe 

fonksiyonları
Otomasyon 
fonksiyonları

PSS u2 EF 8DI 8 dijital giriş ◆ 8 dijital giriş (24 V), 8/4 test palsı çıkışı CE, TÜV, 1) 328 101 328 850

PSS u2 EF 8DO 0.5A 8 dijital çıkış ◆ 8 yarı iletken çıkış pozitif anahtarlama, maks. 0,5 A CE, TÜV, 1) 328 131 328 850

PSS u2 EF 4DO 2A 4 dijital çıkış ◆ 4 yarı iletken çıkış pozitif anahtarlama, maks. 2 A CE, TÜV, 1) 328 133 328 840

PSS u2 EF 2DO TP 2A 2 dijital çıkış ◆ 2 yarı iletken çıkış 2-li, maks. 2 A CE, TÜV, 1) 328 140 328 840

PSS u2 EF 2DO R 8A 2 röle çıkışı ◆ 2 kapatıcı, 250 V AC/10 A, 24 V/10 A CE, TÜV, 1) 328 150 328 840

PSS u2 ES 4DID 4 dijital giriş ◆ 4 dijital giriş (24 V), gelişmiş tanılama CE, TÜV, 1) 328 310 328 840

PSS u2 ES 8DID 8 dijital giriş ◆ 8 dijital giriş (24 V), gelişmiş tanılama CE, TÜV, 1) 328 311 328 850

PSS u2 ES 4DI 4 dijital giriş ◆ 4 dijital giriş (24 V) CE, TÜV, 1) 328 300 328 840

PSS u2 ES 8DI 8 dijital giriş ◆ 8 dijital giriş (24 V) CE, TÜV, 1) 328 301 328 840

PSS u2 ES 4DOD 0.5A 4 dijital çıkış ◆ 4 yarı iletken çıkış pozitif anahtarlama,  
maks. 0,5 A, gelişmiş tanılama

CE, TÜV, 1) 328 400 328 840

PSS u2 ES 8DOD 0.5A 8 dijital çıkış ◆ 8 yarı iletken çıkış pozitif anahtarlama,  
maks. 0,5 A, gelişmiş tanılama

CE, TÜV, 1) 328 401 328 850

PSS u2 ES 16DOD 0.5A 16 dijital çıkış ◆ 16 yarı iletken çıkış pozitif anahtarlama,  
maks. 0,5 A, gelişmiş tanılama

CE, TÜV, 1) 328 402 328 850

PSS u2 ES 4DOD 2A 4 dijital çıkış ◆ 4 yarı iletken çıkış pozitif anahtarlama,  
maks. 2 A, gelişmiş tanılama

CE, TÜV, 1) 328 410 328 840

Dijital giriş ve çıkışlar

Tip Fonksiyon Onaylar Sipariş numarası

PSS u2 A LC E1 (10 adet) Etiket taşıyıcı 23,5 x 10,5 mm, 10 adet CE, TÜV, 1) 328 910

PSS u2 A LC E2 (10 adet) Etiket taşıyıcı 103 x 10,5 mm, 10 adet CE, TÜV, 1) 328 911

PSS u2 A LC T3 (10 adet) Terminal bloku etiket taşıyıcı 61 x 11,5 mm, 10 adet CE, TÜV, 1) 328 912

PSS u2 A CE E (10 adet) Kodlama elemanları, 10 adet CE, TÜV, 1) 328 860

PSS u2 A CE T (10 adet) Kodlama çubuğu, 10 adet CE, TÜV, 1) 328 861

PSS u2 A SH 4 (10 adet) Arka taraf/4 soket yerine sahip modül taşıyıcı (VPE 10) CE, TÜV, 1) 328 820

PSS u2 A LA E1 (10 adet) Etiket şerit 23,5 x 10,5 mm (10 DIN-A4-yay) CE, TÜV, 1) 328 913

PSS u2 A LA E2 (10 adet) Etiket şerit 103 x 10,5 mm (10 DIN-A4-yay) CE, TÜV, 1) 328 914

1) Kuzey Amerika pazarı için ürün işareti hazırlık aşamasında

Aksesuar
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Hizmetler Danışmanlık, mühendislik ve eğitim

Danışmanlık, mühendislik ve eğitim

Bir çözüm sağlayıcı olarak Pilz, dünya çapında en iyi emniyet stratejilerini uygulamanız konusunda size yardımcı 
olabilir. Servisler tüm makine ömrünü kapsamaktadır. Uygulama odaklı, güncel kurs içeriği ile eğitim paketimiz 
teklifin tamamlayıcısıdır.

Biz, işletme ve makine emniyeti konusunda, güvenilir servis sağlayacınızız

Projeniz güvenli ellerimizde!

Risk Değerlendirmesi

Makinelerinizi uygulanabilir standartlar ulusal ve/veya uluslararası standartlar ve  

direktiflere göre inceler ve mevcut tehlikeleri değerlendiririz.

Emniyet Konsepti

Mekanik, elektronik ve organizasyonel önlemler üzerinden işletme ve makinelerinizin 

güvenliği için ayrıntılı teknik çözümler geliştirmekteyiz.

Emniyet Tasarımı

Emniyet tasarımının amacı gerekli emniyet tedbirlerinin ayrıntılı planlaması ile tehlike 

noktalarını ortadan kaldırmak veya azaltmaktır.

Sistem Entegrasyonu

Risk analizinin ve emniyet tasarımının sonuçları, seçilen emniyet tedbirleri üzerinden  

belirli gereksinimlere uymak üzere gerçekleştirilir.

Yönetim Sistemimiz 
sistem entegrasyonu alanında  
EN/IEC 61508 standardı ile sertifikalandırılmıştır.

Emniyet Doğrulaması

Emniyet onayında, risk değerlendirmesi ve emniyet kavramlarına ayna tutulur ve  

söz konusu kavramlar, yetkin ve uzman bir ekip tarafından denetlenir.

CE Markalama

Gerek duyulan teknik belgeler dahil olmak üzere, gerekli uyumluluk değerlendirme prosedürü  

için tüm faaliyetleri ve süreçleri kontrol ediyoruz.



151

Hizmetler Danışmanlık, mühendislik ve eğitim

Danışmanlık, mühendislik ve eğitim

Bir çözüm sağlayıcı olarak Pilz, dünya çapında en iyi emniyet stratejilerini uygulamanız konusunda size yardımcı 
olabilir. Servisler tüm makine ömrünü kapsamaktadır. Uygulama odaklı, güncel kurs içeriği ile eğitim paketimiz 
teklifin tamamlayıcısıdır.

Biz, işletme ve makine emniyeti konusunda, güvenilir servis sağlayacınızız

Projeniz güvenli ellerimizde!

Risk Değerlendirmesi

Makinelerinizi uygulanabilir standartlar ulusal ve/veya uluslararası standartlar ve  

direktiflere göre inceler ve mevcut tehlikeleri değerlendiririz.

Emniyet Konsepti

Mekanik, elektronik ve organizasyonel önlemler üzerinden işletme ve makinelerinizin 

güvenliği için ayrıntılı teknik çözümler geliştirmekteyiz.

Emniyet Tasarımı

Emniyet tasarımının amacı gerekli emniyet tedbirlerinin ayrıntılı planlaması ile tehlike 

noktalarını ortadan kaldırmak veya azaltmaktır.

Sistem Entegrasyonu

Risk analizinin ve emniyet tasarımının sonuçları, seçilen emniyet tedbirleri üzerinden  

belirli gereksinimlere uymak üzere gerçekleştirilir.

Yönetim Sistemimiz 
sistem entegrasyonu alanında  
EN/IEC 61508 standardı ile sertifikalandırılmıştır.

Emniyet Doğrulaması

Emniyet onayında, risk değerlendirmesi ve emniyet kavramlarına ayna tutulur ve  

söz konusu kavramlar, yetkin ve uzman bir ekip tarafından denetlenir.

CE Markalama

Gerek duyulan teknik belgeler dahil olmak üzere, gerekli uyumluluk değerlendirme prosedürü  

için tüm faaliyetleri ve süreçleri kontrol ediyoruz.

 

Danışmanlık, mühendislik ve eğitim

Hizmetler Danışmanlık, mühendislik ve eğitim

Çevrimiçi bilgi:
www.pilz.com

Makine emniyeti  
ile ilgili servisler:

Koruyucu Ekipmanların Teşhisi

Alman Akreditasyon Kurumu (DAkkS) tarafından akredite edilmiş, bağımsız ISO/IEC 17020 standardına 

uyumlu denetim organımızla, makineleriniz için objektifliği ve yüksek mevcudiyeti garanti ediyoruz.

Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, tesis ve makine ekipmanları için bağımsız  
bir denetim kuruluşu olan Alman Akreditasyon Kuruluşu (DAkkS)  
tarafından 2012: DIN EN ISO/IEC 17020‘ e göre akreditedir.

Tesis Değerlendirmesi

Mümkün olan en kısa zamanda işletmeniz için bir genel bakış geliştireceğiz. Yerinde denetleme yöntemleri 

kullanarak, riskleri ortaya çıkarıp, emniyet tedbirlerinizin maliyetini ideal hale getiriyoruz.

Uluslararası Uygunluk Hizmetleri

İlgili ISO, IEC, ANSI ya da diğer ulusal veya uluslararası standartlara uyumlu hale getirmek için gerekli  

tüm stratejileri geliştirmekte ve değerlendirme süreci gerçekleştirmekteyiz.

LOTO – Kilitleme Etiketleme Sistemi

Size özel LOTO (Lockout Tagout) ölçümlerimiz, ekiplerin bakım ve tamir sırasında,  

potansiyel tehlikeli enerjileri emniyetli bir şekilde kontrol edebilmelerini sağlar.

Eğitim

Pilz iki tür kurs sunmaktadır: Makine emniyeti ve özel ürün kursları üzerine verilen  

ürünlerden bağımsız seminerler

Ayrıca makine emniyeti konusunda uzman seviyesine  
yükselmeniz için CMSE® – Sertifikalı Makine Emniyeti Uzmanı  
sertifikasyonu sunuyoruz.

Webkodu: 
web7792
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Dizin

Dizin
 • Symbols

2 Röle teknolojisi   36
Arka taraf/modül taşıyıcı   146

 • A
AC/DC-Şebekeler   13, 17
ACİL KAPATMA   22, 36, 44, 56, 18, 92
ACİL KAPATMA kontrol ünitesi   18
ActiveX Control UA   107
Adaptör   112
Ağır çevre şartları   87, 95, 97, 99,  
 101, 103, 105
Akım izleme   15
Aktif güç dönüştürme   13
Aktif güç izleme   12, 17
Aktif güç kontrolü   14
Analog çıkış   13, 17
Analog giriş sinyalleri   92
Analog giriş ve çıkışlar   132
Ana ünite   56, 58, 61, 68, 74, 78,  
 84, 86, 92, 94
Araç desteği   125
Artık gerilim   14
Artış sensörü   76, 100
Aşınmaz   18, 25, 46
Aşırı akım   14
Aşırı gerilim   14
Aşırı sıcaklık   14
Aşırı tetikleme   28
Aşırı yük   14
Aşır yüksek ve aşırı düşük yük izleme   13
Ateşleme sistemleri   24, 93
Ateşleme teknolojisi   93, 95
Ayar işletimi   26, 93, 95, 100

 • B
Bağımsız çevre testi   124
Başlık modülleri   116, 126, 146
Bekleme konumu   26, 35, 26
Bekleme konumu izleme   36, 92, 100
Bekleme konumu izleyicisi   30, 92
Bekleme konumu kontrolü   14
Besleme modülleri   129, 146
Blok kapatma modülü   129
Brülör kontrolü   24, 92

 • C
CANopen   82, 91, 103
CC-Link   82, 91, 105
Çevre   124
Çift el   92

 • D
Dağıtılmış modüller   77, 84, 111
Dağıtım modülleri   129, 146
Değerlendirme birimi   110, 112
Desantrilizasyon   77, 87, 110
DeviceNet   91, 103
Devir izleme anahtarı   26, 30, 100
Devir sayısı   26, 35
Devir sayısı aralığı   26
Devir sayısı izleme   34, 36, 92, 100
Devir yönü   17, 26, 35, 100
Dijital girişler   131, 149
Dijital giriş ve çıkışlar   130, 148
DIN EN 61557-8   13, 17
DIN ISO 9001   21
DIN VDE 0100-710   13
Dolum seviyesi   12
Döndürülebilir emniyet kontakları   24, 33
Durdurma frenleri   28, 29
Düşürülmüş hız   26

 • E
Ekran, aydınlatılmış   78
Elektrik emniyeti   12
Elektromekanik kontaklar   36
Elektronik izleme rölesi   12
Emniyet cihazı tanılama   62
Emniyet devresi   92
Emniyet, elektrik   10
Emniyet, fonksiyonel   10
Emniyet fonksiyonları   18, 66, 74
Emniyet frenleri   28, 29
Emniyet kapıları   18, 36, 44, 56, 92
Emniyet kontakları   18, 25, 56
Emniyet kontrol üniteleri   18, 46
Emniyetli blok kapatma   124
Emniyetli durdurma 1 (SS1)   76
Emniyetli durdurma 2 (SS2)   76
Emniyetli hareket yönü (SDI)   26, 76
Emniyetli hız aralığı (SSR)   26, 76
Emniyetli hız izleme (SSM)   26, 76
Emniyetli işletme durdurma (SOS)   26, 76
Emniyetli kontrol teknolojisi   20
Emniyet rölesi   20, 22, 24, 28, 36,  
 44, 46, 56, 110
Emniyet sistemleri   68, 92
Emniyet standardı   8, 68, 85
Emniyet teknolojisi   18, 20, 22, 68
Emniyet valfi   24
EN 81-1/A3   32
EN 50156-1   24, 32
EN/IEC 62061   21, 26, 28, 111
EN 61800-5-2 gereğince  
emniyet fonksiyonları   76
EN ISO 13849-1   21, 24, 26, 28, 111
EN ISO 13849-1 gereğince  
performans seviyesi PL e/Cat. 4   78
EtherCAT   91, 103, 82
Ethernet   82
EtherNet/IP   82, 105
Ethernet TCP/IP   75, 91

 • F
Faz çökme denetimi   17
Faz sırası değerlendirmesi   17
Faz sırası izleme   17
Fieldbus   75
Fieldbus modülleri   73, 75, 82, 84,  
 90, 92, 102, 104
Fren kontrolü, emniyetli   29

 • G
Gerçek zamanlı ethernet  
SafetyNET p   119, 121
Gerilim izleme   15
Giriş modülü   92, 96, 111
Giriş ve çıkış modülleri   116, 117
Görselleştirme   71, 119, 73, 121, 122, 28
Görselleştirme terminali   123

 • H
Hareket izleme, emniyetli   120
Hareket izleme modülleri  
(Motion-Monitoring modülleri)   69, 76
Hareket izleme (motion monitoring)   120

 • I
IEC 60364-7-710   13
İki el   18, 36
İletişim ağları   73, 75
Industrie 4.0   62, 71, 119, 121
Interbus   103
I/O blok   119
I/O sistemleri   119
IP20   63, 65, 139
IP67   63, 65, 77, 110, 119, 127
Işık bariyerleri   18, 36, 44, 92
Işık dalgası hattı   103
İşletme modları   18, 22, 24, 53, 93, 95
İşletme modları, ayarlanabilir   22
İşletme modları seçim şalteri   142
IT ağları   13, 17
İzolasyon direnci   13
İzolasyon hatası   14
İzolasyon izleme   17
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 • K
Kablo   112
Kablo yönlendirici   112
Kısa işletmeye alma süresi   15, 84
Kompakt kontrolörler   68, 84
Konfigürasyon   9, 26, 68, 70, 71, 84, 92
Konfigüre edilebilir  
emniyet sistemleri   92, 94
Konfigüre edilebilir  
kontrol sistemleri   8, 66, 68, 74, 77, 78
Konfigüre edilebilir  
küçük kontrolörler   68, 108
Kontak genişletmesi   22, 25, 27, 34,  
 58, 84
Kontak planı   120, 127
Kontrolörler   73, 75, 114, 116
Kontrolörler  
ve I/O sistemleri   114, 116, 126
Kontrol paspasları   18
Kontrol tanılaması   122
Kontrol teknolojisi   8
Kontrol üniteleri (anahtarlama)   8, 10
Küçük kontrolörler   66

 • L
Link modülleri   69, 77
Lojik fonksiyon bağlantısı   46

 • M
Makine kontrolü   69
Makine Yönetmeliği   26
Makro elemanlar   71
Mil kırılması   26, 35
Modbus TCP   73, 75, 91, 105
Modüler montaj   18, 62, 77
Modül programı (mIQ)   76
Motor geri bildirimi   26, 27
Multi-Master prensibi   119, 121
Mutlak değer sensörü   135, 143

 • O
Ölçeklendirilebilirlik   19
OPC UA sunucu   71, 72, 107
Operatör terminalleri   22, 71, 73, 75
Optimize edilmiş adres yönetimi   125
Otomasyon   9
Otomatik işletim   100

 • P
PAS4000   73, 120, 121, 122, 140
PASconfig   145
PAS IL   120, 140
PAS LD   120, 140
PAS STL   120, 140
PASvisu Builder   122
PASvisu görselleştirme yazılımı,  
web tabanlı   8, 66, 70, 72, 73, 121, 75
PDP67   75, 77, 110, 112
Performance Level (PL) –  
EN ISO 13849-1   30, 38, 48
PLIDdys, emniyetli hat izleme   53, 54, 55
PMDsigma   12
PMDsrange   14, 16
PMIvisu   72, 123
PNOZ   18, 20
PNOZcompact   18, 44
PNOZelog   18, 46
PNOZmulti   68, 92
PNOZmulti 2   68, 74
PNOZmulti Configurator   69, 70, 71,  
 74, 75, 76, 85, 92, 106
PNOZmulti Mini   68, 84
PNOZpower   18, 56
PNOZsigma   18, 22, 24, 26, 28
PNOZ X   18, 36
Position   26, 142
Potansiyelsiz kontaklar   36
POWERLINK   82, 91, 105
Pozisyon izleme   35
Presleme   93
Pres uygulaması   93, 95
PROFIBUS-DP   82, 90, 102, 119
PROFINET   82, 104, 119, 125, 144, 145
PROFIsafe   125, 145
Program editörü PASmulti   119, 120
Programlama   9, 116, 119, 121
Programlama dilleri   120
PSS 4000 otomasyon sistemi   116, 118,  
 121, 122, 126, 140
PSSuniversal   9, 114, 116,  
 117, 124, 125
PSSuniversal 2   9, 117, 144, 145
PSSuniversal Assistant   125, 140
Push-in Technology   18, 22, 45
PVIS tanılama çözümü   70, 71, 75, 106

 • R
Remote-I/O System   117, 124, 144
RS232   82, 90, 95, 134
Rüzgar enerjisi santralleri   55, 121

 • S
Safety Integrity Level (SIL) CL – IEC 62061 
gereğince claim limit   30, 38, 48
Sercos III   105
Sessize alma   36, 43
Sıcaklığa dayanıklı modüller   121
Sıcaklık izleme   15, 17
Standartlar   8, 20, 21
Standartlaştırma   44
Startup-Tool   125
Süre fonksiyonları   22, 33
Süreler, ayarlanabilir   22

 • T
Tahrik sistemi izleme   26, 92, 100
Talimat listesi   120, 127, 140
Tanılama   15, 18, 22, 29, 46, 57,  
 62, 63, 69, 73, 84
Tanılama listesi   122
TCI   125
Topraklama arızası izleme   17
Tramvay   55, 121

 • U
Uluslararası Standart ve Yönetmelikler   20
ungeerdete AC/DC-Systeme   13
Üniversal besleme kaynağı   18, 19, 36
USB arabirimi   86
Uzaktan erişim   73

 • V
Veri transferi   , 84, 77
VE/VEYA bağlantısı   47

 • Y
Yakınlaşma şalteri   26, 27
Yapılandırılmış metin   120, 127
Yarı iletken çıkış modülü   93
Yaylı terminaller   22
Yazılım   8, 70, 72, 75, 106,  
 116, 117, 119, 120, 121,  
 122, 140, 142, 145
Yazılım yapı taşları   8, 68, 76, 93,  
 120, 142
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IE
Pilz Ireland Industrial Automation
Cork Business and Technology Park
Model Farm Road
Cork
İrlanda
Telefon: +353 21 4346535
Fax: +353 21 4804994
E-Mail: sales@pilz.ie
Internet: www.pilz.ie

IN
Pilz India Pvt Ltd.
Office No 202, Delite Square
Near Aranyeshwar Temple
Sahakar Nagar No 1
Pune 411009
Hindistan
Telefon: +91 20 2421399-4/-5
Fax: +91 20 2421399-6
E-Mail: info@pilz.in
Internet: www.pilz.in

IT, MT
Pilz ltalia S.r.l.
Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
İtalya
Telefon: +39 0362 1826711
Fax: +39 0362 1826755
E-Mail: info@pilz.it
Internet: www.pilz.it

JP
Pilz Japan Co., Ltd.
Safe Automation
Ichigo Shin-Yokohama Bldg. 4F 
3-17-5 Shin-Yokohama 
Kohoku-ku
222-0033 Yokohama
Japonya
Telefon: +81 45 471-2281
Fax: +81 45 471-2283
E-Mail: pilz@pilz.co.jp
Internet: www.pilz.jp

KH
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park 
#04-56 German Centre 
Singapore 609916 
Singapur
Telefon: +65 6839 292-0
Fax: +65 6839 292-1
E-Mail: sales@pilz.sg 
Internet: www.pilz.sg

Headquarters:
Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Almanya
Telefon: +49 711 3409-0, Fax: +49 711 3409-133, E-Mail: info@pilz.com, Internet: www.pilz.com

İrtibat

İrtibat

AT
Pilz Ges.m.b.H.
Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Avusturya
Telefon: +43 1 7986263-0
Fax: +43 1 7986264
E-Mail: pilz@pilz.at
Internet: www.pilz.at

AU
Pilz Australia 
Safe Automation 
Unit 1, 12-14 Miles Street 
Mulgrave 
Victoria 3170 
Avusturalya
Telefon: +61 3 95600621
Fax: +61 3 95749035
E-Mail: safety@pilz.com.au
Internet: www.pilz.com.au

BE, LU
Pilz Belgium
Safe Automation
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belçika
Telefon: +32 9 3217570
Fax: +32 9 3217571
E-Mail: info@pilz.be
Internet: www.pilz.be

BR
Pilz do Brasil 
Automação Segura 
Av. Piraporinha, 521 
Bairro: Planalto 
São Bernardo do Campo – SP 
CEP: 09891-000 
Brezilya
Telefon: +55 11 4126-7290
Fax: +55 11 4942-7002
E-Mail: pilz@pilz.com.br
Internet: www.pilz.com.br

CA
Pilz Automation Safety Canada L.P.
250 Bayview Drive
Barrie, Ontario
Kanada, L4N 4Y8
Telefon: +1 705 481-7459
Fax: +1 705 481-7469
E-Mail: info@pilz.ca
Internet: www.pilz.ca

CH
Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
İsviçre
Telefon: +41 62 88979-30
Fax: +41 62 88979-40
E-Mail: pilz@pilz.ch
Internet: www.pilz.ch

CN
Pilz Industrial Automation
Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Rm. 1702-1704
Yongda International Tower
No. 2277 Long Yang Road
Shanghai 201204
Çin
Telefon: +86 21 60880878
Fax: +86 21 60880870
E-Mail: sales@pilz.com.cn
Internet: www.pilz.com.cn

CZ
Pilz Czech s.r.o 
Safe Automation 
Zelený pruh 1560/99 
140 00 Praha 4 
Çek Cumhuriyeti 
Telefon: +420 222 135353
Fax: +420 296 374788
E-Mail: info@pilz.cz
Internet: www.pilz.cz

DE
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
Fax: +49 711 3409-133
E-Mail: info@pilz.de
Internet: www.pilz.de

DK
Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Ellegaardvej 25 L
6400 Sonderborg
Danimarka
Telefon: +45 74436332
Fax: +45 74436342
E-Mail: pilz@pilz.dk
Internet: www.pilz.dk

ES
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Safe Automation
Camí Ral, 130
Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
İspanya
Telefon: +34 938497433
Fax: +34 938497544
E-Mail: pilz@pilz.es
Internet: www.pilz.es

FI
Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finlandiya
Telefon: +358 10 3224030
Fax: +358 9 27093709
E-Mail: pilz.fi@pilz.dk
Internet: www.pilz.fi

FR
Pilz France Electronic
1, rue Jacob Mayer
CS 80012
67037 Strasbourg Cedex 2
Fransa
Telefon: +33 3 88104000
Fax: +33 3 88108000
E-Mail: siege@pilz-france.fr
Internet: www.pilz.fr

GB
Pilz Automation Ltd 
Pilz House 
Little Colliers Field 
Corby, Northants 
NN18 8TJ 
İngiltere
Telefon: +44 1536 460766
Fax: +44 1536 460866
E-Mail: sales@pilz.co.uk
Internet: www.pilz.co.uk

ID
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park 
#04-56 German Centre 
Singapore 609916 
Singapur
Telefon: +65 6839 292-0
Fax: +65 6839 292-1
E-Mail: sales@pilz.sg 
Internet: www.pilz.sg
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KR
Pilz Korea Ltd. 
Safe Automation
4FL, Elentec bldg., 
17 Pangyoro-228 Bundang-gu 
Seongnam-si 
Gyunggi-do 
Güney Kore 13487
Telefon: +82 31 450 0677
Fax: +82 31 450 0670
E-Mail: info@pilzkorea.co.kr
Internet: www.pilz.co.kr 

LA
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park 
#04-56 German Centre 
Singapore 609916 
Singapur
Telefon: +65 6839 292-0
Fax: +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
Meksika
Telefon: +52 55 5572 1300
Fax: +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 
Singapur
Telefon: +65 6839 292-0
Fax: +65 6839 292-1
E-Mail: sales@pilz.sg 
Internet: www.pilz.sg

NL
Pilz Nederland
Veilige automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Hollanda
Telefon: +31 347 320477
Fax: +31 347 320485
E-Mail: info@pilz.nl
Internet: www.pilz.nl

NZ
Pilz New Zealand
Safe Automation
Unit 4, 12 Laidlaw Way
East Tamaki 
Auckland 2016
Yeni Zelanda
Telefon: +64 9 6345350
Fax: +64 9 6345352
E-Mail: office@pilz.co.nz
Internet: www.pilz.co.nz

PH
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park 
#04-56 German Centre 
Singapore 609916 
Singapur
Telefon: +65 6839 292-0
Fax: +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
Polonya
Telefon: +48 22 8847100
Fax: +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
Portekiz
Telefon: +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
Rusya
Telefon: +7 495 665 4993
E-Mail: pilz@pilzrussia.ru
Internet: www.pilzrussia.ru

İrtibat

SE
Pilz Skandinavien K/S 
Safe Automation 
Smörhålevägen 3 
43442 Kungsbacka
İsveç
Telefon: +46 300 13990
Fax: +46 300 30740
E-Mail: pilz.se@pilz.dk
Internet: www.pilz.se

SG
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park 
#04-56 German Centre 
Singapore 609916 
Singapur
Telefon: +65 6839 292-0
Fax: +65 6839 292-1
E-Mail: sales@pilz.sg 
Internet: www.pilz.sg

SK
Pilz Slovakia s.r.o. 
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakya
Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilzslovakia.sk 
Internet: www.pilzslovakia.sk

TH
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park 
#04-56 German Centre 
Singapore 609916 
Singapur
Telefon: +65 6839 292-0
Fax: +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 
Türkiye
Telefon: +90 216 5775550
Fax: +90 216 5775549
E-Mail: info@pilz.com.tr
Internet: www.pilz.com.tr

TW
Pilz Taiwan Ltd.
7F.-3, No. 146, Songjiang Rd.
Zhongshan Dist., Taipei City 104
Tayvan
Telefon: +886 2 2568 1680
Fax: +886 2 2568 1600
E-Mail: info@pilz.tw
Internet: www.pilz.tw

US
Pilz Automation Safety L.P.
7150 Commerce Boulevard
Canton
Michigan 48187
ABD
Telefon: +1 734 354 0272
Fax: +1 734 354 3355
E-Mail: info@pilzusa.com
Internet: www.pilz.us

VN
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park 
#04-56 German Centre 
Singapore 609916 
Singapur
Telefon: +65 6839 292-0
Fax: +65 6839 292-1
E-Mail: sales@pilz.sg 
Internet: www.pilz.sg



 

Bir çok ülkede satış partnerleri ile temsil edilmekteyiz. Lütfen merkez ofisimizle veya  
www.pilz.com.tr internet sayfamızdan bizimle irtibata geçerek detaylı bilgi alın.

Destek
Teknik destek hizmeti Pilz tarafından günün her saati mevcuttur. 

Amerika

ABD

+1 877-PILZUSA (745-9872)

Brezilya

+55 11 97569-2804

Kanada

+1 888-315-PILZ (315-7459)

Meksika

+52 55 5572 1300

Asya

Çin

+86 21 60880878-216 

Güney Kore

+82 31 450 0680

Japonya

+81 45 471-2281

Avusturalya

+61 3 95600621

Avrupa

Almanya

+49 711 3409-444

Avusturya

+43 1 7986263-0

Belçika, Lüksemburg

+32 9 3217575

Fransa

+33 3 88104000

Hollanda

+31 347 320477

İngiltere

+44 1536 462203

İrlanda

+353 21 4804983

İskandinavya

+45 74436332

İspanya

+34 938497433

İsviçre

+41 62 88979-30

İtalya, Malta

+39 0362 1826711

Türkiye

+90 216 5775552

Uluslararası teknik  

destek hattımıza aşağıdaki 

numaradan ulaşabilirsiniz:  

+49 711 3409-444  

support@pilz.com
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Pilz ekolojik materyaller ve enerji verimliliği sağlayan teknolojiler 

kullanarak çevre-dostu ürünler üretir. Ofisler ve üretim alanları, 

enerji verimliliği ve çevre duyarlılığı dikkate alınarak ekolojik olarak 

tasarlanmıştır. Böylelikle Pilz önerdiği sürdürülebilirliğe ek olarak 

enerji verimliliğine sahip ürünlerin ve çevre-dostu çözümlerin 

güvenilirliğini de sunuyor.

Yetkili kişi:

The Best of 
German 
Engineering
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