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[Statement over myPNOZ: automatiseringsmarkt] 

Susanne Kunschert, beherend vennoot/Managing Partner: 

"In dit tijdperk van digitalisering heeft het automatiseringsbedrijf 

Pilz in 2021 een nieuwe mijlpaal voor de veilige automatisering 

bereikt: een nieuw type digitaal consistent proces dat de 

samenstelling, simulatie, bestelling en inbedrijfstelling volledig 

omvat, is een essentieel kenmerk van het modulaire 

veiligheidsrelais myPNOZ. Het nieuwste familielid is zodoende 's 

werelds eerste veiligheidsrelais in batchgrootte 1." 

 

[Statement over myPNOZ: product/toepassing] 

Florian Rotzinger, productmanagement Besturingen/Product 
Management Controller: 
 
"Het innovatieve veiligheidsrelais is een eenvoudig te bedienen, 

flexibel, modulair veiligheidsrelais met interne combinatielogica, 

oftewel de logische verbinding van de veiligheidsfuncties aan de 

hand van de insteekvolgorde. myPNOZ vereist geen 

engineeringsoftware en is bij uitstek geschikt voor 

veiligheidstoepassingen met een eenvoudige tot gemiddelde 

complexiteit vanaf twee tot maximaal zestien veilige 

ingangsfuncties. Nieuw is daarbij het proces van samenstelling, 

bestelling en levering tot aan de uiteindelijke inbedrijfstelling.". 

 

[Statement over myPNOZ: online tool myPNOZ 

Creator/proces] 

Steffen Letsche, Customer Support International/Support Centre: 

"Via de online tool myPNOZ Creator stellen klanten hun myPNOZ 

veiligheidsrelais zelf samen en ontvangen ze "hun" product 

Pilz GmbH & Co. KG 

Felix-Wankel-Straße 2 

73760 Ostfildern 

Deutschland/Duitsland 

www.pilz.com 

 

Januari 2021 

Pagina 1 van 4 

 

 



 Statements over myPNOZ        
   

Pagina 2 van 4 

voorgemonteerd en klaar om in te bouwen - d.w.z. voor het eerst 

in batchgrootte 1 en helemaal zonder engineeringsoftware. In de 

opbouw volgt myPNOZ een nieuwe manier van denken en kijken 

bij de verbinding van individuele functies en bij het totale proces 

van samenstelling, simulatie, bestelling en levering!" 

 

[Statement over myPNOZ: online tool myPNOZ 

Creator/handling] 

Florian Rotzinger, productmanagement Besturingen/Product 
Management Controller: 
 

"myPNOZ Creator stelt als online tool voor het veiligheidsrelais 

myPNOZ aan gebruikers de functies logica-editor, hardware-

weergave met editor, simulatie en documentatie ter beschikking. In 

de Creator stelt de gebruiker uit een veelheid aan mogelijkheden 

een complete oplossing samen die aan zijn eisen voldoet. 

 

[Statement over myPNOZ: engineering] 

Steffen Letsche, Customer Support International/Support Centre: 

"Klanten "creëren" met myPNOZ Creator hun op basis van een 

risicoanalyse vastgestelde veiligheidsoplossing. Softwarekennis 

voor de programmering of samenstelling is niet nodig, omdat de 

logica van de verbinding van de veiligheidsfuncties al via de 

insteekvolgorde wordt gedefinieerd." 

 

[Statement over myPNOZ: interne combinatielogica] 

Florian Rotzinger, productmanagement Besturingen/Product 
Management Controller: 
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"Het bijzondere hieraan is het nieuwe type interne logica van het 

product: dankzij de modulaire opbouw kan myPNOZ worden 

gebruikt om meerdere veiligheidssensoren te bewaken zonder - 

zoals voorheen - meerdere relais te hoeven aansluiten." 

 

[Statement over myPNOZ: focus branche] 

Thomas Nitsche, Sales International/Business Development: 
 

"Heel algemeen richt myPNOZ zich op machine- en 

installatiebouwers en automatiseerders in alle sectoren. In het 

bijzonder biedt myPNOZ voordelen bij twee tot maximaal 16 

veiligheidsfuncties die moeten worden afgedekt. Daarnaast 

profiteren ook de gebruikers die geen gebruik willen maken van 

engineeringsoftware." 

 

[Statement over myPNOZ: flexibiliteit systeem] 

Steffen Letsche, Customer Support International/Support Centre: 

 

"De opbouw en flexibiliteit van het totale systeem maken eventuele 

aanpassingen en wijzigingen eenvoudig mogelijk. In principe is 

myPNOZ zo ontworpen dat de interne logica gemakkelijk kan 

worden gewijzigd of uitgebreid via de insteekvolgorde." 

 

[Statement over myPNOZ: kostenoptimalisatie] 

Harald Wessels, vice-president Product Management: 

"De individuele "pay-what-you-need" aanpak van myPNOZ staat 

garant voor een optimale kosten-batenverhouding en maakt het 
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veiligheidsrelais aantrekkelijk, zowel in vergelijking met 

conventionele veiligheidsrelais als met het oog op het aanbod op 

de markt." 


