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Det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2 til sikkerhed og

automatisering fra Pilz har som noget nyt to

kommunikationsmoduler for tilslutning til Ethernet-baserede

systemer. Med disse kan basismodulet nu udvides i venstre side og

ganske enkelt tilsluttes til enten PROFINET- eller Ethernet/IP-

netværk. PNOZmulti 2 kan som åbent konfigurerbart styringssystem

anvendes fleksibelt og på tværs af forskellige brancher uafhængigt

af den overordnede driftsstyring.

 

PNOZmulti 2 muliggør enkel udlæsning af diagnosedata samt

anvendelse af virtuelle ind- og udgange til ikke-sikre funktioner.

Komfortable diagnose- og styreinformationer garanterer korte

stilstandstider og lange oppetider. Samtidig forhindrer interfacet, der

indeholder switch, datakollision, og der er tovejs-melding og -styring

via kommunikationsmodulerne.

De virtuelle ind- og udgange konfigureres ganske enkelt på pc'en i

softwareværktøjet PNOZmulti Configurator. Besværlig

ledningsføring undgås. De konfigurerbare styringssystemer

PNOZmulti 2 kan anvendes som stand-alone eller som variant, der

kan udvides med moduler.
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Tekster og billeder kan også downloades på www.pilz.com. For at

komme direkte til de relevante internetsider i Pressecenter, bedes

du indgive følgende webkode på hjemmesiden. : 83365

Pilz på de sociale netværk

Via vores kanaler på de sociale medier giver vi dig

baggrundsinformation om virksomheden og medarbejderne hos Pilz,

og vi fortæller om den aktuelle udvikling inden for

automatiseringsteknologi.

http://www.facebook.com/pages/Pilz-DK/342707639425

https://twitter.com/PilzDK

http://www.youtube.com/pilzDK

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

http://www.linkedin.com/company/pilz-skandinavien

Kontaktperson for journalister

Presseansvarlig
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