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Nyt basismodul i det konfigurerbare
styringssystem PNOZmulti 2 fra Pilz – basis for
store projekter!

Ostfildern, 23.11.2015 -

  

Enkel administration af sikkerhedsstandarder, flere forbindelser og

projekter – Pilz udvider serien af de konfigurerbare styringssystemer

PNOZmulti 2 med deres nye basismodul PNOZ m B1. Det giver ikke

kun mere ydelse til maskiner med større funktionsomfang, altså til

større projekter, men ved hjælp af passende udvidelsesmoduler

også tilslutning til alle gængse feltbussystemer.

 

På det nye basismodul PNOZ m B1 findes der i første omgang

ingen ind- eller udgange: Modulet tilpasses til applikationen ved

hjælp af udvidelsesmoduler. To integrerede Ethernet-interfaces

sparer omkostninger, fordi der ikke skal tilsluttes et ETH-

udvidelsesmodul. Antallet af udvidelsesmoduler, som kan tilsluttes

på højre side, er på det nye basismodul øget til otte. Du er med

tilslutningen til gængse feltbussystemer i form af passende

udvidelsesmoduler garanteret korte stilstandstider og lange

oppetider.

Enkel projektadministration

Den maksimale programstørrelse i PNOZ m B1 er udvidet til det

firedobbelte: Nu kan der indsættes op til 1024 forbindelser mellem

elementerne. Projekter kan nu gemmes på USB-hukommelse. På

det indstikbare USB-datamedie kan flere projekter gemmes og

administreres maskinspecifikt. Man kan derefter vælge at køre et af
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programmerne via projektmanageren. Derudover kan du nu også

indstille dato og klokkeslæt for PNOZ m B1 i PNOZmulti

Configurator. Et belyst display sørger desuden for en komfortabel

diagnose direkte på stedet. PNOZ m B1 kan anvendes fra version

10 af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator.

Der er sikret tilslutning i arbejdsområdet

Ud over PROFINET, PROFIBUS, EtherNET/IP og mange andre kan

det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2 nu også sluttes til

feltbussystemet CC-Link. Hvis PNOZmulti 2 skal sluttes til et andet

feltbussystem, kan dette gøres uden programændring: Et

feltbusmodul kan nemlig ganske enkelt udskiftes med et andet

tilsvarende.

Åbent for sikkerhed

PNOZmulti 2 er et åbent, konfigurerbart styringssystem til

sikkerhedsfunktioner, der kan anvendes fleksibelt i hele branchen til

sikkerhed og automatisering uafhængigt af den overordnede

anlægsstyring. Mulighed for udvidelse i mindre trin ad gangen ved at

bruge de udvidelsesmoduler, der er til rådighed, muliggør nøjagtig

tilpasning af styringens opbygning til applikationen. Brugeren køber

kun det, han rent faktisk også anvender, hvilket sparer tid og

omkostninger.

Vi sætter sikkerhedsstandarderne

De konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 er især velegnede

til implementering af flere sikkerhedsfunktioner på en maskine eller

et anlæg. Systemet kan udvides med moduler, således at det kan

vokse med kravene og maskinens størrelse. PNOZmulti 2 kan

sluttes til gængse kommunikationsnetværk. Sikkerhedsarkitekturen

kan udarbejdes uafhængigt af den overordnede driftsstyring, for

anvendelsen er mulig uafhængigt af maskin- eller anlægstype, land
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eller branche. Sådan standardiserer brugerne deres sikkerhed.

 

  

Billedtekst:

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. : 85398
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Pilz-gruppen

Pilz-gruppen er global udbyder af produkter, systemer og

serviceydelser til automatiseringsteknik. Familievirksomheden med

hovedafdeling i Ostfildern beskæftiger ca. 2.500 medarbejdere. Med

42 datterselskaber og filialer skaber Pilz verdensomspændende

sikkerhed for mennesker, maskiner og miljø. Den teknologisk

førende virksomhed tilbyder komplette automatiseringsløsninger,

der omfatter sensorteknologi, styringsteknik og drevteknik –

inklusive systemer til industriel kommunikation, diagnose og

visualisering. Et internationalt program af serviceydelser med

rådgivning, udvikling og kurser afrunder porteføljen. Løsningerne fra

Pilz anvendes ikke kun inden for maskin- og anlægsproduktion, men

også i mange andre brancher som f.eks. vindenergi, jernbaneteknik

og robotteknologi.

www.pilz.com

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.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

https://www.linkedin.com/company/pilz
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Kontaktperson for journalister

Martin Kurth

Virksomheds-og teknisk presse

+497113409158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Teknisk presse

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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