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Den nye diagnoseløsning "Safety Device
Diagnostics" fra Pilz – diagnose: pålidelig!

Ostfildern, 11.03.2016 -

  

Automatiseringsvirksomheden Pilz udvider sin portefølje med

diagnoseløsningen "Safety Device Diagnostics", der består af et

feltbusmodul plus fordeler samt den sikre PSEN-sensorteknologi.

Den nye diagnoseløsning gør det muligt også at udlæse omfattende

sensordata helt enkelt og på afstand. På denne måde kan

servicearbejdet reduceres betydeligt, og produktiviteten øges

væsentligt.

 

Som diagnoseinformationer stiller "Safety Device Diagnostics" data

til rådighed som f.eks. delaktivering, spændingsstigninger og -fald,

temperatureffekter, skiftecyklusser, kontaktprel, RFID-identifikation/-

kode. Alle yderligere diagnosedata, som stilles til rådighed af de

forskellige sensorer, letter den forebyggende vedligeholdelse,

hvilket igen holder stilstandsperioderne på et lavt niveau.

De ønskede informationer på de ønskede placeringer

Ud over den enkle fjernservice, f.eks. via webserver, sørger det

integrerede display på feltbusmodulet for, at informationerne ikke

kun er til rådighed på maskinens betjeningsmonitorer, men også

direkte i styreskabet. Feltbusmodulet fungerer som det eneste

interface for anlæggets bus til alle de tilsluttede sikkerhedsmoduler,

hvilket hjælper med at minimere installationsarbejdet. Det er også

muligt at tilslutte eksterne moduler direkte via de integrerede I/O'er.
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Modulær sensordiagnose giver uafhængighed

"Safety Device Diagnostics" er derudover enkel at udvide og

understøtter dermed den modulære opbygning af maskiner.

Samtidig kan de samme sensorer med "Safety Device Diagnostics"

anvendes til almindelig ledningsføring og til Safety Device

Diagnostics.

Derudover kan du til hver enkelt applikation beslutte uafhængigt af

den eksisterende applikation, om Safety Device Diagnostics skal

anvendes igen. Samtidig bibeholdes den sikkerhedsrelaterede

opbygning altid, fordi almindelige meldekontakter, f.eks. den kodede

sikkerhedsafbryder PSENcode med den smalle konstruktion fra Pilz,

aktiveres til Safety Device Diagnostics af feltbusmodulet.

Hurtigere i serie, større ydeevne i netværk

Derudover er det med "Safety Device Diagnostics" ved hjælp af

serieforbindelse i arbejdsområdet muligt hurtigt og enkelt at

implementere installationen. Forbindelsen mellem "Sensor Device

Diagnostics" og sikkerhedsrelæerne PNOZ fra Pilz, f.eks. PNOZx

eller PNOZsigma, giver en økonomisk, komplet løsning.

Pilz udstiller på Hannover-messen i hal 9, stand D17 og på standen

for SmartFactory KL i hal 8, stand D20.

Yderligere oplysninger under: Hannover Messe og under webkoden

web9481.
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http://srv-imp10-prod-back/da-INT/hannover-messe


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. : 88075
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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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