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De konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2
til sikkerhed og automatisering med endnu flere
tilslutningsmuligheder – mere, hurtigere, mere
fleksibelt

Ostfildern, 01.01.1970 - Basismodulet i det konfigurerbare

styringssystem PNOZmulti 2 er blevet udvidet: Nu kan der

tilsluttes op til 12 sikre udvidelsesmoduler på højre side.

Derudover fås der et nyt udgangsmodul med 14

halvlederudgange til standardapplikationer. Dermed kan man

nu med PNOZmulti 2 implementere større projekter enkelt og

fleksibelt samt administrere flere projekter parallelt.

  

Udvidelsesmodulerne tillader en mere nøjagtig tilpasning af

styringens opbygning til applikationen. Dette gør det muligt at give

opbygningen en finere granularitet, fordi antallet af ind- og

udgangsmoduler samt Motion-Monitoring-moduler kan vælges ud

fra applikationen. Der er nemlig ingen ind- og udgange på

basismodulet PNOZ m B1. På denne måde sparer brugerne

omkostninger, fordi de kun betaler for de funktioner, som de rent

faktisk også har behov for. Derudover kan hardwaren konfigureres

helt enkelt ved hjælp af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator,

hvor online-hjælpen er til rådighed under parametreringen. Dermed

sparer brugerne ikke bare omkostninger, men også tid.
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Modul også til automatiseringsfunktioner

Som noget nyt fås der også et standard-udgangsmodul til

automatiserings-applikationer. Via modulets 14 halvlederudgange

kan man styre funktioner som f.eks. signallamper og akustiske

signaler. Modulet kan også bruges til at overføre

sikkerhedsstyringens signaler til driftsstyringen. Hertil hører bl.a.

meddelelser om nødstop-knappers og beskyttelsesdøres tilstand.

Hurtigere information

Nyt i sortimentet er tilslutningen til Modbus/TCP. Dette sker direkte

via basismodulet PNOZ m B1. Dermed sparer brugerne hardware

og kan nu kommunikere hurtigere. Samtidig muliggør basismodulet

PNOZ m B1 en komfortabel diagnose: Diagnosen er gjort lettere ved

hjælp af et belyst display samt tydelige diagnosetekster, der kan

aktiveres via diagnoseløsningen PVIS fra Pilz. Der kan også vises

kundespecifikke tekster, f.eks. på det pågældende lands sprog. Ved

hjælp af den optimerede diagnose opnår man korte

stilstandsperioder og lange oppetider.
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Legende let overgang

Der er mulighed for op til 1.054 logiske forbindelser

(forbindelseslinjer) med basismodulet PNOZ m B1 i

softwareværktøjet PNOZmulti Configurator. På denne måde kan

også store projekter konfigureres sikkert. Det er muligt at gemme

flere projekter samtidigt på en USB-stick, som administreres af en

projektmanager.

Brugerne kan derudover overtage eksisterende projekter via

migrationshjælpen i softwareværktøjet: Migrationsassistenten

hjælper med hardwareomstillingen i forbindelse med eksisterende

projekter, som skal overføres fra PNOZmulti eller PNOZmulti Mini til

PNOZmulti 2-projekter. Efter installationen i PNOZmulti Configurator

kan du i vinduet "What’s new?" se en video om

migrationsassistenten. Dermed er alt projektindhold konfigureret

enkelt og hurtigt, således at brugerne sparer tid og omkostninger i

forbindelse med deres projekter.

Endnu en nyhed i PNOZmulti Configurator til basismodulet PNOZ m

B1 er funktionsmodulet til trædemåtter. Med dette modul kan alle

gængse trædemåtter på markedet overvåges sikkert.

Global sikkerhedsstandard for alle maskintyper

De konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 kan anvendes

fleksibelt i hele branchen, fordi det er åbne styringssystemer, der er

uafhængige af den overordnede drifts- eller anlægsstyring. Samtidig

giver de maksimal sikkerhed: Afhængigt af applikation indtil PL e og

SIL CL 3. PNOZmulti 2 er også certificeret over hele verden og kan

anvendes uafhængigt af maskintype, anlægstype, land og branche.

Dermed kan de konfigurerbare styringssystemer anvendes

internationalt til sikkerheds- og automatiseringsfunktioner. En fordel

for de maskinproducenter, der ønsker at eksportere til udlandet.
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Billedtekst:

 

Billedtekst:
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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. : 180345

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

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

Kontaktperson for journalister

Presseansvarlig
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