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De konfigurerbare, sikre, små styringer
PNOZmulti 2 nu med kommunikation via
SafetyNET p – sikkert forbundet i systemet

Ostfildern, 02.11.2017 - De konfigurerbare små styringer

PNOZmulti 2 fra Pilz kan nu sammenknyttes i netværk via det

sikre realtids-Ethernet SafetyNET p. Der kan tilknyttes op til 16

basismoduler via udvidelsesmodulerne PNOZ m EF SafetyNET.

På denne måde er der mulighed for at etablere en sikker

forbindelse og dataoverførsel mellem de små styringer.

Netværkskonfigurationen udføres med softwareværktøjet

PNOZmulti Network Editor. Det gør det enkelt at konfigurere

projekter. Derudover kan PNOZmulti- og PNOZmulti Mini-

systemer integreres i netværket via Multi-Link-moduler.

  

Op til 16 PNOZmulti 2-systemer i linjetopologi kan implementeres.

En hurtig dataforbindelse er kendetegnet ved et klart struktureret

datainterface, hvor indgangene er konfigureret med 128 bit og

udgangene med 32 bit. Her udveksles 32-bit-dataene via et RTFL-

interface. Dette muliggør korte cyklustider i applikationen og sikker

netværksintegration af modulopbyggede anlæg på en enkel måde.
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Moduler til alle systemer og størrelser

Til basismodulerne PNOZ m B0 og PNOZ m B1 for de små

styringer PNOZmulti 2 skal der pr. basismodul kun bruges ét sikkert

udvidelsesmodul af typen PNOZ m EF SafetyNET til

kommunikationen. Her kan basismodulerne kombineres vilkårligt.

Brugerne har dermed brug for færre interfacemoduler, og strukturen

forbliver overskuelig. Derfor kan også store anlæg implementeres

hurtigt og enkelt.

Takket være Multi-Link-udvidelsesmoduler er det desuden muligt

ikke blot at integrere basismodulerne for de små styringer

PNOZmulti 2, men også basismodulerne PNOZmulti og PNOZmulti

Mini, i netværket. På denne måde kan eksisterende anlægsdele

hurtigt udvides med et SafetyNET-netværk.

Styr på projektkommunikationen

Alle data kan integreres i netværket via softwareværktøjet

PNOZmulti Network Editor, som startes direkte i PNOZmulti

Configurator: Softwareværktøjet kan bruges til både at konfigurere

et SafetyNET p-netværk samt koble det til projektet. Efter upload til

PNOZmulti-systemerne er SafetyNET p-netværket klar til brug og

sikrer maskiner og anlæg indtil sikkerhedsniveau PL e / SIL CL 3.

Du kan finde flere oplysninger om produktet i e-shoppen under

PNOZmulti-2-kommunikationsmoduler

Pilz udstiller i hal 9, stand 370. Du kan få yderligere oplysninger

under: www.pilz.com/sps-ipc-drives

  

Billedtekst: De konfigurerbare små styringer PNOZmulti 2 har nu udvidelsesmodulet PNOZ
m EF SafetyNET til rådighed til sikker datakommunikation via SafetyNET p.
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/da-INT/eshop/00101002047110/PNOZmulti-2-communication-modules
http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/sps-ipc-drives/index.html


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. : 188502

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
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http://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

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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