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Nyt hovedmodul til EtherNet/IP: Pilz udvider
remote-I/O-systemet PSSuniversal 2 – der opnås
således mere åbenhed i periferien

Ostfildern, 21.12.2017 - Pilz udvider sit remote-I/O-system

PSSuniversal 2 med et hovedmodul med EtherNET/IP-interface.

Dermed tilbyder PSSuniversal 2 den nødvendige åbenhed til

problemfri kommunikation i forskellige styringsmiljøer på

Ethernet-basis.

  

I Remote-I/O-systemet PSSuniversal 2 er der ud over det nye

EtherNET/IP-hovedmodul med CIP Safety allerede et hovedmodul

med PROFINET PROFIsafe-interface til rådighed. Denne åbenhed

letter dataudvekslingen med de forskellige master-styringer

uafhængigt af maskintype og eksisterende systemmiljø.
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Hurtigt skift

Remote-I/O-systemet kan tilpasses til eksisterende systemmiljøer

ved at udskifte hovedmodulet. Udskiftningen af hovedmodulet går

let og hurtigt: Brugerne gemmer deres konfigurationsdata lokalt på

et microSD-kort. Derefter kan dataene helt enkelt overføres til det

nye hovedmodul med EtherNET/IP-interface. I/O-modulerne kan

anvendes universelt og identisk til de forskellige

sikkerhedsprotokoller.

Rentabel løsning

Remote-I/O-systemet PSSuniversal 2, som er blevet præmieret med

iF DESIGN AWARD, er den rentable løsning til udvidelse af

periferien. I/O-modulerne kan anvendes universelt og identisk til de

forskellige sikkerhedsprotokoller. Takket være den tredelte

systemopbygning er systemet PSS u2 meget installations- og

servicevenligt. Betjeningsrækkefølgen er intuitiv. Den enkle

håndtering hjælper med at undgå fejl og hjælper brugeren med at

spare tid.

Du får yderligere oplysninger her.
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https://www.pilz.com/de-DE/produkte-loesungen/steuerungen/e-a-systeme


Billedtekst: Remote-I/O-systemet PSSuniversal 2 er blevet udvidet med et hovedmodul med
EtherNET/IP-interface. På denne måde tilpasser det åbne system sig optimalt til dine
allerede eksisterende systemmiljøer.

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. : 193870
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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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