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Pilz täydentää liikkeenvalvonnan
ratkaisuvalikoimaansa - uusi moduuli
liikkeenvalvontaan

Ostfildern, 13.07.2015 -

  

Pilz laajentaa PSS 4000 -automaatiojärjestelmää liikkeen

turvavalvontaa varten: Uusi kompakti I/O-moduuli PSSu K F EI

valvoo nopeuksia, liikesuuntia ja pysäytystoimintoa. Käyttäjät

hyötyvät lyhyemmistä reaktioajoista, suuremmasta tuottavuudesta

sekä helpommasta huollosta ja korjauksesta.

 

Pyörimisnopeuden ja liikkeen turvavalvonta parantaa tuotannon

tuottavuutta. Pilz tarjoaa PSS 4000 automaatiojärjestelmän

PSSuniversal PLC ja PSSuniversal multi -ohjauksiin uuden I/O-

moduulin koneiden ja ketjutettujen laitteistojen liikkeen

turvavalvontaan.

Liikkeen turvavalvonta kiertoanturilla

Se mahdollistaa standardin EN 61800-5-2 mukaiset

turvallisuustoiminnot pyörimisnopeuden valvonnalla yhdellä

Sin/Cos-kiertoanturilla tai kiertoanturin ja käynnistimen yhdistelmällä

vaihteiston valvonnan kanssa. Yhden kiertoanturin käyttö minimoi

asennustarpeen. Moduuli voidaan kytkeä kaikkiin markkinoilla

oleviin kiertoanturi/takaisinkytkentäjärjestelmiin (sin/cos, TTL, HTL,

käynnistin), joten vanhaa anturijärjestelmää voidaan edelleen

käyttää.
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Uudessa moduulissa on paikallinen PLC-jaksonajasta riippumaton

käyttöjen pikakatkaisu. Tämä lyhentää reaktioaikaa ja kasvattaa

tuottavuutta. Yhdellä ohjauksella voidaan nyt valvoa jopa 8 akselia

suoritustasoon (PL) d saakka. Motion-Monitoring-ratkaisu PSS 4000

-järjestelmällä sopii siten erityisesti suuriin kohteisiin.

Helppo käyttää

Turvavalvontatoiminto on integroitu käyttäjäohjelmistoon. Käyttäjät

voivat siten määrittää pyörimisnopeustoiminnon

ohjelmistotyökalulla. Projektien määritys ja sovitus on helppoa ja

nopeaa. Myös muutokset on helppo tehdä käytön aikana.

Turvatoiminnot SSM "Nopeuden turvavalvonta“, SSR "Turvallinen

nopeusalue“, SDI "Turvallinen liikesuunta“ ja SOS "Turvapysäytys“

voidaan toteuttaa uudella anturimoduulilla ja vastaavilla

ohjelmistomoduuleilla.

 

 

Yhteystiedot

Martin Kurth

Yritys- ja ammattilehdistö

Saksa

Puh: +49 711 3409-158

Sähköposti: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Ammattilehdistö

Saksa

Puh: +49 711 3409-7009

Sähköposti: s.skaletz-karrer@pilz.de
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Tekstit ja kuvat voi myös ladata osoitteesta www.pilz.com. Voit

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 84459

Pilz sosiaalisessa mediassa

Kerromme some-kanavillamme taustatietoa Pilz-yrityksestä ja

ihmisistä ja raportoimme automaatioteknologian uusimmista

kehitysvaiheista.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

http://www.youtube.com/pilzFI

https://plus.google.com/109205407130365500237/about

https://www.linkedin.com/company/pilz

Yhteyshenkilö toimittajille

Lehdistön yhteyshenkilö
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