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Lehdistöviesti

Konfiguroitavat PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmät
turvallisuutta ja automaatiota varten useammilla
kytkentämahdollisuuksilla - enemmän,
nopeammin, joustavammin

Ostfildern, 01.01.1970 - Konfiguroitavan PNOZmulti 2 -

ohjausjärjestelmän perusyksikkö on laajentunut: perusyksikön

oikealle puolelle voidaan liittää 12 turvalaajennusmoduulia.

Lisäksi saatavana on uusi lähtömoduuli, jossa on 14

puolijohdelähtöä vakiotoiminnoille. PNOZmulti 2 mahdollistaa

siten suurten projektien helpon ja joustavan toteutuksen ja

useampien projektien rinnakkaisen hallinnan.

  

Laajennusmoduulit mahdollistavat tarkemman sovituksen

sovelluksen ohjausrakenteeseen. Tulo- ja lähtömoduulien sekä

Motion-Monitoring-moduulien määrä voidaan sovittaa

sovelluskohtaisesti entistä tarkemmin, sillä PNOZ m B1 -

perusyksikössä ei ole lainkaan tuloja ja lähtöjä. Näin käyttäjät

säästävät rahaa, sillä he maksavat vain toiminnoista, joita he

oikeasti tarvitsevat. Lisäksi laitteisto voidaan konfiguroida helposti

PNOZmulti Configurator -ohjelmistolla, jonka käytönaikainen ohje on

käytettävissä parametrisoinnin aikana. Eli kustannusten lisäksi

säästyy myös aikaa.
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Moduuli automatisointitoiminnoille

Nyt järjestelmään on saatavana vakiolähtömoduuli

automatisointisovelluksiin. Moduulin 14 puolijohdelähdön avulla

voidaan ohjata mm. merkkivaloja tai summereita. Ne soveltuvat

myös turvaohjauksen signaalien välittämiseen käyttöohjaukseen.

Signaalien avulla voidaan ilmoittaa mm. hätäpysäytyspainikkeiden

ja turvaporttien tila.

Nopeampi tiedonsiirto

PNOZ m B1 -perusyksikössä on nyt sisäänrakennettu Modbus/TCP-

liitäntä. Se vähentää laitetarvetta ja nopeuttaa tiedonsiirtoa. PNOZ

m B1 -perusyksikössä on lisäksi miellyttävä diagnoositoiminto:

diagnoosia helpottavat taustavalaistu näyttö ja selkeät

diagnoositekstit, jotka voidaan aktivoida Pilzin PVIS-

diagnoosiratkaisulla. Myös asiakaskohtaiset tekstit ovat mahdollisia

halutulla kielellä. Optimoitu diagnoosi lyhentää seisonta-aikoja ja

parantaa laitteiston käytettävyyttä.
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Helppo migraatio

PNOZmulti Configuratorilla PNOZ m B1 perusyksikköön voidaan

määrittää jopa 1 054 loogista yhdistelmää. Tämä mahdollistaa

suurempien projektien helpon konfiguroinnin. Näin useita projekteja

voidaan tallentaa samanaikaisesti samalle USB-tikulle, jota

projektinjohtaja hallinnoi.

Käyttäjät voivat käyttää olemassa olevia projekteja

ohjelmistotyökalun migraatiotoiminnon avulla: se auttaa olemassa

olevien projektien laitemigraatiossa, kun PNOZmulti tai PNOZmulti

Mini -projekteja muutetaan PNOZmulti 2-projekteiksi.

Migraatiotoiminnon esittelevä video näkyy asennuksen jälkeen

PNOZmulti Configuratorin ”What’s new?“ -ikkunassa. Näin kaikki

projektisisällöt voidaan konfiguroida helposti ja nopeasti, mikä

säästää sekä aikaa että rahaa.

PNOZmulti Configuratorissa on uutuutena myös toimintomoduuli

turvamatoille PNOZ m B1 -perusyksikköä varten. Se mahdollistaa

kaikkien markkinoilla olevien turvamattojen valvonnan.

Maailmanlaajuinen turvallisuusstandardi kaikille konetyypeille

Avoimina ohjausjärjestelminä konfiguroitavia PNOZmulti 2 -

ohjausjärjestelmiä voidaan käyttää käyttö- tai laitospääohjauksesta

riippumattomasti joustavasti kaikilla aloilla. Ne varmistavat parhaan

turvallisuuden: sovelluksesta riippuen luokkiin PL e ja SIL CL 3

saakka. PNOZmulti 2 on maailmanlaajuisesti sertifioitu ja sitä

voidaan käyttää kaikkien kone- ja laitostyyppien kanssa kaikissa

maissa ja kaikilla aloilla. Konfiguroitavia ohjausjärjestelmiä voidaan

käyttää siten kansainvälisesti turvallisuus- ja automaatiotoimintojen

toteutukseen. Tästä on etua vientiä harjoittaville koneenrakentajille.
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Otsikko:
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Tekstit ja kuvat voi myös ladata osoitteesta www.pilz.com. Voit

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 180345

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

Yhteyshenkilö toimittajille

Lehdistön yhteyshenkilö
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