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Lehdistöviesti

Uusi sukupolvi: Remote-I/O-järjestelmä
PSSuniversal 2 - Turvallisuutta ja automaatiota
oheislaitteisiin saakka

Ostfildern, 01.01.1970 - PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmä

edustaa uutta laitesukupolvea kenttätasolle. Se koostuu

PROFINET-tiedonsiirtomoduulista ja valikoimasta I/O-

moduuleja. PSSuniversal 2 tarjoaa joustavuuden, avoimuuden

ja hienojakoisuuden yhdessä järjestelmässä – turvallisuus- ja

automaatiotoimintoja varten. Automaatio- ja

turvallisuustoimintojen sulautuminen sekä tekniset ja

mekaaniset parannukset auttavat käyttäjää säästämään aikaa

ja rahaa jo suunnitteluvaiheessa.

  

Helppo asennus ja huolto

Uusi kolmiosainen järjestelmärakenne alentaa merkittävästi

huoltokustannuksia: diagnoosi voidaan tehdä tarkasti Remote I/O -

järjestelmässä. Tämä mahdollistaa vian nopean paikannuksen ja

korjauksen. Moduulit voidaan vaihtaa käynnin aikana. Myös

päämoduuli voidaan vaihtaa ilman uudelleenkonfigurointia. Muita

etuja: Taustalevyn vaihto ei enää edellytä täydellistä purkua.

 

 

 

Uusi konfigurointityökalu nopeaan järjestelmäkokoonpanon
luontiin
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Käyttäjät voivat luoda järjestelmäkokoonpanon nopeasti ja helposti

"drag & drop" periaatteella: Pilzillä on tätä varten tarjolla uusi

PASconfig-konfigurointityökalu. Loogisen rakenteen ansiosta

käyttäjä opastetaan vaihe vaiheelta manuaalisen asennuksen läpi.

Intuitiivinen käsittely auttaa välttämään virheitä ja säästää aikaa.

Järjestelmä saadaan käyttöön nopeasti ja helposti.

 

 

 

 

Infrastruktuuri turva- ja automaatiosovelluksille

PSSuniversal 2 käsittelee sekä vakio- että turvaohjaussignaaleja.

Turvallisuus- ja automaatiosignaalit kulkevat fyysisesti sekoitettuna,

mutta loogisesti erotettuina ja siten takaisinkytkentävapaasti.

Peruskokoonpanossa päämoduuli kommunikoi

PROFINET/PROFIsafella. Seuraavassa vaiheessa järjestelmää

laajennetaan Ethernet IP / CIP Safety- liitännöillä varustetulla

tiedonsiirtomoduulilla ja muilla I/O-moduuleilla.

PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmä mahdollistaa ohjauksen

räätälöidyn hajautuksen. Remote I/O:t voidaan liittää pääohjaukseen

teollisuuden tiedonsiirtoprotokollilla. Remote-järjestelmä tarjoaa

etuja kaikissa laajalti haarautetuissa laitteistoissa. Käyttäjät saavat

tehokkaan, avoimen ja laajennettavan järjestelmän, joka täyttää

modulaarisella rakenteellaan esim. autoteollisuuden tiukat

vaatimukset.

Pilz SPS IPC Drives 2016 -messuilla hallissa 9, osasto 370.

Lisätietoja osoitteessa: www.pilz.de/sps-ipc-drives
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Otsikko:

Tekstit ja kuvat voi myös ladata osoitteesta www.pilz.com. Voit

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 180367
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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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