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Lehdistöviesti

Pilzin PNOZ s30 -pyörimisnopeusvahdissa on
uusi analoginen lähtö - Turvallinen pyörimisliike
helposti

Ostfildern, 20.03.2017 - PNOZsigma-turvarajakytkimiin

lukeutuvassa PNOZ s30 -pyörimisnopeusvahdissa on versiosta

3.0 lähtien konfiguroitava analoginen lähtö, joka helpottaa

diagnoosia. PNOZ s 30 valvoo pysähtyneisyyttä,

pyörimisnopeutta, pyörimisnopeusaluetta, pyörimissuuntaa ja

akselirikkoa korkeimpana turvallisuusluokkaan PL e/SIL CL 3

saakka.

  

PNOZ s30 mahdollistaa turvallisen työskentelyn turvaportti

avattuna, lyhentyneet varusteluajat ja nopeamman koneeseen

käsiksi pääsyn pysäytyksen jälkeen. PNOZ s30 on yhteensopiva

kaikkien markkinoilla olevien käyttö- ja takaisinkytkentäjärjestelmien

ja lähestymisanturien kanssa.

Turvallisempi kytkentä – tuottavampi valmistus

Uusi analoginen ilmoittaa mitatun pyörimisnopeuden

proportionaalisena 0-20 tai 4-20 mA signaalina PLC-ohjaukselle,

mikä mahdollistaa pyörimisnopeuden käytön prosessin valvontaan.

Valvottu pyörimisnopeus voidaan näyttää ja valvoa käyttö- ja

valvontalaitteissa, esim. PMI-käyttöpäätteessä (Pilz Machine

Interface). PNOZ s30 osoittaa määritettyjen hälytyskynnysarvojen

ylityksen ja alituksen turvallisella lähtösignaalilla. Näin vältetään

tarpeettomat poiskytkennät ja tuottavuus nousee.
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Käyttöönotto: Loogisesti nopeammin

Enintään kolme turvallisuustoimintoa, kuten esim. ”turvallinen

pysäytys” tai ”turvallinen nopeuden valvonta” voidaan yhdistää

loogisesti JA ja TAI-operaattoreilla, myös JA/TAI voidaan yhdistää.

Tämä vähentää kaapelointivirheitä ja mahdollistaa nopeamman

käyttöönoton.

Myös ”Slow Turns“ hallinnassa

Lisäksi pyörimisnopeusvahdin akselirikon valvonta aktivoituu jo 10

mHz taajuudella tähänastisen 70 mHz sijaan. Tämä mahdollistaa

normaalinopeuksien lisäksi myös erittäin hitaiden nopeuksien

valvonnan.

Helppo konfigurointi 

PNOZ s30 -pyörimisnopeusvahtia käytetään helposti kääntönupilla

(”push and turn“). Yhdessä valaistun näytön kanssa se säästää

aikaa käyttöönoton ja laitteen vaihdon yhteydessä. Lisäksi näytössä

näkyvät asetetut raja-arvot ja parametrit sekä nykyinen

pyörimisnopeus.

Kun määritetty hälytyskynnysarvo saavutetaan,

pyörimisnopeusvahti antaa hälytyksen.

Kattava liikkeenvalvonta

Pilzillä on laaja valikoima tuotteita pyörimisnopeuden valvontaan:

PNOZ s30 pyörimisnopeusvahti on erillistuote pyörimisnopeuden

valvontaan. Jos sovelluksessa halutaan valvoa muita

turvallisuustoimintoja, voidaan käyttää konfiguroitavan PNOZmulti-

pienohjauksen Motion-Monitoring-moduuleja. Jos lyhyet reaktioajat

tai laajennetut turvallisuustoiminnot kuten pystyakselien

turvajarrutoiminnot ovat tarpeen, Pilz tarjoaa siihen käyttöön

integroidun PMC-turvallisuusratkaisun. Verkotettujen koneiden

pyörimisnopeuden valvontaan käytetään PSS 4000 -

automaatiojärjestelmää.
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Lisätietoa tuotteista on kohdassa www.pilz.com/de-INT/sicherer-

drehzahlwaechter-pnoz-s30

Pilz on hallissa 9, osasto D 17. Lisätietoa osoitteessa:

www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

  

 Otsikko:

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

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 181661

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
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/fi-FI/products-solutions/applications/safe-motion-monitoring/safe-speed-monitor-pnoz-s30
https://www.pilz.com/de-DE/produkte-loesungen/anwendungen/sichere-bewegungsueberwachung/sicherer-drehzahlwaechter-pnoz-s30
http://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe
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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