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Lehdistöviesti

Konfiguroitavat PNOZmulti 2 -pienohjaukset
tiedonsiirrossa SafetyNET p -verkon kautta -
Turvallisesti järjestelmään liitettynä

Ostfildern, 02.11.2017 - Konfiguroitavat PNOZmulti 2 -

pienohjaukset voidaan nyt verkottaa tosiaika-Ethernet

SafetyNET p -verkon kautta. Jopa 16 perusyksikköä voidaan

liittää PNOZ m EF SafetyNET -laajennusmoduulilla. Tämä

mahdollistaa turvallisen yhteyden ja tiedonsiirron

pienohjausten välillä. Verkko konfiguroidaan PNOZmulti

Network Editorilla. Tämä mahdollistaa projektien helpon

konfiguroinnin. Lisäksi Multi-Link-moduulit mahdollistavat

PNOZmulti- ja PNOZmulti Mini -järjestelmien liittämisen

verkkoon.

  

Jopa 16 PNOZmulti 2 -järjestelmää voidaan kytkeä linjatopologiaan.

Nopealle tiedonsiirtoyhteydelle on tunnusomaista selkeästi

strukturoitu datarajapinta, jossa tulot on konfiguroitu 128-bittisiksi ja

lähdöt 32-bittisiksi. 32-bittiset tiedot siirretään aina RTFL-rajapinnan

kautta. Tämä mahdollistaa lyhyet jaksonajat ja modulaaristen

laitteistojen turvallisen verkotuksen.
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Moduulit kaikkia järjestelmiä ja kokoja varten

PNOZmulti 2 -pienohjausten PNOZ m B0- ja PNOZ m B1 -

perusyksiköitä varten tarvitaan vain yksi PNOZ m EF SafetyNET -

laajennusmoduuli tiedonsiirtoa varten. Perusyksiköitä voi yhdistellä

mielen mukaan.

Käyttäjät eivät tarvitse yhtä monia liitäntämoduuleja ja rakenne

säilyy selvempänä. Tämä mahdollistaa suurtenkin laitosten nopean

ja helpon toteutuksen.

Multi-Link-laajennusmoduulien ansiosta PNOZmulti- ja PNOZmulti

Mini -perusyksiköt voidaan liittää verkkoon PNOZmulti 2 -

pienohjauksen perusyksiköiden kautta. Olemassa olevia laitteistoja

voidaan näin nopeasti laajentaa SafetyNET-verkolla.

Projektitiedonsiirto hallussa

Kaikki tiedot voidaan verkottaa PNOZmulti Network Editorilla, joka

käynnistetään suoraan PNOZmulti Configuratorissa: näin on

mahdollista luoda sekä SafetyNET p -verkon konfiguraatio että

projektikytkentä. PNOZmulti-järjestelmien lisäksi SafetyNET p -

verkkoa voidaan käyttää koneissa ja laitteistoissa turvallisuustasoon

PL e / SIL CL 3 saakka.

Lisätietoa tuotteesta on verkkokaupassa kohdassa PNOZmulti-2 -

tiedonsiirtomoduuli

Pilz on hallissa 9, osasto 370. Lisätietoja osoitteessa:

www.pilz.com/sps-ipc-drives

  

Otsikko: Konfiguroitavissa PNOZmulti 2 -pienohjauksissa on nyt laajennusmoduuli PNOZ m
EF SafetyNET tietojen turvalliseen siirtoon SafetyNET p:n kautta.

Sivu 2 / 3

http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/fi-FI/eshop/00101002047110/PNOZmulti-2-communication-modules
http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/sps-ipc-drives/index.html


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

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 188502

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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