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Lehdistöviesti

Konfiguroitavat PNOZmulti 2 -pienohjaukset
uusilla Motion Monitoring -valvontatoiminnoilla -
SLA-M ja SAR-M käyttöjen valvontaan

Ostfildern, 13.11.2017 - Konfiguroitavien PNOZmulti 2 -

pienohjausten PNOZ m EF 1MM ja 2MM Motion Monitoring -

moduuleja varten on nyt saatavana kaksi uutta

turvallisuustoimintoa käyttöjen valvontaan: turvarajoitettu

kiihtyvyys SLA-M (Safely Limited Acceleration) ja turvallinen

kiihtyvyysalue SAR-M (Safe Acceleration Range). Uudet Motion

Monitoring -toiminnot ovat käytettävissä lähtien PNOZmulti

Configuratorin ohjelmistoversiosta 10.6. Ne parantavat

koneiden ja laitosten turvallisuutta ja tuottavuutta.

  

Riskitön kiihdytys

Motion Monitoring -laajennusmoduulit tarjoavat EN 61800-5-2 -

standardin mukaiset turvallisuustoiminnot liikkeen turvavalvontaan.

SLA-M-toiminto valvoo käytön suurinta kiihtyvyyttä ja estää

moottoria ylittämästä määritettyä kiihdytysrajoitusta. SAR-M-toiminto

varmistaa, että turvavalvottu kiihtyvyys pysyy määritettyjen raja-

arvojen sisällä. Tämä mahdollistaa akselisovellusten esim. kara-

akselien turvallisen valvonnan kaikilla toimialoilla – myös

tuulivoimaloissa.
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Liikuttava ohjelmisto

Kaikki turvatoiminnot konfiguroidaan PNOZmulti 2 -ohjauksissa

PNOZmulti Configurator -ohjelmistolla. Ohjelmistolla voidaan

helposti määrittää raja-arvot ja -alueet. Motion Monitoring -

moduuleille konfiguroidaan itsenäinen mIQ-moduuliohjelma, joka

sitten suoritetaan paikallisesti moduulissa. Ohjelmalla voidaan

konfiguroida useita valvonta-alueita. 256 liitäntälinjaa mahdollistaa

suuremman sovellusohjelman. Lisäksi moduulit varmistavat

perusyksikön turvallisesti viivytetyn poiskytkennän vikatapauksessa.

Näin moduulit lisäävät järjestelmän joustavuutta ja lyhentävät sen

reaktioaikaa merkittävästi.

Monia turvallisuustoimintoja

Turvarajoitettu kiihtyvyys ja turvallinen kiihtyvyysalue täydentävät

olemassa olevia turvatoimintoja turvapysäytys 1 (SS1),

turvapysäytys 2 (SS2), turvallinen nopeusalue (SSR), turvallisen

nopeuden valvonta (SSM) sekä turvallinen liikesuunta (SDI) ja

turvapysäytys (SOS). Tämä toiminnot ovat käytettävissä lähtien

laiteversiosta 2.2. ja varmistavat käyttösovelluksen korkean

käytettävyyden.
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Erilaisia moduuleja erilaisiin tehtäviin

Motion Monitoring -moduuli PNOZ m EF 1MM voi valvoa yhtä

akselia, PNOZ m EF 2MM valvoo 2 akselia. Moduulit ilmoittavat

valvotun arvon tilan perusyksikölle. Arvot voidaan välittää

pääohjaukseen kenttäväylämoduulin avulla. Laajennusmoduulit

täyttävät EN IEC 61508 vaatimukset luokkaan SIL 3 saakka ja EN

ISO 13849-1 vaatimukset luokkaan PL e saakka. Näin ne

mahdollistavat vaarallisten liikkeiden mukavan ja turvallisen

valvonnan.

Lisätietoa tuotteesta on osoitteessa www.pilz.com, Webcode

web150385

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

osoitteessa: www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives

 

  

Otsikko: Konfiguroitavien PNOZmulti 2 -pienohjausten PNOZ m EF 1MM ja 2MM Motion
Monitoring -moduuleja varten on kaksi uutta turvallisuustoimintoa käyttöjen valvontaan.
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Tekstit ja kuvat voi myös ladata osoitteesta www.pilz.com. Voit

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 192569

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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