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Lehdistöviesti

PSS67 PLC: Ensimmäinen IP67-luokan PLC-
ohjaus turvallisuutta ja automaatiotehtäviä varten
- automatisoi kytkentäkaapin ulkopuolella

Ostfildern, 23.11.2017 - Automaatioyritys tuo markkinoille

ensimmäisen IP67-luokitellun PLC-ohjauksen PSS67 PLC.

PSS67 PLC voidaan asentaa kytkentäkaapin ulkopuolelle

suoraan koneeseen. Käyttäjät säästävät tilaa, vähentävät

kaapelointitarvetta ja saavat enemmän joustavuutta

hajautettujen ohjausarkkitehtuurien toteutukseen.

  

Laajoihin hajautettuihin laitoksiin ja konelinjoihin tarvitaan yhä

joustavampia ja hajautetusti toimivia automaatioratkaisuja. Pilz

laajentaa siksi ratkaisutarjontaansa PLC-ohjauksella: Pilzin PSS67

PLC on ensimmäinen IP67-luokiteltu PLC-turvaohjaus. Ohjaus on

täyteen valetun moduulielektroniikan ansiosta mekaanisesti

äärimmäisen kestävä. Se on suojattu pölyä ja hetkellistä veteen

upotusta vastaan ja sitä voidaan käyttää -40 °C...+70 °C

lämpötiloissa.

Lyhyiden teiden automaatio

PSS67 PLC on suunniteltu kytkentäkaapin ulkopuoliseen

teollisuusautomaatioon. Ohjaus voidaan asentaa sinne, missä sitä

tarvitaan. Tämä vähentää kaapelointitarvetta suhteessa

kytkentäkaappipohjaisiin järjestelmiin ja mahdollistaa modulaaristen

laitteistoarkkitehtuurien joustavamman toteutuksen.
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Turvallisuus ja automaatio samassa järjestelmässä

PLC-turvaohjauksena PSS67 PLC soveltuu sovelluksiin

korkeimpaan turvallisuusluokkaan PL e saakka.

PSS67 PLC on osa PSS 4000 automaatiojärjestelmää. Se on täysin

yhteensopiva järjestelmän muiden ohjausten kanssa ja helposti

integroitavissa olemassa olevaan arkkitehtuuriin. Ohjelmointiin

voidaan käyttää arvostettua PAS4000 ohjelmistoa IEC 61131-3:n

ohjelmointikielillä sekä PASmulti-editoria. PSS67 PLC -ohjauksessa

on 16 digitaalista turvatuloa anturien kytkemiseen ja se voidaan

yhdistää kompaktimoduuliin PSS67 I/O, joka välittää signaalit

kentältä.

Laitteen koko konfiguraatio voidaan tallentaa suojatulle microSD-

kortille. Tämä helpottaa laitteen vaihtoa, koska se vaatii vain micro-

SD-kortin irrotuksen. Uusi konfigurointi ei ole tarpeen.

SPS IPC Drives 2017: Pilz on hallissa 9, osasto 370.

  

Otsikko: Pilzin PSS67 PLC on ensimmäinen IP67-luokiteltu PLC-turvaohjaus. Se soveltuu
siten erityisesti automaatiotehtäviin hajautetuissa laitoksissa.
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http://imperia-prod.pilz.com/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.: 193261

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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