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Nieuwe modules voor configureerbare
besturingssystemen PNOZmulti 2 – veilige Motion
Monitoring voor maximaal twee assen

Ostfildern, 17.04.2014 -

  

Pilz breidt de familie van de configureerbare besturingssystemen

PNOZmulti 2 uit met de nieuwe veilige Motion Monitoring-modules.

De twee nieuwe modules zorgen voor een veilige bewaking van één

as of ook twee assen in aandrijvingen, veiligheidsfuncties kunnen

eenvoudig gemaakt en bewaakt worden. De in alle branches te

gebruiken modules hebben vooral ook voordelen in de

werktuigmachinebouw.
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Alle veiligheidsfuncties kunnen volgens EN 61800-5-2 voor

regelbare elektrische aandrijfsystemen eenvoudig gerealiseerd

worden. Zo kan een optimale beschikbaarheid van machines en

installaties bij een gelijktijdige hoge veiligheid bereikt worden. Via de

voor de industrie geschikte interface Mini I/O kunnen bovendien alle

gangbare incrementele opnemers door middel van

aandrijfspecifieke verbindingskabels worden aangesloten.
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Uitgebreide Motion Monitoring-functies 

Tot de functies behoren "Veilig snelheidsbereik (Safe speed

range)", "Veilige snelheidsbewaking (Safe speed monitor)" en ook

"Veilige bewegingsrichting (Safe direction)". De "Veilige bedrijfsstop

(Safe operating stop)" completeert de functie-omvang van de Motion

Monitoring-modules van het configureerbare besturingssysteem

PNOZmulti 2. Zo zorgt de veilige bewaking van aandrijvingen

uiteindelijk voor een hoge beschikbaarheid van installaties.

Eenvoudige handling dankzij configuratiesoftware

De nieuwe Motion Monitoring-modules voor PNOZmulti 2 worden

via de softwaretool PNOZmulti Configurator geconfigureerd.

Hiermee kan de gebruiker intuïtief en onafhankelijk van de hogere

besturing veiligheidsfuncties maken en bewaken. In plaats van

handmatig bedraden kan het veiligheidsprogramma via de in de

softwaretool PNOZmulti Configurator opgenomen, gecertificeerde

functiebouwstenen voor veiligheidstechnische functies eenvoudig

en individueel aangepast worden. Dit bespaart tijd en kosten bij de

planning, de engineering, de diagnose en het onderhoud.

Meer informatie over het product op: https://www.pilz.com/de-

DE/eshop/00010000247108/PNOZmulti-2-E-A-Module

Beurs "Components for processing and packaging", Düsseldorf: Pilz

exposeert in hal: CS418.

 

Teksten en foto's kunnen ook gedownload worden op www.pilz.com.

Om direct naar de relevante internetpagina's in het perscentrum te

gaan, voert u de volgende webcode in in de zoekfunctie op de

homepage.: 10930
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Pilz in sociale netwerken

Op onze socialmediakanalen vindt u achtergrondinformatie over ons

bedrijf en de mensen achter Pilz. Ook houden we u hier op de

hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van

automatiseringstechnologie.

https://www.facebook.com/pilzBelgium

https://twitter.com/PilzBelgium

https://www.youtube.com/user/PilzBE

https://plus.google.com/u/0/100679864805817678104/videos

https://www.linkedin.com/company/pilz-belgium

Contactpersoon voor journalisten

Karry Van Looy

Perscontact

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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