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Het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti 2 voor veiligheid

en automatisering van Pilz beschikt nu over twee

communicatiemodulen voor de aansluiting op Ethernet-gebaseerde

systemen. Met deze modulen kan het basistoestel nu aan de

linkerkant uitgebreid en eenvoudig ofwel op PROFINET- ofwel op

Ethernet/IP-netwerken worden aangesloten. Als open

configureerbaar besturingssysteem kan PNOZmulti 2 onafhankelijk

van de hogere bedrijfsbesturing flexibel en sectorbreed worden

toegepast.

 

PNOZmulti 2 maakt het eenvoudig uitlezen van diagnosegegevens

en het gebruik van virtuele in- of uitgangen voor niet-veilige functies

mogelijk. Eenvoudige diagnose- en besturingsinformatie garandeert

korte stilstandstijden en een hoge beschikbaarheid van installaties.

Daarbij voorkomt de geswitchte interface een databotsing. Het

melden en besturen vindt bidirectioneel via de

communicatiemodulen plaats.

Virtuele in- en uitgangen worden met de softwaretool PNOZmulti

Configurator eenvoudig op de pc geconfigureerd. Het omslachtig

bedraden komt te vervallen. De configureerbare

besturingssystemen PNOZmulti 2 kunnen als stand-alone-variant of

als modulair uitbreidbare variant worden gebruikt.
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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.: 83365

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/PilzNederland

http://twitter.com/Pilznederland

http://www.youtube.com/Pilz1Nederland

https://plus.google.com/116070036907282205115/posts

http://www.linkedin.com/company/pilz-nederland

Contactpersoon voor journalisten

Perscontact
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