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Persbericht

Pilz completeert oplossingsaanbod voor de
veilige bewegingsbewaking - nieuwe module voor
Motion Monitoring

Ostfildern, 13.07.2015 -

  

Pilz breidt de performance van zijn automatiseringssysteem PSS

4000 voor de veilige bewegingsbewaking uit: de nieuwe compacte

I/O-module PSSu K F EI bewaakt de veilige snelheid, de

bewegingsrichting en stopfuncties. Gebruikers profiteren van kortere

reactietijden en een hogere productiviteit en kunnen bovendien hun

installaties en machines eenvoudiger onderhouden en repareren.

 

Een hoge productiviteit op de productieafdeling is nauw verbonden

met een veilige toerental- en bewegingsbewaking. Voor de veilige

bewegingsbewaking van machines en aaneengeschakelde

installaties biedt Pilz nu voor de besturingen PSSuniversal PLC en

PSSuniversal multi in het automatiseringssysteem PSS 4000 de

nieuwe I/O-module aan.

Veilige bewegingsbewaking met een encoder

Deze I/O-module maakt veiligheidsfuncties voor de

toerentalbewaking volgens EN 61800-5-2 met slechts één sin/cos-

encoder of in de combinatie van encoder en initiator met extra

overbrengingsbewaking mogelijk. Het gebruik van slechts één

encoder minimaliseert de installatiekosten. Aangezien de module op

alle gangbare encoders/feedbacksystemen (sin/cos, TTL, HTL,

initiatoren) kan worden aangesloten, kunnen aanwezige

opnemersystemen gebruikt blijven worden.
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De nieuwe module beschikt over een lokale snelle uitschakeling van

aandrijvingen onafhankelijk van de PLC-cyclustijd. Hierdoor verkort

hij de reactietijd en stijgt de productiviteit van de installatie.

Afhankelijk van de besturing kunnen maar liefst 8 assen tot

Performance Level (PL) d worden bewaakt. Hierdoor is de Motion

Monitoring-oplossing met PSS 4000 vooral geschikt voor grotere

toepassingen.

Comfortabel gebruik

De veilige bewakingsfunctie is compleet in de gebruikerssoftware

geïntegreerd. Zo kunnen gebruikers via de softwaretool de

toerentalfuncties instellen. Projecten kunnen snel gerealiseerd en

eenvoudig aangepast worden. Ook wijzigingen van bijvoorbeeld

drempelwaarden zijn tijdens het bedrijf mogelijk.

Met de nieuwe encodermodule en bijbehorende

softwarebouwstenen kunnen de veiligheidsfuncties SSM (Veilige

snelheidsbewaking), SSR (Veilig snelheidsbereik), SDI (Veilige

bewegingsrichting) en SOS (Veilige bedrijfsstop) worden

gerealiseerd.
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Contact

Martin Kurth

Bedrijfs- en vakpers

Duitsland

Telefoon: +49 711 3409-158

E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Vakpers

Duitsland

Telefoon: +49 711 3409-7009

E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

 

 

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.: 84459
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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/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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