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Persbericht

Nieuwe basismodule in het configureerbare
besturingssysteem PNOZmulti 2 van Pilz – basis
voor grote projecten!

Ostfildern, 23.11.2015 -

  

Normen voor veiligheid, meer verbindingen en projecten eenvoudig

beheren – Pilz breidt de familie van de configureerbare

besturingssystemen PNOZmulti 2 uit met de nieuwe basismodule

PNOZ m B1. Deze biedt niet alleen meer vermogen voor machines

met een grotere functieomvang, dus voor grotere projecten, maar

middels overeenkomstige uitbreidingsmodulen ook de aansluiting

op alle gangbare veldbussystemen.

 

Op de nieuwe basismodule PNOZ m B1 zijn zelfs voor het eerst

geen in- en uitgangen aanwezig: de aanpassing aan de toepassing

vindt plaats middels uitbreidingsmodulen. Twee geïntegreerde

Ethernet-poorten besparen kosten, omdat er geen ETH-

uitbreidingsmodule hoeft te worden aangesloten. Het aantal

uitbreidingsmodulen dat aan de rechterkant kan worden

aangesloten, is bij de nieuwe basismodule verhoogd tot acht. Korte

stilstandstijden en een hoge beschikbaarheid van installaties zijn

gewaarborgd dankzij de aansluiting op gangbare veldbussystemen

in de vorm van overeenkomstige uitbreidingsmodulen.

Eenvoudig projecten beheren

De maximale programmaomvang van de PNOZ m B1 is viervoudig

uitgebreid: nu kunnen tussen de elementen tot wel 1024

verbindingen worden ingevoegd. Projecten kunnen nu op een USB-
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geheugen worden opgeslagen. Op de insteekbare USB-

gegevensdrager kunnen meerdere projecten worden opgeslagen en

machinespecifiek worden beheerd. Via de projectmanager kan dan

één van de uit te voeren programma's worden geselecteerd.

Bovendien kunnen vanaf nu in de PNOZmulti Configurator datum

en tijd voor de PNOZ m B1 worden ingesteld. Ook zorgt een verlicht

display voor een gemakkelijke diagnose ter plaatse. PNOZ m B1 is

vanaf versie 10 van de softwaretool PNOZmulti Configurator

toepasbaar.

Aansluiting in het veld gewaarborgd

Naast PROFINET, PROFIBUS, EtherNET/IP en veel meer kan het

configureerbare besturingssysteem PNOZmulti 2 nu ook op het

veldbussysteem CC-Link worden aangesloten. Als PNOZmulti 2 op

een ander veldbussysteem moet worden aangesloten, kan dit

zonder programmawijziging worden uitgevoerd: een veldbusmodule

kan eenvoudig door een overeenkomstige andere veldbusmodule

worden vervangen.

Open voor veiligheid

PNOZmulti 2 is een open, configureerbaar besturingssysteem voor

veiligheidsfuncties, dat onafhankelijk van de hogere

installatiebesturing flexibel en in vele branches voor veiligheid en

automatisering wordt toegepast. Een fijnere granulariteit door het

gebruik van de beschikbare uitbreidingsmodulen maakt een exacte

aanpassing van de besturingsopbouw aan de toepassing mogelijk.

De gebruiker krijgt alleen datgene wat hij ook daadwerkelijk

gebruikt, waardoor tijd en kosten worden bespaard.

Veiligheidsnormen stellen

De configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2 zijn met name

geschikt voor het realiseren van meerdere veiligheidsfuncties op
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een machine of installatie. Het systeem is modulair uitbreidbaar,

zodat het kan meegroeien met de eisen en de grootte van de

machine. PNOZmulti 2 kan op gangbare communicatienetwerken

worden aangesloten. De veiligheidsarchitectuur kan onafhankelijk

van de hogere bedrijfsbesturing worden gerealiseerd, want het

gebruik ervan is onafhankelijk van machine- of installatietype, land

of branche mogelijk. Zo standaardiseren gebruikers hun veiligheid.

 

  

Bijschrift:

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.: 85398
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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

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

Contactpersoon voor journalisten

Perscontact
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