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Safe Motion van Pilz nu ook voor Profinet

Ostfildern, 23.11.2015 -

  

Veilige aandrijfoplossingen van Pilz PMC (Pilz Motion Control)

beschikken vanaf nu ook over een interface voor Profinet. Deze

nieuwe communicatieverbinding is beschikbaar voor de

servoversterkers PMCprotego D en PMCtendo DD5. Met de

veiligheidskaart PMCprotego S kan PMCprotego D bovendien met

Safe Motion-functies worden uitgebreid. Safe Motion zorgt voor

kortere ombouwtijden en minder onderhoud en verhoogt zo de

productiviteit.
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PMCprotego D en PMCtendo DD5 kunnen behalve in Profinet ook

in alle gangbare veldbussystemen worden gebruikt. Daarbij wordt

de interfacekaart voor vrijwel alle relevante veldbussystemen

eenvoudig in de servoversterkers gestoken. Zo bespaart de

interface voor Profinet-netwerken gebruikers investeringskosten. De

servo-aandrijftechniek van Pilz staat open voor individuele

oplossingen, de servoversterkers kunnen in vrijwel elke

automatiseringsomgeving worden geïntegreerd.
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Bovendien biedt Pilz ook voor PMC ondersteuning met een

uitgebreid dienstenaanbod, van de veilige uitvoering van de

aandrijving tot en met de inbedrijfstelling.

 

  

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.: 87221
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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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