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Persbericht

Nieuwe generatie: Extern I/O-systeem
PSSuniversal 2 - veiligheid en automatisering tot
in de periferie

Ostfildern, 01.01.1970 - Met het decentrale I/O-systeem

PSSuniversal 2 brengt Pilz een nieuwe generatie veldniveau-

apparatuur op de markt. Het systeem bestaat uit de PROFINET-

communicatiemodule en een selectie aan I/O-modules.

PSSuniversal 2 biedt flexibiliteit, openheid en granulariteit in

één systeem - voor veiligheid en automatisering. De

samensmelting van automatiserings- en veiligheidsfuncties

alsmede technische en mechanische verbeteringen helpen de

gebruiker al vanaf de planningsfase tijd en kosten te besparen.

  

Gemak bij installatie en onderhoud

De nieuwe driedelige systeembouw betekent een significante

vermindering in de kosten voor service en onderhoud: De diagnose

kan zeer precies worden uitgevoerd via het externe I/O-systeem. Dit

maakt het mogelijk fouten snel op te sporen en op te lossen.

Modules kunnen worden vervangen terwijl het systeem in werking is

(hot swap). Daarbij kan de hoofdmodule worden vervangen zonder

dat u een nieuwe configuratie hoeft uit te voeren. Verder voordeel:

Er is geen volledige demontage meer nodig als u de backplane wilt

vervangen.

 

 

 

Nieuwe configuratietool voor snelle systeembouw
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Gebruikers kunnen het systeem snel en eenvoudig op het

beeldscherm samenstellen via slepen en neerzetten: Pilz stelt

daarvoor de nieuwe configuratietool PASconfig ter beschikking.

Dankzij de logische bouwwijze wordt de gebruiker stap voor stap

door de handmatige installatie begeleid. Deze intuïtieve

gebruikswijze helpt fouten te vermijden, waardoor de gebruiker

uiteindelijk tijd bespaart. Het systeem kan op deze manier snel een

eenvoudig bedrijfsklaar worden gemaakt.

 

 

 

 

Een infrastructuur voor veiligheid en automatisering

PSSuniversal 2 verwerkt zowel veilige als onveilige

besturingssignalen. Veiligheid en automatisering zijn fysiek

vermengd, maar in logisch opzicht van elkaar gescheiden, zodat

geen feedback optreedt. De hoofdmodule communiceert in de

basisfunctie met PROFINET/PROFIsafe. Tijdens de volgende fase

wordt het systeem uitgebreid met een communicatiemodule met

Ethernet IP / CIP Safety-interface en andere I/O-modules.

Het externe I/O-systeem PSSuniversal 2 is een oplossing voor de

op maat gemaakte controlerrandapparatuur. Gebruikers kunnen via

in de industrie gangbare communicatieprotocollen verbinding make

tussen de externe I/O's en controllers op een hoger niveau. Het

externe I/O-systeem biedt voordelen op alle locaties waar sprake is

van een brede vertakking van installaties. Het biedt gebruikers een

efficiënt, open en uitbreidbaar systeem, dat met zijn modulaire

opbouw voldoet aan de strenge vereisten van bijvoorbeeld de auto-

industrie.
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Pilz is aanwezig op de SPS IPC Drives 2016 in hal 9, stand 370. U

vindt meer informatie op: www.pilz.de/sps-ipc-drives

 

 

 

 

  

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.: 180367
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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://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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