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Persbericht

Configureerbare veilige kleine besturingen
PNOZmulti 2 nu met communicatie via SafetyNET
p - veilig verbonden in het systeem

Ostfildern, 02.11.2017 - De configureerbare kleine besturingen

PNOZmulti 2 van Pilz kunnen vanaf nu via het veilige realtime-

Ethernet SafetyNET p worden gekoppeld. Maar liefst 16

basismodulen kunnen via de uitbreidingsmodulen PNOZ m EF

SafetyNET worden gekoppeld. Hierdoor is een veilige

verbinding en gegevensoverdracht tussen de kleine

besturingen mogelijk. De netwerkconfiguratie wordt met de

softwaretool PNOZmulti Network Editor uitgevoerd. Zo zijn

projecten eenvoudig configureerbaar. Bovendien kunnen via

Multi-Link-modulen ook PNOZmulti- en PNOZmulti Mini-

systemen in het netwerk worden opgenomen.

  

Er kunnen maar liefst 16 PNOZmulti 2-systemen in lijntopologie

worden gerealiseerd. Een snelle dataverbinding wordt gekenmerkt

door een duidelijk gestructureerde data-interface waarbij de

ingangen met 128 bit en de uitgangen met 32 bit zijn

geconfigureerd. Daarbij worden 32-bits gegevens via een RTFL-

interface uitgewisseld. Dit maakt korte cyclustijden in de toepassing

en de veilige koppeling van modulaire installaties op een

eenvoudige manier mogelijk.
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Modulen voor alle systemen en groottes

Voor de basismodulen PNOZ m B0 of PNOZ m B1 van de kleine

besturingen PNOZmulti 2 hoeft per basismodule maar één veilige

uitbreidingsmodule PNOZ m EF SafetyNET voor de communicatie

te worden gebruikt. Daarbij kunnen de basismodulen naar believen

worden gecombineerd.

Gebruikers hebben zodoende minder interfacemodulen nodig en de

structuur blijft overzichtelijk. Ook grote installaties kunnen daardoor

snel en eenvoudig worden gerealiseerd.

Dankzij Multi-Link-uitbreidingsmodulen is het bovendien mogelijk,

naast de verbinding van de basismodulen van de kleine besturingen

PNOZmulti 2, om de basismodulen PNOZmulti en PNOZmulti Mini

in het netwerk op te nemen. Zo kunnen bestaande installatiedelen

snel met een SafetyNET-netwerk worden uitgebreid.

Projectcommunicatie onder controle

Via de softwaretool PNOZmulti Network Editor, die direct in de

PNOZmulti Configurator wordt opgestart, kunnen alle gegevens

eenvoudig aan elkaar worden gekoppeld: zowel de configuratie van

een SafetyNET p-netwerk als de projectkoppeling kan hiermee

worden uitgevoerd. Na het uploaden naar de PNOZmulti-systemen

is het SafetyNET p-netwerk klaar voor gebruik en beveiligt het

machines en installaties tot veiligheidsniveau PL e/SIL CL 3.

Meer informatie over het product in de E-shop onder PNOZmulti 2-

communicatiemodulen

Pilz exposeert in hal 9, op stand 370. Meer informatie op:

www.pilz.com/sps-ipc-drives
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/nl-BE/eshop/00101002047110/PNOZmulti-2-communication-modules
http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/sps-ipc-drives/index.html


Bijschrift: De configureerbare kleine besturingen PNOZmulti 2 beschikken nu over de
uitbreidingsmodule PNOZ m EF SafetyNET voor de veilige datacommunicatie via SafetyNET
p.

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.: 188502

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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