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Persbericht

PSS67 PLC: 's werelds eerste PLC-besturing voor
veiligheid en automatisering met
beschermingsgraad IP67 - automatiseren buiten
de schakelkast

Ostfildern, 23.11.2017 - Het automatiseringsbedrijf Pilz brengt

met PSS67 PLC de eerste veilige PLC-besturing met

beschermingsgraad IP67 op de markt. PSS67 PLC kan buiten

de schakelkast, direct op de machine worden gemonteerd.

Gebruikers besparen zo ruimte, verminderen hun

bedradingskosten en krijgen meer flexibiliteit bij de realisatie

van decentrale besturingsarchitecturen.

  

Voor uitgebreide, verdeelde installaties en machinelijnen is er

steeds meer behoefte aan flexibele, decentraal werkende

automatiseringsoplossingen. Pilz breidt hiervoor zijn

oplossingsaanbod uit met een PLC-besturing: PSS67 PLC van Pilz

is de eerste PLC-besturing voor veiligheid en automatisering met

beschermingsgraad IP67. Door de volledig ingekapselde module-

elektronica heeft deze besturing een hoge mechanische

robuustheid: ze is beschermd tegen stof en tijdelijke

onderdompeling en inzetbaar bij temperaturen van -40 °C tot +70

°C.

Automatisering van de korte afstanden

PSS67 PLC is ontwikkeld voor de industriële automatisering buiten

de schakelkast. De besturing kan daar worden ingebouwd waar ze

nodig is. Hierdoor is er veel minder bekabelingswerk dan bij

schakelkastgebaseerde systemen en stijgt de flexibiliteit bij de

realisatie van modulaire installatie-architecturen.
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Veiligheid en automatisering in één systeem

Als veilige PLC-besturing is PSS67 PLC geschikt voor toepassingen

tot en met de hoogste veiligheidscategorie PL e.

PSS67 PLC is een onderdeel van het automatiseringssysteem PSS

4000. Hij is volledig compatibel met de andere besturingen van het

systeem en kan eenvoudig in bestaande architecturen worden

geïntegreerd. Voor de programmering zijn de beproefde

engineeringsoftware PAS4000 in de programmeertalen volgens IEC

61131-3 en de PASmulti-editor beschikbaar. PSS67 PLC beschikt

over 16 veilige digitale ingangen voor de directe koppeling van

sensoren en kan worden gecombineerd met de compacte module

PSS67 I/O van Pilz, die signalen uit het veld doorstuurt.

De volledige configuratie van het apparaat kan op een beveiligd

ingebouwde microSD-kaart worden opgeslagen. Hierdoor kunnen

apparaten makkelijker worden vervangen, omdat alleen maar de

microSD-kaart ergens anders in hoeft te worden gestoken. Opnieuw

configureren is niet nodig.

SPS IPC Drives 2017: Pilz exposeert in hal 9, op stand 370.
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Bijschrift: PSS67 PLC van Pilz is de eerste veilige PLC-besturing met beschermingsgraad
IP67. Ze is daardoor vooral geschikt voor automatiseringstaken in verdeelde installaties.

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.: 193261

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
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Contactpersoon voor journalisten

Karry Van Looy

Perscontact

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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