
21.12.2017

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern

http://www.pilz.com

Persbericht

Nieuwe kopmodule voor EtherNet/IP: Pilz breidt
remote I/O-systeem PSSuniversal 2 uit - voor
meer openheid in de periferie

Ostfildern, 21.12.2017 - Pilz breidt zijn remote I/O-systeem

PSSuniversal 2 uit met een kopmodule met EtherNet/IP-

interface. Hierdoor biedt PSSuniversal 2 de noodzakelijke

openheid voor de vlekkeloze communicatie in verschillende

besturingsomgevingen op basis van Ethernet.

  

In het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 is behalve de nieuwe

EtherNET/IP-kopmodule met CIP Safety al een kopmodule met

PROFINET PROFIsafe-interface aanwezig. Deze openheid

vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling met de verschillende

master-besturingen onafhankelijk van het machinetype en de

bestaande systeemomgeving.
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Snelle vervanging

Het remote I/O-systeem kan door de vervanging van de kopmodule

voor bestaande systeemomgevingen worden aangepast. De

vervanging van de kopmodule verloopt eenvoudig en snel:

gebruikers slaan daartoe hun configuratiegegevens lokaal op een

microSD-kaart op. Zo kunnen de gegevens vervolgens eenvoudig

naar de nieuwe kopmodule met EtherNET/IP-interface worden

overdragen. De I/O-modulen zijn daarbij universeel en identiek voor

de verschillende veiligheidsprotocollen inzetbaar.

Economische oplossing

Het met de iF DESIGN AWARD onderscheiden remote I/O-systeem

PSSuniversal 2 is de economische oplossing voor de uitbreiding van

de periferie. De I/O-modulen zijn daarbij universeel en identiek voor

de verschillende veiligheidsprotocollen inzetbaar. Het systeem PSS

u2 biedt dankzij de driedelige systeemopbouw een hoge installatie-

en servicevriendelijkheid. De volgorde van de bediening is intuïtief.

Het eenvoudige gebruik helpt fouten te voorkomen en helpt de

gebruiker om tijd te besparen.

Hier krijgt u meer informatie.
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https://www.pilz.com/de-DE/produkte-loesungen/steuerungen/e-a-systeme


Bijschrift: Het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 is uitgebreid met een kopmodule met
EtherNET/IP-interface. Hierdoor past het open systeem zich optimaal aan uw al bestaande
systeemomgevingen aan.

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.: 193870
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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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