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Komunikat prasowy

Nowa jednostka bazowa w konfigurowalnym
systemie sterowania PNOZmulti 2 firmy Pilz –
podstawa dla dużych projektów!

Ostfildern, 23.11.2015 -

  

Standardy na potrzeby bezpieczeństwa, więcej połączeń i prostsze

zarządzanie projektami – Pilz uzupełnia gamę konfigurowalnych

systemów sterowania PNOZmulti 2 o nową jednostkę bazową

PNOZ m B1. Oferuje ona nie tylko wyższą wydajność w przypadku

maszyn o większym zakresie funkcji, na przykład przy dużych

projektach, lecz również zapewnia połączenie z wszystkimi

powszechnymi systemami magistrali Fieldbus za pośrednictwem

odpowiednich modułów rozszerzeń.

 

Po raz pierwszy nowa jednostka bazowa PNOZ m B1 nie posiada

wejść ani wyjść: do dostosowania systemu do konkretnej aplikacji

służą moduły rozszerzeń. W urządzeniu dodatkowo zastosowano

dwa zintegrowane interfejsy Ethernet, co pozwala ograniczyć

koszty. W przypadku nowej jednostki bazowej liczbę modułów

rozszerzeń dołączanych po prawej stronie zwiększono do ośmiu.

Możliwość przyłączania do wszystkich powszechnie

wykorzystywanych systemów magistrali Fieldbus za pośrednictwem

odpowiednich modułów rozszerzeń przekłada się na skrócenie

czasów przestoju i zwiększenie dyspozycyjności instalacji. 

Uproszczone zarządzanie projektem

Maksymalny rozmiar programu dla systemu PNOZ m B1 został

zwiększony czterokrotnie: teraz można wykonać do 1024 połączeń
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pomiędzy elementami. Projekty można zapisać w pamięci USB.

Pamięć USB pozwala zapisać kilka projektów i umożliwia

zarządzanie wybranymi maszynami. Program można wybrać

za pośrednictwem Menedżera Projektów. Obecnie możliwe jest

również ustawienie daty i godziny dla systemu PNOZ m B1

w programie PNOZmulti Configurator. Wyświetlacz umożliwia

wygodne przeprowadzanie czynności diagnostycznych. Jednostki

PNOZ m B1 można używać począwszy od wersji 10 narzędzia

programowego PNOZmulti Configurator. 

Gwarancja podłączenia do instalacji

Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2 można teraz

podłączyć do systemu magistrali Fieldbus CC-Link, do magistrali

Profinet, Profibus, Ethernet/IP oraz wielu innych. Dołączenie

systemu PNOZmulti 2 do innego systemu magistrali odbywa bez

konieczności wymiany programu: wystarczy wymienić jeden moduł

magistrali Fieldbus na inny. 

Otwartość na bezpieczeństwo

PNOZmulti 2 to otwarty, konfigurowalny system sterowania dla

funkcji bezpieczeństwa, który można wykorzystywać elastycznie i

w różnych dziedzinach przemysłu w celu zapewnienia

bezpieczeństwa oraz automatyzacji niezależnie od systemu

sterowania instalacją wyższego poziomu. Korzystanie z dostępnych

modułów rozszerzeń pozwala uzyskać większe rozdrobnienie, a tym

samym precyzyjnie dostosować strukturę sterowania do

konkretnego rozwiązania. Użytkownicy nabywają tylko faktycznie

potrzebne dla siebie produkty, oszczędzając przy tym czas i

pieniądze. 

Określenie standardów bezpieczeństwa

Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2 pozwala wdrażać
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liczne funkcje zabezpieczenia instalacji maszyn. System ten jest

modułowy i rozszerzalny, dzięki czemu może się rozrastać wraz

z rozbudową maszyn lub w przypadku zmiany wymagań. Systemy

PNOZmulti 2 można połączyć z powszechnie stosowanymi sieciami

komunikacyjnymi. Możliwe jest stworzenie architektury

bezpieczeństwa niezależnie od systemu sterowania operacyjnego

na poziomie wyższym, ponieważ jej wdrożenie nie zależy od typu

maszyny lub instalacji, kraju czy gałęzi przemysłu. W ten sposób

użytkownicy standaryzują swoje bezpieczeństwo.

 

  

Podpis:

Teksty i zdjęcia dostępne są również do pobrania na stronie

www.pilz.com. Aby uzyskać bezpośredni dostęp do odpowiedniej

strony w naszym centrum prasowym , wpisz kod web w

wyszukiwarce na stronie głównej.: 85398
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Pilz w mediach społecznościowych

Na naszych profilach w portalach społecznościowych dostępne są

informacje na temat firmy i jej pracowników oraz najświeższe

informacje o aktualnych zdobyczach technologii automatyzacji.

https://www.facebook.com/PilzPl/

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzPolska

https://www.linkedin.com/company/pilz

Dane kontaktowe dla mediów

PR
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