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Komunikat prasowy

Nowa generacja. Zdalny system We/Wy
PSSuniversal 2 – bezpieczeństwo i automatyzacja
aż po urządzenia peryferyjne.

Ostfildern, 01.01.1970 - Dzięki zdecentralizowanemu systemowi

We/Wy PSSuniversal 2 firma Pilz wprowadza na rynek nową

generację urządzeń. W jego skład wchodzi moduł

komunikacyjny PROFINET oraz różne moduły We/Wy. Moduł

PSSuniversal 2 w jednym systemie zapewnia elastyczność,

otwartość i rozproszenie – służące bezpieczeństwu

i automatyzacji. Połączenie funkcji automatyzacji

i bezpieczeństwa wraz z udoskonaleniami zarówno

technicznymi, jak i mechanicznymi, pozwalają użytkownikom

oszczędzić czas oraz koszty już na etapie planowania.

  

Łatwa instalacja, łatwy serwis

Nowa, trzyczęściowa konstrukcja systemu istotnie zmniejsza zakres

prac serwisowych i konserwacyjnych, umożliwiając

przeprowadzanie szczegółowej diagnostyki w zdalnym systemie

We/Wy. Umożliwia to szybkie zlokalizowanie i wyeliminowanie

błędów. Moduły można wymieniać natychmiast. W rezultacie moduł

główny można wymienić bez konieczności zmiany konfiguracji.

Dodatkowa korzyść: nie trzeba już demontować systemu, gdy

konieczna jest wymiana elementu płyty bazowej.

 

Nowe narzędzie konfiguracyjne pozwala szybko zbudować cały
system.
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Dzięki nowemu narzędziu do konfiguracji PASconfig firmy Pilz

użytkownicy mogą zbudować na ekranie strukturę systemu,

korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść”. Logiczna struktura

pomocna jest podczas ręcznej instalacji – użytkownicy prowadzeni

są krok po kroku przez kolejne etapy. Takie intuicyjne wspomaganie

pomaga uniknąć błędów i w rezultacie znacznie oszczędzić czas.

Uruchomienie systemu staje się procesem szybkim i łatwym.

 

Jedna infrastruktura na potrzeby bezpieczeństwa
i automatyzacji.

System PSSuniversal 2 przetwarza sygnały sterowania zarówno

związane, jak i niezwiązane z bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo

i automatyzacja mają mieszaną strukturę fizyczną, logicznie są

jednak rozdzielone, działają zatem bez wykorzystania sprzężenia

zwrotnego. W swojej podstawowej funkcji moduł główny komunikuje

się z siecią PROFINET/PROFIsafe. Na kolejnym poziomie

do systemu dodawany jest moduł komunikacyjny z interfejsem

Ethernet IP/CIP oraz inne moduły We/Wy.

System We/Wy PSSuniversal 2 jest idealnym rozwiązaniem

dostosowanym do sterowania rozproszonego. Użytkownicy mogą

połączyć zdalne wejścia/wyjścia z systemami sterowania wyższego

rzędu za pośrednictwem najbardziej powszechnych protokołów

komunikacji przemysłowej. Zdalny system zapewnia korzyści

w każdym zakładzie, którego części rozproszone są na dużym

obszarze. Użytkownicy dysponują wydajnym, otwartym

i skalowalnym systemem o strukturze modułowej, spełniającym

rygorystyczne wymagania: na przykład w branży motoryzacyjnej.

Pilz na targach SPS IPC Drives, w hali 9, na stoisku 370. Więcej

informacji znajduje się na: www.pilz.de/sps-ipc-drives.

  

Strona 2 z 4

http://www.pilz.de/sps-ipc-drives


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.: 180367

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
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Dane kontaktowe dla mediów

PR
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