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Moduł monitorowania prędkości PNOZ s30 firmy
Pilz z nowym wyjściem analogowym – łatwo
zabezpiecza ruch obrotowy

Ostfildern, 20.03.2017 - Począwszy od wersji 3.0 moduł

monitorowania prędkości PNOZ s30 z serii PNOZsigma ma

nowy element: konfigurowalne wyjście analogowe, czyniące

diagnostykę bardziej przyjazną dla użytkownika. Moduł PNOZ s

30 firmy Pilz bezpiecznie monitoruje postój, prędkość, zakres

prędkości, kierunek obrotów i zerwanie kołka bezpieczeństwa

aż do najwyższej kategorii PL e/SIL CL 3.

  

Możliwość bezpiecznej pracy przy otwartych drzwiach ochronnych,

krótsze czasy konfiguracji i szybszy dostęp do maszyny z chwilą jej

wyłączenia to główne korzyści z zastosowania modułu PNOZ s30.

Moduł PNOZ s30 nadaje się do wszystkich popularnych systemów

regulacji napędów/silników oraz przełączników zbliżeniowych.

Bezpieczniejsze przełączanie – bardziej wydajna produkcja

Nowe wyjście analogowe przekazuje bezpiecznie zmierzoną

wartość prędkości do sterownika PLC w postaci proporcjonalnego

sygnału 0-20 lub 4-20 mA, co umożliwia jej wykorzystanie prędkości

bezpośrednio do monitorowania procesu. Bezpiecznie

monitorowaną prędkość można wyświetlać i śledzić bezpośrednio

na urządzeniach obsługujących i monitorujących, takich jak

terminale operatorskie Pilz PMI (Pilz Machine Interface). Moduł

PNOZ s30 wykorzystuje również bezpieczny sygnał wyjściowy do

sygnalizowania wykroczenia poza zakres zdefiniowanych

ostrzegawczych wartości progowych. W rezultacie można uniknąć

niepotrzebnych wyłączeń procesu, co sprzyja zwiększeniu

wydajności.
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Rozruch techniczny: Szybsza praca układów logicznych

Możliwe jest logiczne połączenie za pomocą operatorów logicznych

I oraz LUB do trzech funkcji bezpieczeństwa, takich jak na przykład

„Bezpieczne zatrzymanie pracy” lub „Bezpieczne monitorowanie

prędkości”; możliwe jest również łączenie funkcji I/LUB. Zmniejsza

to potencjalne błędy okablowania i pozwala skrócić rozruch

techniczny.

Nawet „wolne obroty” są pod bezpieczną kontrolą

Tak więc monitorowanie zerwania kołka bezpieczeństwa modułu

monitorowania prędkości odbywa się przy częstotliwości 10 mHz

zamiast, jak poprzednio, przy 70 mHz. Umożliwia to monitorowanie

poza zakresem standardowych prędkości, w tym aplikacji

wykorzystujących wyjątkowo niskie prędkości pracy.

Konfiguracja sobie z tym radzi

Moduł PNOZ s30 obsługuje się wygodnie za pomocą pokrętła

(„naciśnij i obróć”). W połączeniu z podświetlanym ekranem pozwala

oszczędzić czas podczas rozruchu technicznego i wymiany

urządzeń. Wyświetlacz pokazuje ustawione wartości

graniczne/parametry oraz aktualną prędkość obrotową.

W momencie osiągnięcia wartości progowej użytkownik otrzymuje

sygnał ostrzeżenia.

Strona 2 z 5



Wszechstronne monitorowanie ruchu

Pilz oferuje szeroki zakres funkcji monitorowania prędkości. Moduł

monitorowania prędkości PNOZ s30 jest produktem

autonomicznym. W przypadku konieczności monitorowania

dodatkowych funkcji bezpieczeństwa w ramach danej aplikacji

można użyć modułów monitorowania ruchu w konfigurowalnych

sterownikach PNOZmulti. Gdy wymagane są krótkie czasy reakcji

oraz rozbudowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak bezpieczne

funkcje hamowania osi pionowych, firma Pilz może zaoferować

zintegrowane z napędem rozwiązanie bezpieczeństwa PMC.

System sterowania PSS 4000, który realizuje funkcje

bezpieczeństwa i odpowiada za automatyzację, można wykorzystać

do monitorowania prędkości w maszynach połączonych w sieć.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.pilz.com/de-

INT/sicherer-drehzahlwaechter-pnoz-s30

Firma Pilz wystawia w hali 9, na stoisku D 17. Więcej informacji na:

www.pilz.com/de-DE/hannover-messe
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/pl-PL/products-solutions/applications/safe-motion-monitoring/safe-speed-monitor-pnoz-s30
http://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe


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.: 181661

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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