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Komunikat prasowy

Sterowniki PNOZmulti 2 z możliwością
komunikacji za pośrednictwem SafetyNET p

Ostfildern, 02.11.2017 - Sterowniki PNOZmulti 2 firmy Pilz

umożliwiają dołączenie sieci SafetyNET p za pośrednictwem

Ethernetu, z natychmiastową skutecznością. Dzięki modułom

rozszerzeń PNOZ m EF SafetyNET możliwe jest dołączenie

do 16 jednostek bazowych. Tym samym możliwe jest tworzenie

bezpiecznego połączenia i transfer danych pomiędzy

sterownikami. Sieć konfigurowana jest z użyciem narzędzia

PNOZmulti Network Editor. W ten sposób można łatwo

konfigurować projekty. Ponadto używając modułów multi-link,

można również włączać do sieci systemy PNOZmulti

i PNOZmulti Mini.

  

W liniowej topologii istnieje możliwość wykorzystania do 16

systemów PNOZmulti 2. Interfejs danych, w którym wejścia są

konfigurowane z wykorzystaniem 128 bitów, zaś wyjścia

z wykorzystaniem 32 bitów, tworzą szybką ramkę danych. Dane 32-

bitowe wymieniane są za pośrednictwem interfejsu RTFL. Pozwala

to uzyskać krótkie czasy cykli w aplikacji oraz łatwo i bezpiecznie

łączyć w sieć instalacje modułowe.
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Moduły PNOZmulti 

W przypadku jednostek bazowych PNOZ m B0 lub PNOZ m B1

na potrzeby komunikacji wykorzystywany jest jeden moduł

rozszerzeń PNOZ m EF SafetyNET. Jednostki bazowe można

dowolnie łączyć.

Dzięki temu użytkownicy potrzebują mniejszej liczby modułów

interfejsu, a struktura nadal pozostaje przejrzysta. W rezultacie

możliwe jest szybkie i łatwe wdrożenie dużych projektów

automatyzacji.

Dzięki modułom rozszerzeń typu multi-link, oprócz łączenia

jednostek bazowych PNOZmulti 2 można też łączyć w sieć jednostki

PNOZmulti i PNOZmulti Mini. Istniejące sekcje instalacji można

szybko rozbudowywać tak, aby wchodziły w skład sieci SafetyNET.

Komunikacja projektowa pod kontrolą

Korzystając z narzędzia programowego PNOZmulti Network Editor,

które jest uruchamiane bezpośrednio w programie PNOZmulti

Configurator, istnieje możliwość prostego łączenia w sieć

wszystkich danych. Programu tego można używać

do konfigurowania sieci SafetyNET p i do łączenia projektów. Po

przesłaniu do systemów PNOZmulti sieć SafetyNET p jest gotowa

do użytku i chroni instalację oraz maszyny aż do poziomu

bezpieczeństwa PL e/SIL CL 3.

Więcej informacji o tym produkcie można znaleźć w naszym sklepie

internetowym pod hasłem moduły komunikacyjne PNOZmulti 2

Stoisko firmy Pilz znajdą Państwo w hali 9 na stanowisku 370.

Więcej informacji na stronie: www.pilz.com/sps-ipc-drives

  

Podpis: Sterowniki PNOZmulti 2 dysponują obecnie modułem rozszerzeń PNOZ m EF
SafetyNET na potrzeby bezpiecznej komunikacji za pośrednictwem SafetyNET p.
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/pl-PL/eshop/00101002047110/PNOZmulti-2-communication-modules
http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/sps-ipc-drives/index.html


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.: 188502

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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