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Komunikat prasowy

Nowe moduły główne dla EtherNet/IP: Firma Pilz
rozwija system PSSuniversal 2 - na potrzeby
większej otwartości urządzeń peryferyjnych

Ostfildern, 21.12.2017 - Pilz rozszerza system PSSuniversal 2

o moduł główny z interfejsem EtherNet/IP. Oznacza to, że

system PSSuniversal 2 oferuje niezbędne otwarcie

dla bezproblemowej komunikacji w różnych środowiskach

sterowania, na bazie interfejsu Ethernet.

  

W systemie We/Wy PSSuniversal 2 oprócz modułu EtherNet/IP

z CIP safety istnieje już moduł główny z interfejsem PROFINET

PROFIsafe. Otwarcie tego typu ułatwia wymianę danych z różnymi

nadrzędnymi systemami sterowania, niezależnie od typu maszyny

i od istniejącego środowiska systemowego.

Strona 1 z 4

mailto:
mailto:


Szybka wymiana

Możliwe jest dostosowanie zdalnego systemu We/Wy poprzez

wymianę modułu głównego. Wymiana modułu głównego jest szybka

i łatwa: W tym celu użytkownik zapisuje swoje dane konfiguracyjne

lokalnie, na karcie microSD. Następnie można łatwo przesłać je

do nowego modułu głównego za pośrednictwem interfejsu

EtherNet/IP. Moduły We/Wy można wykorzystywać w sposób

identyczny dla różnych protokołów bezpieczeństwa.

Ekonomiczne rozwiązanie

Zdalny system We/Wy PSSuniversal 2, wyróżniony nagrodą IF

DESIGN AWARD, jest ekonomicznym rozwiązaniem dla rozbudowy

urządzeń peryferyjnych. Moduły We/Wy można wykorzystywać

w identyczny sposób dla różnych protokołów bezpieczeństwa.

Trzyczęściowa struktura systemu PSS u2 oznacza, że jest on łatwy

w instalacji i serwisowaniu. Sekwencja obsługi jest intuicyjna. Prosta

obsługa pozwala użytkownikowi uniknąć błędów i oszczędzić czas.

Pozostałe informacje.
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https://www.pilz.com/de-DE/produkte-loesungen/steuerungen/e-a-systeme


Podpis: System We/Wy PSSuniversal 2 został rozszerzony o moduł główny wyposażony w
interfejs EtherNet/IP. W ten sposób system adaptuje się idealnie do już istniejących
środowisk systemowych.

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.: 193870

Strona 3 z 4



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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