
17.04.2014

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern
Alemanha

http://www.pilz.com

Mensagem jornalística

Novos módulos para sistemas de comando
configuráveis PNOZmulti 2 – monitoramento de
movimento (motion monitoring) seguro para até
dois eixos

Ostfildern, 17.04.2014 -

  

A Pilz está expandindo a família de sistemas de comando

configuráveis PNOZmulti 2 com os novos módulos de

monitoramento de movimento seguro. Os dois novos módulos

fornecem monitoramento confiável de um ou dois eixos de

unidades, e funções de segurança são fáceis de criar e monitorar.

Os módulos utilizáveis em todas as indústrias oferecem vantagens

especialmente na indústria de máquinas ferramenta.
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Todas as funções de segurança para sistemas elétricos de

acionamento com rotação ajustável podem ser facilmente

implementadas conforme EN 61800-5-2. Isto permite atingir uma

disponibilidade ideal de máquinas e instalações e, ao mesmo

tempo, alta segurança. Através da interface Mini I/O adequada à

indústria ainda pode-se conectar todos os encoders incrementais

padrão através de um cabo de conexão específicos.
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Funções Motion Monitoring completas 

As funções incluem "faixa de segurança de velocidade (safe speed

range)", bem como "o monitoramento seguro de velocidade (safe

speed monitor)" ou ainda "direção segura (safe direction)". A

"Parada Segura Operacional (safe operating stop)" completa a

funcionalidade dos módulos de monitoramento de movimento do

sistema de comando configurável PNOZmulti 2. Assim, o

monitoramento seguro de unidades fornece, finalmente, uma alta

disponibilidade dos sistemas.

Fácil manuseio graças ao software de configuração

Os novos Módulos de Motion Monitoring para PNOZmulti 2 são

configurados através da ferramenta de software PNOZmulti

Configurator. Com ele o usuário pode criar e monitorar as funções

de segurança de forma intuitiva e independentemente do controle

de nível. Em vez de usar uma série de fios, o programa de

segurança PNOZmulti pode ser fácil e individualmente adaptado

pelos blocos de funções para funções técnicas certificados e

armazenados através da ferramenta de software PNOZmulti

Configurator. Isto economiza tempo e custos no planejamento,

projeto, diagnóstico e manutenção.

Mais informações para o produto em: https://www.pilz.com/de-

DE/eshop/00010000247108/PNOZmulti-2-E-A-Module

Feira "Components for processing and packaging", Düsseldorf: A

Pilz exibe na ala: CS418.

 

Você pode encontrar textos e imagens em www.pilz.com também

para download. Para ir diretamente às páginas da internet

relevantes no centro de imprensa, insira o seguinte código da Web

na busca da página inicial.: 10930

Página 2 de 3



A Pilz nas redes sociais

Em nossos canais nas mídias sociais, fornecemos a você

informações gerais sobre a empresa e as pessoas da Pilz e

informamos sobre acontecimentos atuais na área da Tecnologia de

Automação.

https://www.facebook.com/pilzdobrasil/?ref=ts&fref=ts

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=5051658

Contato para jornalistas

Gabriela Santos

Contato da imprensa

+ 55 11 4942-7040

g.santos@pilz.com.br
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