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O sistema de comando configurável PNOZmulti 2 para segurança e

automação da Pilz dispõe de dois módulos de comunicação novos

para a conexão em sistemas baseados em ethernet. Com ele, o

aparelho básico pode agora ser ampliado para a esquerda e

conectado a redes PROFINET ou a redes Ethernet/IP de modo

simples. Como sistema de comando aberto e configurável, o

PNOZmulti 2 é independente do controle operacional superior,

podendo ser usado de modo flexível em todo setor.

 

O PNOZmulti 2 possibilita a leitura simples de dados de diagnóstico

e o uso de entradas ou saídas virtuais para funções não seguras.

As informações de diagnóstico e o uso fácil dos comandos

garantem tempos de parada mais curtos e uma elevada

disponibilidade da instalação. Assim, a interface comutada impede

uma colisão de dados; mensagens e comandos ocorrem de forma

bidirecional por meio dos módulos de comunicação.

As entradas e as saídas virtuais são configuradas na ferramenta de

software PNOZmulti Configurator de modo simples, no computador.

Não há necessidade de cabeamento complicado. Os sistemas de

comando configuráveis PNOZmulti 2 podem ser configurados como

stand-alone ou como variante ampliável modular.

 

Página 1 de 3

mailto:


Contato

Martin Kurth

Imprensa corporativa e especializada

Alemanha

Telefone: +49 711 3409-158

E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Imprensa especializada

Alemanha

Telefone: +49 711 3409-7009

E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Relações públicas

Áustria

Telefone: +43 1 7986263-13

E-mail: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Relações públicas

Suíça

Telefone: +41 62 88979-33

E-mail: m.bernasconi@pilz.ch
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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.: 83365

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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