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Mensagem jornalística

Novo aparelho básico no sistema de comando
configurável PNOZmulti 2, da Pilz - base para
grandes projetos!

Ostfildern, 23.11.2015 -

  

Padrões de segurança, administrar de modo simples mais

conexões e projetos - a Pilz está ampliando sua família de sistemas

de comando configuráveis PNOZmulti 2 com seu novo aparelho

básico PNOZ m B1. Ele não só proporciona mais potência para

máquinas com mais recursos, ou seja, para projetos maiores, mas

também a conexão com todos os sistemas de bus através de

módulos de expansão apropriados.

 

No novo aparelho básico PNOZ m B1 não há disponibilidade nem

de entradas nem de saídas: A adaptação para o aplicativo é feita

através de módulos de expansão. Duas interfaces Ethernet

integradas economizam custos, já que não é preciso conectar

nenhum módulo de expansão ETH. Com o novo aparelho básico, o

número de módulos de expansão conectáveis do lado direito foi

aumentado para oito. Breves períodos de parada e uma alta

disponibilidade da instalação são garantidos através da ligação a

sistemas de bus na forma de módulos de expansão apropriados. 

Simplificação da administração de projetos 

O tamanho máximo de programa do PNOZ m B1 foi expandido ao

quádruplo: Agora podem ser inseridas até 1024 ligações entre os

elementos. Agora os projetos podem ser salvos em um dispositivo

de armazenamento USB. No suporte de dados USB conectável,
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vários projetos podem ser armazenados e administrados de acordo

com a máquina. Através do administrador de projetos, um dos

programas pode ser selecionado para execução. Além disso, a

partir de agora podem ser definidas a data e hora para PNOZ m B1

no multiconfigurador PNOZ. Um display iluminado permite um

diagnóstico confortável no local. PNOZ m B1 é aplicável a partir da

versão 10 da ferramenta de software do multiconfigurador PNOZ. 

A ligação ao campo é garantida 

Além de PROFINET, PROFIBUS, Ethernet/IP e muitos outros, o

sistema de comando configurável PNOZmulti 2 agora também pode

ser conectado ao sistema de bus CC-Link. Caso PNOZmulti a 2

deva ser ligado a um outro sistema de bus, isto pode ser feito sem

qualquer alteração do programa: Pois um módulo de bus pode ser

facilmente substituído por um outro correspondente. 

Aberto para a segurança 

PNOZmulti 2 é um sistema de comando aberto, configurável para

funções de segurança, que pode ser usado independentemente do

controle superior da planta e de modo flexível em todas as áreas de

segurança e automação. A granulação fina pela utilização dos

módulos de expansão disponíveis permite a adequação exata da

estrutura do comando à aplicação. O usuário adquire somente

aquilo que ele realmente irá utilizar; isso economiza tempo. 

Definir padrões de segurança 

Os sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 são

especialmente adequados para a realização de várias funções de

segurança em uma máquina ou instalação. O sistema pode ser

ampliado em módulos, de modo que tem condições de acompanhar

o aumento das exigências e do tamanho da máquina. PNOZmulti 2

pode ser conectado nas redes de comunicação normais. A
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arquitetura de segurança pode ser criada independentemente do

controlador de operação superior, porque o uso é possível

independentemente da máquina, do tipo de instalação, país ou

setor. É assim que os usuários padronizam a sua segurança.

 

  

Legenda:

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.: 85398
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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/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://www.linkedin.com/company/pilz

Contato para jornalistas

Contato da imprensa

Página 4 de 4

https://www.facebook.com/pilzINT
https://twitter.com/Pilz_INT
https://www.youtube.com/user/PilzINT
https://www.linkedin.com/company/pilz

	Novo aparelho básico no sistema de comando configurável PNOZmulti 2, da Pilz - base para grandes projetos!
	A Pilz nas redes sociais
	Contato para jornalistas


