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Mensagem jornalística

Safe Motion da Pilz agora também para Profinet

Ostfildern, 23.11.2015 -

  

As soluções de acionamento seguro da Pilz PMC (Pilz Motion

Control) já dispõem de uma interface também para Profinet. Esta

nova conexão de comunicação está disponível para

servoamplificadores PMCprotego D e PMCtendo DD5. Com o

cartão de segurança PMCprotego S, o PMCprotego D pode ser

ampliado adicionalmente com funções Safe Motion. O sistema Safe

Motion reduz os tempos de preparação e os serviços de

manutenção, aumentando desse modo a produtividade.
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Além de serem utilizados no Profinet, o PMCprotego D e PMCtendo

DD5 podem ser utilizados em todos os sistemas de barramento de

campo usuais. Para isso, o cartão da interface, que serve para

praticamente todos os sistemas de barramento de campo

relevantes, é simplesmente inserido nos servoamplificadores.

Assim, a interface para redes Profinet economiza custos de

investimento para os usuários. A tecnologia de servoacionamento

da Pilz está aberta para soluções individuais, sendo que os

servoamplificadores podem ser integrados em praticamente

qualquer ambiente de automação.

Além disso, a Pilz oferece suporte desde o dimensionamento

seguro até a colocação em operação, dispondo de uma ampla

oferta de serviços também para PMC.

 

  

Legenda:

Página 2 de 3



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.: 87221

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://www.linkedin.com/company/pilz-do-brasil

Contato para jornalistas

Gabriela Santos

Contato da imprensa

+ 55 11 4942-7040

g.santos@pilz.com.br
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