
11.03.2016

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

73760 Ostfildern
Alemanha

http://www.pilz.com

Mensagem jornalística

Nova solução de diagnóstico "Safety Device
Diagnostics" da Pilz – Diagnóstico: confiável!

Ostfildern, 11.03.2016 -

  

A empresa de automação Pilz amplia o seu portfólio com a solução

de diagnóstico "Dispositivo de diagnóstico de segurança",

composto de um módulo de barramento de campo, incluindo um

distribuidor e o sistema de sensor PSEN. A nova solução de

diagnóstico permite consultar também dados abrangentes do

sensor de modo simples e também à distância. Assim, a alocação

de serviços pode ser consideravelmente reduzida e a produtividade,

consideravelmente aumentada.

 

Como informações de diagnóstico, o dispositivo de diagnóstico de

segurança, "Safety Device Diagnostics", disponibiliza dados como,

por exemplo, acionamento parcial, aumento excessivo ou queda da

tensão, efeitos da temperatura, ciclos de comutação, repercussões,

identificação/característica RFID. Todos os dados de diagnóstico

disponibilizados pelo sensor facilitam a manutenção preventiva e

isso, por sua vez, mantém os tempos de parada em níveis baixos.

Informações como e onde desejadas

Adicionalmente à manutenção remota simples, por exemplo, via

servidor da web, o display integrado no módulo de barramento de

campo faz com que as informações estejam disponíveis não

somente nos monitores de operação da máquina, mas também no

armário de distribuição. Assim, o módulo de barramento de campo

serve como interface exclusiva para o barramento do sistema de
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todos os dispositivos de segurança conectados, contribuindo para

minimizar os trabalhos de instalação. Também é possível a

conexão a aparelhos externos diretamente pelos I/Os integrados.

Diagnóstico do sensor modular proporciona autonomia

Adicionalmente, o dispositivo de diagnóstico de segurança é fácil de

ser ampliado, possibilitando assim a estruturação modular de

máquinas. Com o "Dispositivo de diagnóstico de segurança",

podem ser utilizados os mesmos sensores como para o

cabeamento convencional ou para o dispositivo de diagnóstico de

segurança.

Para cada aplicação individual, pode ser decidido se o dispositivo

de diagnóstico de segurança deve ser utilizado novamente,

independentemente da aplicação atual. Nisso, a estrutura

relacionada à segurança fica mantida, pois os contatos de aviso

convencionais, por exemplo, do controlador de segurança

codificado PSENcode, de forma construtiva estreita, são ativados

pelo módulo do barramento de campo do dispositivo de diagnóstico

de segurança.

Mais rápido quando ligado em série, maior desempenho

quando combinado

Além disso, com o dispositivo de diagnóstico de segurança, é

possível converter a instalação de modo rápido e simples através

da ligação em série. A combinação de dispositivo de diagnóstico de

segurança e de relé de segurança PNOZ da Pilz, por exemplo,

PNOZx ou PNOZsigma, permite a criação de uma solução

econômica completa.
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Na Feira de Hannover, a Pilz estará expondo no pavilhão 9,

estande D17, e no estande da SmartFactory KL no pavilhão 8,

estande D20.

Mais informações em: Feira de Hannover ou pelo código da web

web9481.

  

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.: 88075
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Grupo Pilz

O Grupo Pilz é um fornecedor global de produtos, sistemas e

serviços para a tecnologia de automação. A empresa familiar com

sede em Ostfildern emprega cerca de 2.500 funcionários. Com 42

subsidiárias e filiais, a Pilz fornece segurança para pessoas,

máquinas e meio ambiente no mundo inteiro. A líder em tecnologia

oferece soluções de automação completas que envolvem sistemas

de sensores e tecnologias de controle e de acionamento, inclusive

sistemas para comunicação industrial, diagnóstico e visualização.

Uma oferta de serviços internacionais com consultoria, engenharia

e treinamentos completa o portfólio. As soluções da Pilz vão além

das aplicações em máquinas e instalações e se estendem a

inúmeros setores como energia eólica, tecnologia ferroviária e a

área de robótica.

www.pilz.com

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.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

https://www.linkedin.com/company/pilz
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Contato para jornalistas

Martin Kurth

Imprensa corporativa e técnica

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Imprensa técnica

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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