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Mensagem jornalística

Sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2
para segurança e automação com ainda mais
possibilidades de conexão – maior número, mais
rápido, mais flexível

Ostfildern, 01.01.1970 - O aparelho básico do sistema de

comando configurável PNOZmulti 2 ganhou um acréscimo:

como novidade, agora podem ser conectados até 12 módulos

de expansão seguros no lado direito e, adicionalmente, está

disponível um novo módulo de saída com 14 saídas para

semicondutores para aplicações padrão. Com isso, com o

PNOZmulti 2 podem ser implementados agora projetos maiores

de modo simples e flexível e administrados em paralelo.

  

Os módulos de expansão permitem uma adequação mais exata da

estrutura do comando à aplicação. Isso possibilita uma

granularidade mais fina da estrutura, visto que o número dos

módulos de entrada e saída ou dos módulos de monitoramento de

movimento podem ser escolhidos de modo referido à aplicação,

pois o sistema funciona sem entradas e saídas no aparelho básico

PNOZ m B1. Desse modo, os usuários economizam custos, já que

pagam somente pelas funções de que realmente necessitam. Além

disso, o hardware pode ser configurado de modo bem simples por

meio da ferramenta de software PNOZmulti Configurator, estando

disponível a ajuda online durante a parametrização. E assim os

usuários economizam também tempo, além dos custos.

Página 1 de 6

mailto:
mailto:


Módulo também para funções de automação

Está disponível um novo um módulo de saída padrão para

aplicações de automação. Através de suas 14 saídas para

semicondutores, podem ser administradas funções, tais como

lâmpadas sinalizadoras ou sinais acústicos. Com ele também os

sinais do comando de segurança podem ser transmitidos ao

comando operacional. Faz parte disso o aviso do estado dos botões

de desligamento de emergência ou de portas de proteção.

Saber o que e de modo mais rápido

Nova a bordo é a conexão ao Modbus/TCP. Ela se realiza

diretamente por meio do aparelho básico PNOZ m B1. Os usuários

economizam em hardware e podem se comunicar mais

rapidamente. Para isso, o aparelho básico PNOZ m B1 oferece um

diagnóstico muito prático: um display iluminado e textos de

diagnóstico claros – que podem ser ativados por meio da solução

de diagnóstico PVIS da Pilz – facilitam o diagnóstico. Também

textos específicos do cliente podem ser exibidos no respectivo

idioma do país. Assim, por meio de um diagnóstico otimizado,

podem ser assegurados curtos tempos de parada e,

consequentemente, uma alta disponibilidade da máquina.
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Transição tão fácil como para crianças

São possíveis até 1.054 conexões lógicas (linhas de conexão) com

o aparelho básico PNOZ m B1 na ferramenta de software

PNOZmulti Configurator. Desse modo, podem ser configurados

seguramente também projetos de grande porte. É possível salvar

simultaneamente vários projetos em um dispositivo USB,

administrados por um gerente de projeto.

Adicionalmente, os usuários podem assumir projetos existentes por

meio de uma ajuda de migração da ferramenta de software: o

assistente de migração ajuda na conversão do hardware de

projetos existentes que deverão ser transmitidos do PNOZmulti ou

do PNOZmulti Mini para projetos PNOZmulti 2. Depois da

instalação, estará disponível um vídeo para o assistente de

migração no PNOZmulti Configurator, na janela "What’s new?".

Desse modo, todos os conteúdos de projetos estarão configurados

de modo simples e rápido, fazendo com que os usuários poupem

tempo e custos em seus projetos.

Outra novidade do PNOZmulti Configurator para o aparelho básico

PNOZ m B1 é o módulo de funções para esteiras comutadoras.

Com ele, todas as esteiras comutadoras comuns no mercado

podem ser monitoradas de modo seguro.
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Padrão de segurança mundial para todos os tipos de máquinas

Os sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2, como

sistemas de comando abertos, podem ser utilizados de modo

flexível e em amplas áreas, independentemente do comando

operacional ou do comando da instalação de hierarquia superior.

Eles cumprem segurança máxima: conforme a aplicação até PL e, e

SIL CL 3. O PNOZmulti 2 também está certificado mundialmente e

pode ser utilizado de modo independente do tipo de máquina, tipo

de instalação, país ou ramo de atividade – Sendo assim, os

sistemas de comando configuráveis podem ser utilizados para

funções de segurança e de automação em nível internacional. Esta

é uma vantagem para o fabricante de máquinas que deseja exportar

para o estrangeiro.

  

Legenda:
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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.: 180345
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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
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