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Mensagem jornalística

Monitor de rotação PNOZ s30 da Pilz com nova
saída analógica - rotações seguras muito
facilmente

Ostfildern, 20.03.2017 - A partir da versão 3.0, o monitor de

rotação PNOZ s30 do grupo de produtos dos comutadores de

segurança PNOZsigma conta com uma saída analógica

configurável que facilita o diagnóstico. O PNOZ s 30 da Pilz

monitora a parada segura, a rotação, a faixa da rotação, o

sentido da rotação e a ruptura de eixos para até a mais alta

categoria de segurança PL e/SIL CL 3.

  

As principais vantagens para o usuário do PNOZ s30 são o trabalho

seguro com a porta de proteção aberta, a redução dos períodos de

preparação e um acesso mais rápido à máquina após a introdução

do tempo de parada. O PNOZ s30 é adequado para todos os

sistemas de acionamento e realimentação do motor, e chaves de

proximidade presentes no mercado.

Comutar com mais segurança – fabricar com maior

produtividade

A nova saída analógica transmite a rotação segura medida como

um sinal 0-20 ou 4-20 mA proporcional ao comando CLP, pelo qual

é possível fazer um uso direto da rotação para o monitoramento do

processo. A rotação segura monitorada pode ser exibida e

rastreada diretamente nos dispositivos de operação e observação

como, por exemplo, em terminais de operação PMI (Pilz Machine

Interface) da Pilz. Para isso, o PNOZ s30 também exibe os limites

de alerta superiores e inferiores determinados por um sinal de

saída seguro. Desse modo, evitamos desligamentos

desnecessários e aumentamos a produtividade.
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Comissionamento: logicamente mais rápido

Até três funções de segurança, como a “parada operacional segura”

ou o “monitoramento seguro da velocidade”, podem ser vinculadas

logicamente entre si por conexões E e OU, além da combinação

E/OU. Isso reduz a possibilidade de falhas no cabeamento e

permite um comissionamento mais rápido.

“Slow Turns” também sob controle seguro

Além disso, o monitoramento de ruptura de eixo do monitor de

rotação já captura uma frequência de 10 mHz, em relação à anterior

de até 70 mHz. Essa característica possibilita também o

monitoramento de aplicações rotativas extremamente lentas, além

das velocidades normais.

Configuração fácil

A operação do PNOZ s30 é realizada confortavelmente por um

botão giratório (“push and turn”). Em combinação com o display

iluminado, economizamos tempo ao comissionar e trocar o

equipamento. Para isso, o display exibe os valores limites

configurados e os parâmetros, bem como a rotação atual.

O monitor de rotação avisará quando um limite de alerta definido for

atingido.
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Monitoramento abrangente do movimento

A Pilz oferece um amplo portfólio para o monitoramento de rotação:

com o monitor de rotação PNOZ s30, disponibilizamos um produto

autônomo para o monitoramento da rotação. Se outras funções de

segurança precisarem ser monitoradas na aplicação, os módulos

de Motion Monitoring dos minicontroladores configuráveis n

PNOZmulti serão utilizados. Caso sejam necessários tempos curtos

de reação e funções de segurança ampliadas, como funções de

frenagem segura em eixos verticais, a Pilz oferece a solução de

segurança PMC integrada no acionamento. Para o monitoramento

da rotação em máquinas conectadas, é usado o sistema de

automação PSS 4000 para a segurança e a automação.

Mais informações sobre o produto em www.pilz.com/de-

INT/sicherer-drehzahlwaechter-pnoz-s30

A Pilz expõe no pavilhão 9, estande D 17. Mais informações em:

www.pilz.com/de-DE/hannover-messe
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/pt-PT/products-solutions/applications/safe-motion-monitoring/safe-speed-monitor-pnoz-s30
http://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe


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.: 181661
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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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