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Mensagem jornalística

Minicontroladores configuráveis e seguros
PNOZmulti 2 com novas funções de
monitoramento Motion Monitoring: Grand SLA-M
e SAR-M para acionamentos

Ostfildern, 13.11.2017 - A partir de agora, duas novas funções

de segurança para o monitoramento do acionamento estão

disponíveis para os módulos Motion Monitoring PNOZ m EF

1MM e 2MM dos minicontroladores configuráveis seguros

PNOZmulti 2: para a aceleração com limitação segura SLA-M

(Safely Limited Acceleration) e para a faixa de aceleração

segura SAR-M (Safe Acceleration Range). As novas funções

Motion Monitoring estão disponíveis a partir da versão de

software 10.6 do PNOZmulti Configurator. Elas proporcionam

um adicional de segurança e produtividade para máquinas e

instalações.

  

Acelere sem riscos

Os módulos de expansão Motion Monitoring oferecem funções de

segurança conforme a EN 61800-5-2 para o monitoramento seguro

de movimentos.

A função SLA-M monitora com segurança a aceleração máxima do

acionamento, ou seja, impede que o motor ultrapasse a limitação de

aceleração especificada. A função SAR-M garante que a aceleração

monitorada com segurança se encontre dentro dos limites definidos.

Assim, as aplicações em eixos, como eixos de manuseio ou de fuso

em todas as áreas, podem ser monitoradas inclusive na área de

energia eólica.
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Software que se movimenta

No PNOZmulti 2, a configuração de todas as funções de segurança

é realizada pela ferramenta de software PNOZmulti Configurator.

Com essa ferramenta de software, as faixas de valores e os valores

limite podem ser definidos de modo simples. Um programa modular

autônomo mIQ é configurado para os módulos Motion Monitoring e,

em seguida, é executado localmente no módulo. É possível uma

configuração de granulação fina de várias áreas de monitoramento.

Com 256 linhas de conexão adicionais, é possível um programa de

aplicação maior. Além disso, o programa modular assegura o

desligamento seguro com retardo também no caso de falha do

aparelho básico. Desse modo, o programa modular assegura uma

flexibilidade aumentada e possibilita a redução significativa do

tempo de reação.

Multiplicidade de funções de segurança

A aceleração de limitação segura bem como a faixa de aceleração

complementam as funções de segurança já existentes de parada

segura 1 (SS1), parada segura 2 (SS2), faixa de velocidade segura

(SSR), monitoramento de velocidade seguro (SSM), além de

direção de movimento seguro (SDI) e parada operacional segura

(SOS). Essas funções estão disponíveis a partir da versão de

hardware 2.2 e garantem alta disponibilidade da aplicação de

acionamento.
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Módulos diferentes para tarefas diferentes

O módulo Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM tem condições de

monitorar um eixo, enquanto que o PNOZ m EF 2MM monitora 2

eixos. Os módulos transmitem o status dos valores monitorados ao

aparelho básico. Por meio de um módulo de barramento de campo,

os valores podem ser transmitidos a um comando de hierarquia

superior. Os módulos de expansão cumprem as exigências da EN

IEC 61508 até SIL 3 e da EN ISO 13849-1 até PL e. Assim, os

movimentos perigosos podem ser monitorados de modo confortável

e seguro.

Mais informações sobre o produto podem ser consultadas em

www.pilz.com, código da Web web150385

Encontre a Pilz na feira SPS IPC Drives, pavilhão 9, estande 370.

Mais informações em: www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives

 

  

Legenda: Duas novas funções de segurança para monitoramento de acionamento estão
disponíveis para os módulos Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM e 2MM dos
minicontroladores configuráveis seguros PNOZmulti 2.
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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.: 192569

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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