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Mensagem jornalística

PSS67 PLC: o primeiro comando CLP do mundo
para segurança e automação com grau de
proteção IP 67; automação fora do armário de
distribuição

Ostfildern, 23.11.2017 - Com o PSS67 PLC, a empresa de

automação Pilz disponibiliza no mercado o primeiro comando

CLP seguro com grau de proteção IP67. O PSS67 PLC pode ser

montado diretamente na máquina, fora do armário de

distribuição. Dessa forma, os usuários economizam espaço,

reduzem os gastos com o cabeamento e ganham mais

flexibilidade na alteração de arquiteturas de comando

descentralizadas.

  

As instalações e as linhas de máquinas ampliadas e divididas

demandam cada vez mais o trabalho de soluções de automação

flexíveis e descentralizadas. Por isso, a Pilz amplia sua oferta de

soluções com um comando CLP: o PSS67 PLC da Pilz é o primeiro

comando CLP seguro com grau de proteção IP67 para segurança e

automação. Devido à eletrônica totalmente encapsulada do módulo,

esse comando é robusto principalmente em sua mecânica: ele é

protegido contra poeira e contra submersão temporária, além de

poder ser utilizado em temperaturas de -40 °C a +70 °C.
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Automação dos percursos mais curtos

O PSS67 PLC foi desenvolvido para a automação industrial fora do

armário de distribuição. O comando pode ser instalado onde é

necessário. Isso reduz significativamente as despesas com

cabeamento em comparação com os sistemas baseados em

armário de distribuição, além de aumentar a flexibilidade com a

implementação de arquiteturas modulares nas instalações.

Segurança e automação em um único sistema

Como um comando CLP seguro, o PSS67 PLC é apropriado para

aplicações até a categoria de segurança mais alta, a PL e.

O PSS67 PLC faz parte do sistema de automação PSS 4000. Ele é

completamente compatível com os outros comandos do sistema e

pode ser facilmente integrado às arquiteturas existentes. Para a

programação, estão disponíveis o comprovado software de

engenharia PAS4000 nas linguagens de programação conforme a

IEC 61131-3 e o editor PASmulti. O PSS67 PLC conta com 16

entradas digitais seguras para a conexão direta de sensores e pode

ser combinado com o módulo compacto PSS67 I/O da Pilz, que

encaminha os sinais a partir do campo.

Toda a configuração do aparelho pode ser armazenada em um

cartão micro SD protegido e integrado. Isso facilita a troca do

aparelho, pois é necessário apenas inserir o cartão micro SD. Não é

necessária uma nova configuração.

SPS IPC Drives 2017: a Pilz expõe no pavilhão 9, estande 370.
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Legenda: O PSS67 PLC da Pilz é o primeiro comando CLP seguro com grau de proteção
IP67. Portanto, ele é adequado sobretudo para tarefas de automação em instalações
divididas.

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.: 193261

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
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Contato para jornalistas

Contato da imprensa

info@pilz.pt
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