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Mensagem jornalística

Novo módulo principal para EtherNet/IP: A Pilz
expande o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2
– Para mais abertura nos periféricos

Ostfildern, 21.12.2017 - A Pilz expande seu sistema remoto de

E/S PSSuniversal 2 em um módulo principal com interface

EtherNet/IP. Com isso, o PSSuniversal 2 oferece a abertura

necessária para a comunicação sem atrito em diferentes

ambientes de controle com base em Ethernet.

  

No sistema remoto de E/S PSSuniversal 2, além do módulo

principal com interface EtherNet/IP com CIP Safety, já está

disponível um módulo principal com interface PROFINET

PROFIsafe. Essa abertura facilita a troca de dados com os

diferentes controladores master independentemente do tipo de

máquina e do ambiente de sistema existente.
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Troca rápida

O sistema remoto de E/S se adapta a ambientes de sistema

existentes por meio da troca do módulo principal. A troca do módulo

principal ocorre de modo simples e rápido: Para isso, os usuários

salvam seus dados de configuração de modo local em um cartão

microSD. Desse modo, é possível transferir os dados de forma

simples para o novo módulo principal com interface EtherNet/IP.

Além disso, os módulos de E/S podem ser utilizados de modo

universal e idêntico para os diferentes protocolos de segurança.

Solução econômica

O sistema remoto de E/S destacado com o prêmio iF DESIGN

AWARD PSSuniversal 2 é a solução econômica para sua ampliação

periférica. Além disso, os módulos de E/S podem ser utilizados de

modo universal e idêntico para os diferentes protocolos de

segurança. Graças à construção do sistema em três partes, o

sistema PSS u2 oferece uma grande facilidade de instalação e de

utilização dos serviços. A sequência de operação é intuitiva. A

gestão simples ajuda a evitar erros e auxilia o usuário a poupar

tempo.

Obtenha mais informações aqui.
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https://www.pilz.com/de-DE/produkte-loesungen/steuerungen/e-a-systeme


Legenda: O sistema remoto de E/S PSSuniversal 2 foi expandido em um módulo principal
com interface EtherNet/IP. Com isso, o sistema aberto se adapta de modo ideal ao seu
ambiente de sistema já existente.

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.: 193870
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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/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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