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De konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 för
PROFINET och Ethernet/IP

, 24.02.2015 -

  

Det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2 för säkerhet och

automation från Pilz har nu två kommunikationsmoduler för att

ansluta till ethernet-baserade system. Dessa gör att basmodulen nu

kan utvidgas åt vänster och enkelt anslutas till antingen PROFINET-

eller Ethernet/IP-nätverk. Som öppet konfigurerbart styrsystem är

PNOZmulti 2 oberoende av den överordnade driftstyrningen och kan

användas i hela branschen.

 

Med PNOZmulti 2 är det lätt att avläsa diagnostikdata och använda

virtuella in- och utgångar för icke-säkra funktioner. Bekväm

diagnostik- och styrinformation garanterar korta stilleståndstider och

hög tillgänglighet för anläggningen. Det switchade gränssnittet

förhindrar datakollisioner, och meddelanden och styrning kan

skickas i båda riktningar via en kommunikationsmodul.

Virtuella in- och utgångar konfigureras enkelt på datorn i

programvaruverktyget PNOZmulti Configurator. Du slipper krånglig

kabeldragning. De konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 kan

användas både som fristående och som modulärt utbyggbara

varianter.
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Tekster og billeder kan også downloades på www.pilz.com. For at

komme direkte til de relevante internetsider i Pressecenter, bedes

du indgive følgende webkode på hjemmesiden. : 83365

Pilz på sociala nätverk

I våra kanaler på sociala medier finns mer information om företaget

och personerna som jobbar på Pilz. Vi rapporterar även om den

senaste utvecklingen inom automationstekniken.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

http://www.youtube.com/pilzSE

https://plus.google.com/100679694730176283334/about

https://www.linkedin.com/company/pilz

Kontaktperson för journalister

Presskontakt
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