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Pressmeddelande

Ny generation: Fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2
– säkerhet och automation ända ut i periferin

Ostfildern, 01.01.1970 - Med det distribuerade I/O-systemet

PSSuniversal 2 lanserar Pilz en ny generation enheter för

fältnivån. Den består av PROFINET-kommunikationsmodulen

och ett urval av I/O-moduler. PSSuniversal 2 erbjuder

flexibilitet, öppenhet och detaljrikedom i ett och samma system

– för säkerhet och automation. Genom att kombinera

automations- och säkerhetsfunktioner och komplettera dem

med tekniska och mekaniska förbättringar kan användarna

spara både tid och pengar redan i planeringsfasen.

  

Bekväm installation och service

Med den nya tredelade systemkonstruktionen sänks service- och

underhållskostnaderna avsevärt: Diagnosen kan göras med stor

precision i fjärr-I/O-systemet. Så kan felen lokaliseras och åtgärdas

snabbare. Moduler kan bytas under pågående drift. Huvudmodulen

kan bytas ut utan att någon omkonfigurering behöver göras.

Ytterligare en fördel: För att byta ut ett bakplan behöver inte längre

hela enheten demonteras.

 

 

 

Nytt konfigureringsverktyg för snabb systemkonstruktion
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Användarna kan snabbt och enkelt konstruera system genom att

”dra och släppa” delarna på skärmen: Till detta finns Pilz nya

konfigureringsverktyg PASconfig. Den logiska strukturen vägleder

användaren steg för steg genom den manuella installationen. Den

intuitiva hanteringen gör det lättare att undvika fel så att användaren

i slutänden sparar tid. Systemet kan snabbt och enkelt tas i drift.

 

 

 

 

En infrastruktur för säkerhet och automation

PSSuniversal 2 bearbetar både säkra och icke-säkra styrsignaler.

Säkerhet och automation är fysiskt blandade i kabeln, men logiskt

åtskilda och därmed utan återverkan. I grundfunktionen

kommunicerar huvudmodulen med PROFINET/PROFIsafe. I nästa

steg utökas systemet med en kommunikationsmodul med Ethernet

IP/CIP Safety-gränssnitt och ytterligare I/O-moduler.

Fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 är en lösning för skräddarsydd

styrningsperiferi. Användarna kan ansluta fjärr-I/O-modulerna till

överordnade styrningar via vanliga industriella

kommunikationsprotokoll. Fjärrsystemet erbjuder fördelar för alla

anläggningar med många förgreningar. Användarna får ett effektivt

och öppet system som kan expanderas och som med sin modulära

konstruktion uppfyller de höga kraven i exempelvis bilindustrin.

Pilz på SPS IPC Drives 2016 i hall 9, monter 370. Mer information

finns på: www.pilz.de/sps-ipc-drives
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Bildtext:

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. : 180367
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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://www.linkedin.com/company/pilz

Kontaktperson för journalister

Presskontakt
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