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Pressmeddelande

Ny huvudmodul för EtherNet/IP: Pilz utökar fjärr-
I/O-systemet PSSuniversal 2 – för mer öppenhet i
periferin

Ostfildern, 21.12.2017 - Pilz utökar fjärr-I/O-systemet

PSSuniversal 2 med en huvudmodul med EtherNET/IP-

gränssnitt. Därmed innehåller PSSuniversal 2 den öppenhet

som krävs för smidig kommunikation i olika

styrningsomgivningar som baseras på Ethernet.

  

I fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 finns förutom den nya

EtherNET/IP-huvudmodulen med CIP Safety även en huvudmodul

med PROFINET PROFIsafe-gränssnitt. Öppenheten underlättar

datautbyte med olika masterstyrningar, oberoende av maskintyp

och befintlig systemomgivning.
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Snabbare byten

Fjärr-I/O-systemet kan anpassas för befintliga systemomgivningar

genom att huvudmodulen byts ut. Bytet av huvudmodulen går

snabbt och enkelt: användaren sparar sina konfigurationsdata lokalt

på ett microSD-kort. På det sättet kan data enkelt överföras till den

nya huvudmodulen med EtherNET/IP-gränssnitt. I/O-modulerna är

universella och kan användas på samma sätt med de olika

säkerhetsprotokollen.

Ekonomisk lösning

Det iF DESIGN AWARD-belönade fjärr-I/O-systemet PSSuniversal

2 är den ekonomiska lösningen för expansion av periferin. I/O-

modulerna är universella och kan användas till de olika

säkerhetsprotokollen. Den tredelade systemstrukturen gör att

systemet PSS u2 är användarvänligt, både vid installation och

service. Användningens ordningsföljd är intuitiv. Den enkla

hanteringen gör det lättare att undvika fel och hjälper användaren

att spara tid.

Här finns mer information.
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https://www.pilz.com/de-DE/produkte-loesungen/steuerungen/e-a-systeme


Bildtext: Fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 har utökats med en huvudmodul med
EtherNET/IP-gränssnitt. På så sätt anpassar det öppna systemet sig optimalt till befintliga
systemmiljöer.

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. : 193870

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
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Kontaktperson för journalister

Presskontakt
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