
17.04.2014

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern
Almanya

http://www.pilz.com

Mesaja týkla

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri
için yeni modüller - En çok iki aks için emniyetli
hareket izleme

Ostfildern, 17.04.2014 -

  

Yeni hareket izleme modülleri ile Pilz, PNOZmulti 2 konfigüre

edilebilir kontrol sistemleri yelpazesini genişletmektedir. Yeni iki

modül, sürücülerdeki akslardan biri veya ikisi için emniyetli izleme

sağlamaktadır. Ayrıca emniyet fonksiyonları da kolayca yaratılabilir

ve izlenebilir. Modüller tüm sanayilerde kullanılabilir. Ancak makine

aletleri üretiminde özellikle avantaj sağlarlar.
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Bütün emniyet fonksiyonlarının ayarlanabilir hızlı elektrikli sürücü

sistemleri için geçerli olan EN 61800-5-2 doğrultusunda

gerçekleştirilmesi kolaydır. Bu şekilde yüksek düzeyde emniyet ile

beraber işletme ve makinelerin optimum kullanılabilirliğine

ulaşabilirsiniz. Bütün ortak artımsal kodlayıcılar da Mini I/O sanayi

uyumlu arayüz aracılığıyla sürücüye özel bağlantı kabloları

kullanılarak bağlanabilir.
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Kapsamlı hareket izleme fonksiyonları 

Fonksiyonlar arasında "Emniyetli Hız Aralığı", "Emniyetli Hız İzleme"

veya "Emniyetli Yön" vardır. "Emniyetli İşleme Duruşu" PNOZmulti 2

konfigüre edilebilir kontrol sisteminin bir kısmını oluşturan hareket

izleme modüllerinin fonksiyon aralığını tamamlar. Sonuç olarak da

sürücülerin emniyetli izlemesi yüksek işletme kullanılabilirliği ile

sonuçlanmaktadır.

Konfigürasyon yazılımı sayesinde basit işleme

PNOZmulti 2'nin yeni hareket izleme modülleri, PNOZmulti

Konfigüratör yazılım aracı yoluyla konfigüre edilebilir. Bu araç ile

kullanıcılar, daha yüksek düzeydeki kontrol sisteminden bağımsız

bir şekilde emniyet fonksiyonlarını oluşturabilir ve sezgisel olarak

izleyebilir. Kablolamayı manuel olarak yapmak yerine emniyet

programı, PNOZmulti Konfigüratör yazılım aracında kayıtlı olan

sertifikalı fonksiyon blokları kullanılarak emniyete ilişkin fonksiyonlar

için kolayca özelleştirilebilir. Bu, planlama aşaması ile

konfigürasyon, teşhis ve bakım sırasında zaman ve para tasarrufu

sağlar.

Ürüne ilişkin daha fazla bilgiye şu bağlantıdan ulaşılabilir:

https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00010000247108/PNOZmulti-2-

E-A-Module

"İşleme ve paketleme bileşenleri" fuarı, Düsseldorf: Pilz CS418

Salonu'nda ziyaretçileriyle buluşuyor.

 

You can find texts and images at <a

href="http://www.pilz.com">www.pilz.com</a> also for downloading.

To go directly to the relevant internet pages in the press centre,

enter the following <strong>Web code</strong> in the search of the

home page.: 10930
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Sosyal aðlarda Pilz

Sosyal medya kannalarýmýzda sizlere þirketimiz ve Pilz çalýþanlarý

hakkýnda bilgiler veriyor ve otomasyon teknolojisindeki güncel

geliþmeleri rapor ediyoruz.

https://www.facebook.com/pilzturkiye/

https://twitter.com/pilzturkiye

https://www.youtube.com/user/PilzTR

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/company/pilz-t%C3%BCrkiye/

Gazeteciler için irtibat

Basın İletişim
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