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Pilz emniyetli hareket izlemesi için PSS 4000 otomasyon sisteminin

performans aralığını genişletiyor: yeni, kompakt I/O modülü PSSu K

F EI emniyetli hızı, hareket yönünü ve durdurma işlevlerini izler.

Kullanıcılar daha kısa tepki süreleri ve daha fazla üretkenliğin

yanında tesis ve makinelerinin daha kolay bakımından ve tamirinden

faydalanır.

 

Pilz emniyetli hareket izlemesi için PSS 4000 otomasyon sisteminin

performans aralığını genişletiyor: yeni, kompakt I/O modülü PSSu K

F EI emniyetli hızı, hareket yönünü ve durdurma işlevlerini izler.

Kullanıcılar daha kısa tepki süreleri ve daha fazla üretkenliğin

yanında tesis ve makinelerinin daha kolay bakımından ve tamirinden

faydalanır.

Üretimde yüksek verimlilik emniyetli hız ve hareket izleme ile

yakından ilgilidir. Pilz şimdi PSS 4000 otomasyon sisteminden

PSSuniversal PLC ve PSSuniversal multi kontrol sistemleri için

makinelerin ve dağıtılmış tesislerin emniyetli hareket izlemesi için

yeni I/O modülüne sahip.

Bir adet döner kodlayıcı ile emniyetli hareket izleme

EN 61800-5-2 uyarınca tek bir Sin/Cosrotary kodlayıcı veya döner

kodlayıcı ve ek donanım izlemeli yakınlık şalteri kombinasyonuyla

hız izlemesi için emniyet işlevleri sunar. Sadece tek bir döner
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kodlayıcı kullanılması kurulum işini en aza indirir. Modül en çok

kullanılan kodlayıcı/geri bildirim sistemlerine (sin/cos, TTL, HTL,

yakınlık şalterleri) bağlanabildiği için mevcut kodlama sistemleri

kullanılmaya devam edilebilir.

Yeni modül PLC döngü süresinden bağımsız olarak yerel hızlı

sürücü kapatmasına sahiptir. Sonuç olarak, tepki süresi kısalır ve

tesis üretkenliği artar. Performans Seviyesi (PL) d'ye kadar kontrolör

başına 8 adede kadar eksen izlenebilir. Sonuç olarak, PSS 4000 ile

hareket izleme çözümü daha büyük uygulamalara uygundur.

Kullanım kolaylığı

Emniyetli izleme işlevi kullanıcı yazılımına tam entegredir. Sonuç

olarak, kullanıcılar yazılım aracından hız işlevlerini ayarlayabilir.

Projeler hızlıca uygulanabilir ve kolayca adapte edilebilir. Örneğin,

kullanım sırasında eşik değerlerini değiştirmek de mümkündür.

Yeni kodlayıcı modülü ve ilgili yazılım bloklarıyla SSM "Emniyetli Hız

İzleme", SSR "Emniyetli Hız Aralığı", SDI "Emniyetli Yön" ve SOS

"Emniyetli Durdurma" emniyet işlevlerini uygulamak kolaydır. 

 

Bağlı kuruluşların iletişim bilgileri:

Avustralya:

Don Gherashe

Telefon: +61 3 95446300

E-posta: safety@pilz.com.au

Birleşik Krallık:

Natasha Sephton-Pike

Telefon: +44 1536 460766

E-posta: marketing@pilz.co.uk
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Hindistan:

Shivani Handoo

Telefon: +91 20 24213994/95

E-posta: s.handoo@pilz.in

İrlanda:

Yvonne McNamara

Telefon: +353 21 4346535

E-posta: y.mcnamara@pilz.ie

ABD ve Kanada:

Felicia Caponi

Telefon: +1 734 354-0211

E-posta: f.caponi@pilzusa.com

Pilz Group iletişim bilgileri:

Martin Kurth

Kurumsal ve Teknik Basın

Almanya

Telefon: +49 711 3409-158

E-posta: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Teknik Basın

Almanya

Telefon: +49 711 3409-7009

E-posta: s.skaletz-karrer@pilz.de
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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.: 84459

Pilz Hakkında

Pilz, uluslararası faaliyet gösteren yenilikçi bir otomasyon teknolojisi

firmasıdır. Pilz, insanlara, makinelere ve çevreye yönelik çözümler

sunar. Bir aile şirketi olan Pilz, Stuttgart yakınındaki Ostfildern’de

bulunan genel merkeze ek olarak tüm kıtalarda 40 bağlı kuruluş ve

şubesinde 2.200'in üzerinde çalışanıyla temsil edilmektedir.

Şirketin ürünleri arasında sensör teknolojisi, elektronik izleme

röleleri, emniyet röleleri, konfigüre edilebilir ve programlanabilir

kontrol sistemleri, hareket kontrollü otomasyon çözümleri,

endüstriyel iletişime yönelik sistemler ve görüntüleme çözümleri ile

operatör terminalleri bulunmaktadır.

Pilz çözümleri, paketleme ve otomotiv endüstrisi, demiryolu

teknolojisi, pres ve rüzgar enerjisi sektörü de dahil olmak üzere

makine mühendisliğinin tüm alanlarında kullanılabilir. Bu çözümler,

havaalanlarında veya fünikülerlerde bulunan bagaj taşıma

sistemlerinin emniyetli bir şekilde çalışmasını veya hız trenlerinin

(roller coaster) emniyetli hareketini sağlamakla birlikte aynı zamanda

binalarda yangına karşı koruma ve enerji beslemesi sunmaktadır.

Pilz ayrıca emniyet danışmanlığı, mühendislik, makine emniyetli ile

ilgili ürün eğitimleri ve seminerler de dahil olmak üzere dünya

çapında çok geniş kapsamlı hizmetler sağlamaktadır.
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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/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

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

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

Gazeteciler için irtibat

Martin Kurth

Kurumsal ve Teknik Basın

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Teknik Basın

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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