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Mesaja týkla

Pilz PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol
sisteminde yeni ana ünite - Büyük projelerin
temeli!

Ostfildern, 23.11.2015 -

  

Emniyet için standartlar, daha fazla bağlantı ve daha kolay proje

yönetimi; Pilz, PNOZMULTİ 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri

ürün yelpazesine yeni ana ünitesi PNOZ m B1'i ekliyor. Daha geniş

fonksiyon aralığına sahip makineler için daha yüksek performans

sunmasının yanında ilgili genişletme modülleri aracılığıyla tüm ortam

fieldbus sistemlerine bağlantı olanağı da sağlamaktadır.

 

Yeni ana ünite PNOZ m B1 ilk kez herhangi bir giriş veya çıkış

içermiyor: genişletme modülleri sistemi uygulamaya uyarlamak için

kullanılır. ETH genişletme modülünün bağlanması gerekmeyeceği

için iki entegre Ethernet arabirimi maliyet tasarrufu sağlar. Sağ

tarafa bağlanabilecek genişletme modüllerinin sayısı yeni ana

ünitede sekize artırılmıştır. Kısa arıza süreleri ve tesisin yüksek

düzeyde kullanılabilirliği, ilgili genişletme modülleri aracılığıyla ortak

fieldbus sistemlerine bağlantı ile garanti edilir.

Proje yönetimi kolaylaştırıldı

PNOZ m B1 maksimum program boyutu dört kat artırılmıştır: öğeler

arasına 1024 bağlantı girilebilir. Projeler USB bellek çubuğuna

kaydedilebilir. Tak-çıkar USB ortamı, birçok projenin kaydedilmesine

olanak tanır ve makineye özel yönetim sağlar. Programlardan biri

Proje Yöneticisi aracılığıyla çalıştırılacak şekilde seçilebilir. Ayrıca

PNOZmulti Configurator'da PNOZ m B1 için tarih ve saat de
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ayarlanabilir. Aydınlatmalı ekran kullanışlı yerinde tanılama

sağlanmasına yardımcı olur. PNOZ m B1, PNOZmulti Configurator

yazılım aracının 10. versiyonundan kullanılabilir.

Saha bağlantısı garantisi

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemi de Profinet,

Profibus, Ethernet/IP vb. sitemlere ek olarak CC-Link fieldbus

sistemine bağlanabilir. PNOZmulti 2'nin bir başka fieldbus sistemine

bağlanması gerekirse bu programın değiştirilmesine gerek

kalmadan sağlanabilir: bunun nedeni tek bir fieldbus modülünün bir

başka uygun modülle kolaylıkla değiştirilebilecek olmasıdır.

Emniyet için açık

PNOZmulti 2, üst düzey tesis kontrol sistemlerinden bağımsız olarak

emniyet ve otomasyon için esnek ve endüstri genelinde

kullanılabilen, emniyet fonksiyonlarına yönelik açık, konfigüre

edilebilir bir sistemdir. Mevcut genişletme modüllerinin kullanımı

daha fazla ayrıntı sunarak kontrol yapısının uygulamaya tam olarak

uyarlanmasını sağlar. Kullanıcılar yalnızca kullanacakları ürünleri

satın alarak zaman ve maliyetten tasarruf ederler.

Emniyet standartlarının belirlenmesi

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri, tesis veya

makinelerde birden fazla emniyet fonksiyonunun uygulanması için

uygundur. Sistem modüler ve genişletilebilir özelliktedir; dolayısıyla,

makine genişledikçe veya gereksinimleri değiştikçe makineyle

birlikte gelişebilir. PNOZmulti 2, ortak iletişim ağlarına bağlanabilir.

Uygulanması makine veya tesis tipi, ülke ve endüstriden bağımsız

olduğu için emniyet mimarisi, üst düzey operasyonel kontrol

sisteminden bağımsız olarak oluşturulabilir. Kullanıcılar emniyetlerini

bu şekilde standartlaştırır.

 

Sayfa 2 -in 4



  

Baþlýk:

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.: 85398
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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://www.linkedin.com/company/pilz-t%C3%BCrkiye/

Gazeteciler için irtibat

Basın İletişim
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