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Mesaja týkla

Yeni arıza tespit çözümü: Pilz'den "Emniyet Cihazı
Arıza Tespiti" - Güvenilir arıza tespiti!

Ostfildern, 11.03.2016 -

  

Pilz otomasyon şirketi fieldbus modülü, aralarında birleşim parçası

ve PSEN emniyet sensörü teknolojisini bir araya getiren, arıza tespit

çözümü "Emniyet Cihazı Arıza Tespiti" de bulunan ürünler ile

portföyünü genişletmektedir. Yeni arıza tespit çözümü, geniş bir

aralıktaki sensör verilerinin kolaylıkla ve hatta uzaktan

çağırılabilmesine olanak sağlar. Sonuç olarak servis işlemleri önemli

ölçüde azalır, üretkenlik önemli ölçüde artar.

 

"Emniyet Cihazı Arıza Tespiti", kısmi çalışma, gerilimin ani

yükselmesi veya düşmesi, sıcaklık etkileri, anahtarlama döngüleri,

sekme ve RFID tanımlama gibi verileri arıza tespit bilgileri olarak

sağlar. Her bir sensör tarafından sağlanan ilave arıza tespit

verilerinin tümü, koruyucu bakımı kolaylaştırarak, arıza sürelerini

minimumda tutar.

Bilgi, nerede ve ne zaman isterseniz

Örneğin ağ sunucusu aracılığıyla basit uzaktan bakım, sunulan

kolaylıklardan sadece bir tanesidir. Fieldbus modül üzerinde

bulunan tümleşik gösterge, sadece makine monitörlerinden

ulaşılabilir bilgileri değil, aynı zamanda kumanda kabininde

doğrudan verilen bilgileri de sağlar. Fieldbus modülü, bağlanmış

olan tüm güvenlik cihazları için tesis bus hattı için tek bir arayüz

sağlar, kurulum işlemlerinin en aza indirilmesine yardımcı olur.

Üçüncü taraf servisleri de tümleşik I/O aracılığıyla doğrudan

Sayfa 1 -in 4

mailto:
mailto:


bağlanabilir.  

Modüler sensör arıza tespiti özgürlük sağlar

"Güvenlik Cihazı Arıza Tespiti", modüler bir makine yapısını

destekleyen şekilde kolaylıkla genişletilebilir. "Güvenlik Cihazı Arıza

Tespiti" ile aynı sensörler alışılagelmiş kablo tesisatı veya Güvenlik

Cihazı Arıza Tespiti için kullanılabilir.

Ayrıca, mevcut uygulamadan bağımsız olarak, Güvenlik Cihazı

Arıza Tespitinin her bir uygulama için bireysel olarak yeniden

kullanılıp kullanılmaması hakkında karar verilebilir. Pilz'in PSENcode

ince tasarımı gibi, kodlanmış güvenlik anahtarı Güvenlik Cihazı

Arıza Tespiti fieldbus modülü tarafından bu amaç için aktif

edildiğinden güvenlikle ilişkili yapı her zaman sağlanır.

Seri durumda daha hızlı, ağ bağlantısı ile daha yüksek

performans

"Güvenlik Cihazı Arıza Tespiti", seri field bağlantısı sayesinde, aynı

zamanda hızlı ve basit kuruluma da olanak sağlar. "Sensör Cihazı

Arıza Tespiti" ve örneğin PNOZx veya PNOZsigma gibi Pilz'in

PNOZ emniyet röleleri, eksiksiz ve ekonomik bir çözüm sağlar.

Ürün hakkında diğer bilgiler için:

https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00103002387129/Safety-Device-

Diagnostics

Pilz, Hannover Messe fuarında Salon 9, Stand D17'de ve

SmartFactory KL fuarında Salon 8, Stand D20'de.

Daha fazla bilgi için: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe veya

webkodu web9481.
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http://srv-imp10-prod-back/tr-TR/eshop/00103002387129/Safety-Device-Diagnostics


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.: 88075
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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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