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Mesaja týkla

Emniyet ve otomasyon için daha fazla bağlantı
seçeneği ile konfigüre edilebilir kontrol sistemleri
PNOZmulti 2 - Daha hızlı, daha fazla esneklik

Ostfildern, 01.01.1970 - Konfigüre edilebilir kontrol sistemi

PNOZmulti 2'nin baz ünitesi gelişti: 12'ye kadar genişletme

modülü artık PNOZ m B1 temel ünitesinin sağ tarafına da

bağlanabilir; standart uygulamalar için 14 yarı iletken çıkışı

olan yeni çıkış modülü de ayrıca kullanılabilir. Bu sayede daha

büyük projeler PNOZmulti 2 ile kolay ve esnek bir şekilde

uygulanabilir; birçok proje ayrıca paralel olarak yönetilebilir.

  

Genişletme modülleri, kontrol yapısının uygulamaya göre daha

kesin bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Baz ünitesi PNOZ m B1'de

giriş ve çıkış modülleri gerekmediğinden, giriş ve çıkış modülleri

ve/veya hareket izleme modülleri sayısı uygulamaya bağlı olarak

seçilebileceğinden, daha ince öğe boyuna kadar tasarlanmasını

sağlar. Kullanıcılar, gerçekten ihtiyaç duydukları işlevler için ödeme

yaptıkları için maliyetten tasarruf sağlarlar. Ayrıca yazılım aracı

PNOZmulti Configurator, donanım konfigürasyonun kolay

yapılmasına olanak sağlar ve parametrelendirme sırasında çevrimiçi

yardım kullanılabilir. Bu şekilde, kullanıcılar maliyet ile birlikte zaman

tasarrufu sağlarlar.

Otomasyon işlevleri için modül

Standart çıkış modülü artık otomasyon uygulamaları için de

kullanılabilir. 14 yarı iletken çıkışı, sinyal lambaları veya akustik

sinyaller gibi işlevleri yönetebilir. Ayrıca emniyet kontrol sisteminin

sinyallerini operasyonel kontrol sistemine aktarmak için de

kullanılabilir. Bu örneğin E-STOP düğmelerinin veya emniyet
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kapılarının durum sinyali vermesini de içerir.

Neyin daha hızlı gerçekleştiğini bilin

Kart üzerindeki yenilik Modbus/TCP'ye olan iletişimdir. Direk olarak

baz ünite PNOZ m B1 aracılığı ile yapılır. Kullanıcılar donanımdan

tasarruf sağlarlar ve daha hızlı iletişim sağlayabilirler. Baz ünite

PNOZ m B1 ayrıca kullanıcı dostu tanılama sunar: Pilz'in PVIS

tanılama çözümü ile etkinleştirilebilen aydınlatılmış ekran ve net tanı

metinleri ile kolaylaştırılır. Ayrıca müşteriye özel metinler de, örneğin

ilgili dilde, gösterilebilir. Bu şekilde, kısa arıza süreleri ve dolayısıyla

yüksek tesis kullanılabilirliği, optimize tanılama ile garantiye

alınabilir.

Dönüştürmek çocuk oyuncağı gibi

Yazılım aracı PNOZmulti Configurator içinde baz ünite PNOZ m B1

ile 1.054'e kadar mantık bağlantısı (bağlantı hatları) mümkün. Bu

şekilde, büyük projeler de emniyetli şekilde konfigüre edilebilir.

Birçok proje eş zamanlı olarak USB bellekte saklanabilir ve daha

sonra proje yönetici tarafından yönetilebilir.

Kullanıcılar ayrıca yazılım aracı içindeki geçiş yardımı ile mevcut

projeleri aktarabilirler: geçiş yardımı, PNOZmulti ve/veya PNOZmulti

Mini'den PNOZmulti 2 projelerine aktarılacak olan mevcut projelerin

donanımını dönüştürürken destek sunar. PNOZmulti Configurator

kurulduktan sonra "Yenilikler" ekranından geçiş yardımı ile ilgili

videoya ulaşabilirsiniz. Bu şekilde, bütün proje içerikleri kolay ve

hızlı bir şekilde konfigüre edilebilir, kullanıcılar bu sayede

projelerinde süre ve maliyetten tasarruf sağlarlar.

PNOZmulti Configurator'un baz ünite PNOZ m B1 için bir diğer yeni

özelliği ise, emniyet paspasları için işlev bloğudur. Yaygın olarak

kullanılan bütün emniyet paspaslarının emniyetli şekilde izlenmesi

için kullanılabilir.
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Bütün makine tipleri için dünya çapında emniyet standardı

Konfigüre edilebilir kontrol sistemleri PNOZmulti 2 açık kontrol

sistemleridir ve bu nedenle daha yüksek seviyede çalışma veya

tesis kontrol sisteminden bağımsız, hemen hemen tüm sanayilerde

esnek bir şekilde kullanılabilir. Bunu yaparken maksimum güvenlik

sağlarlar: PL e ve SIL CL 3'e kadar olan uygulamaya bağlı olarak.

PNOZmulti 2 ayrıca dünya çapında onaylıdır ve makine tipi, tesis

tipi, ülke veya sanayiden bağımsız kullanılabilir - bu sayede

konfigüre edilebilir kontrol sistemleri, emniyet ve otomasyon işlevleri

için uluslararası ölçekte kullanılabilir. Başka ülkelere ihracat yapmak

isteyen makine üreticileri için bir avantajdır.

Pilz'i SPS IPC Drives fuarında, 9 numaralı salonda, 370 numaralı

stantta bulabilirsiniz.

PNOZmulti 2 hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz:

https://www.pilz.com/en-INT/eshop/00101002047106/PNOZmulti-2-

controllers
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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.: 180345
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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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