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Yeni nesil: Uzak I/O sistemi PSSuniversal 2 -
Çevreye kadar emniyet ve otomasyon

Ostfildern, 01.01.1970 - Pilz, merkezden dağıtılmış I/O sistemi

PSSuniversal 2 ile saha seviyesindeki cihazların yeni neslini

piyasaya sürüyor. PROFINET iletişim modülü ve I/O modülleri

seçiminden oluşmaktadır. PSSuniversal 2 bir sistem içinde

esneklik, açıklık ve küçük öğe boyutu sağlıyor - emniyet ve

otomasyon için. Otomasyon ve emniyet fonksiyonlarının hem

teknik hem de mekanik iyileştirmelerle birleştirilmesi,

kullanıcıların planlama aşamasından itibaren zaman ve maliyet

tasarrufu sağlamalarına yardımcı oluyor.

  

Kolay kurulum ve servis

Yeni üç parçalı sistem tasarımı, servis ve bakım kapsamındaki işleri

belirgin şekilde azaltıyor: tanılama uzak I/O sisteminde son derece

hassas olarak olarak yapılabilir. Bu hataların hızlı bir şekilde

saptanmasını ve düzeltilmesini sağlar. Modüller sistem çalışırken

değiştirilebilir. Sonuç olarak başlangıç modülü tekrar konfigüre

edilmeksizin değiştirilebilir. İlave yarar: artık arka planı değiştirmek

için sistemin tamamen sökülmesi gerekmiyor.

 

Yeni konfigürasyon aracı, sistemin hızlı bir şekilde
oluşturulmasına yardımcı olur
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Kullanıcılar sistem yapısını "sürükle ve bırak" ile ekranda hızlı ve

basit bir şekilde oluşturabilirler: Pilz'in yeni yapılandırma aracı

PASconfig sayesinde. Yapı mantıksaldır dolayısıyla kullanıcılar

manuel kurulum sırasında adım adım yönlendirilirler. Bu sezgisel

idare, hataları önlemeye yardımcı olur ve nihayetinde kullanıcılar

zamandan tasarruf sağlarlar. Bu sayede sistem hızlı ve kolay bir

şekilde devreye alınabilir.

 

Emniyet ve otomasyon için bir alt yapı

PSSuniversal 2 hem emniyet ile ilgili hem de emniyetle ilgili olmayan

kontrol sinyalleri işlerler. Emniyet ve otomasyon fiziksel olarak

karıştırılmış fakat mantıksal olarak ayrı tutulmuştur, bu sayede geri

bildirimsiz çalışır. Temel fonksiyondaki başlangıç modülü

PROFINET / PROFIsafe ile iletişim kurar. Bir sonraki seviyede,

Ethernet IP / CIP Emniyet arayüzü ile iletişim modülü ve diğer I/O

modülleri sisteme eklenir.

Uzak I/O sistemi PSSuniversal 2, çevreyi kontrol için ihtiyaca göre

düzenlenen çözümdür. Kullanıcılar uzak I/O'ları ortak endüstriyel

iletişim protokolleri vasıtasıyla daha üst seviye kontrol sistemlerine

bağlayabilirler. Uzak sistem, tesislerin geniş alana dağıtıldığı

yerlerdeki her durumda avantaj sağlarlar. Kullanıcılar, örneğin

otomotiv sanayinin yüksek taleplerini karşılayan modül yapısı ile

etkin, açık ve genişleyebilir sisteme sahip olabilirler.

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

stantta. Ayrıntılı bilgi için: www.pilz.de/sps-ipc-drives.
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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.: 180367

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/
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Gazeteciler için irtibat

Basın İletişim
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