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Mesaja týkla

Pilz'in PNOZ s30 hız izleme cihazı yeni analog
çıkışı ile kolayca emniyetli dönüşler yapılmasını
sağlıyor

Ostfildern, 20.03.2017 - Sürüm 3.0'dan, PNOZ s30 hız izleme

cihazına ve emniyet rölesi PNOZsigmaya kadar Pilz'in ürün

grubu yeni bir özellik sunuyor: tanılamayı daha kullanıcı dostu

hale getiren yapılandırılabilir bir analog çıkış. Pilz'in PNOZ s30

cihazı durma, hız, hız aralığı, dönüş yönü ve kırık emniyet pimi

durumunu en yüksek kategori olan PL e/SIL CL 3'e kadar

emniyetli bir şekilde takip edebiliyor.

  

Emniyet kapısı açıkken güvenle çalışabilmek, daha kısa sürede

ayarlama yapabilmek ve makine durdurulduktan sonra daha hızlı

erişim sağlamak, PNOZ s30'un kullanılması ile elde edilen önemli

faydalardan bazıları. PNOZ s30 piyasadaki tüm ortak motor

geribildirim sistemleri ve yakınlık anahtarları için uygundur.

Daha güvenli anahtarlama – daha verimli üretim

Yeni analog çıkış güvenle ölçülen hızı PLC kontrolörüne

orantılanmış 0-20 veya 4-20 mA sinyali olarak gönderir, bu şekilde

hız süreç izleme için doğrudan kullanılabilir. Güvenle izlenen hız,

Pilz PMI operatör terminalleri (Pilz Makine Arayüzü) gibi çalışma ve

izleme cihazları üzerinde görüntülenip takip edilebilir. PNOZ s30

ayrıca değerler tanımlanan uyarı eşiklerini aştığında veya altına

düştüğünde bir emniyet sinyali verir. Sonuç olarak gereksiz kapatma

süreçlerinden kaçınılabilir ve üretkenlik artırılabilir.
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İşletmeye alma: Mantıksal olarak daha hızlı

"Emniyetli Çalışma Durdurma" veya "Emniyetli Hız İzleme" gibi en

fazla üç emniyet işlevi mantıksal olarak VE ile VEYA bağlantıları

üzerinden hatta VE / VEYA birbirine bağlanarak kullanılabilir. Bu

işlem olası kablolama hatalarını ortadan kaldırır ve işletmeye

almanın daha hızlı tamamlanmasını sağlar.

"Yavaş dönüşler" bile emniyet altında

Bununla birlikte hız izlemenin kırık emniyet pimi izleme özelliği 70

mHz yerine artık 10 mHz frekansta çalışıyor. Bu özellik, son derece

yavaş çalışan hız uygulamalarını da algılayabilmek üzere normal

hızların ötesinde izleme olanağı sağlıyor.

Yapılandırma her şeyi halleder

PNOZ s30 bir döner düğme ile ("bas ve çevir") kolayca kullanılabilir.

Aydınlatılan ekranı ile birleştiğinde ise işletmeye alma ve cihaz

değişimleri sırasında zaman kazandırıyor. Ekran belirlenen sınır

değerleri ve parametreleri, bunun yanında mevcut hızı da gösteriyor.

Hız izleme, tanımlanan bir uyarı eşiğine ulaşıldığında önceden uyarı

veriyor.

Her şeyi kapsayan hareket izleme

Pilz, hız izleme ile ilgili olarak geniş bir portföy sunuyor: PNOZ s30

hız izleme, hız takibi için tek başına kullanılan bir cihazdır.

Uygulamada ek emniyet işlevleri izlenecekse, PNOZmulti küçük

kontrolörlerin yapılandırılabilir hareket izleme modülleri kullanılabilir.

Dikey eksende emniyetli fren işlevleri gibi kısa tepki süreleri ve

genişletilmiş güvenlik işlevleri gerekliyse, Pilz harekete entegre

emniyet çözümü PMC sunabilir. Emniyet ve otomasyon için PSS

4000 otomasyon sistemi ağa bağlı makinelerde hız takibi için

kullanılabilir.
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Ürün ile ilgili daha fazla bilgi edinmek üzere şu adrese girebilirsiniz:

www.pilz.com/de-INT/sicherer-drehzahlwaechter-pnoz-s30

Pilz Hall 9, Stand D 17'dedir. Daha fazla bilgi için:

www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

  

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.: 181661
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/tr-TR/products-solutions/applications/safe-motion-monitoring/safe-speed-monitor-pnoz-s30
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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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