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Mesaja týkla

Konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrol
sistemleri PNOZmulti 2 artık SafetyNET p
üzerinden iletişim sağlayarak sisteme emniyetli
şekilde bağlanıyor

Ostfildern, 02.11.2017 - Pilz'in konfigüre edilebilen küçük kontrol

sistemleri PNOZmulti 2 derhal kullanıma hazır hale gelen

emniyetli gerçek zamanlı Ethernet üzerinden SafetyNET p'nin

bağlanmasını sağlıyor. PNOZ m EF SafetyNET genişletme

modülleri üzerinden en fazla 16 baz ünite bağlanabilir. Böylece

küçük kontrol sistemleri arasında emniyetli bağlantı ve veri

aktarımı mümkün hale gelir. Ağ yapılandırması PNOZmulti

Network Editor yazılım aracı kullanılarak gerçekleştirilir. Bu

şekilde projeler kolayca yapılandırılır. Buna ek olarak

PNOZmulti ve PNOZmulti Mini sistemleri de çoklu bağlantı

modülleri kullanılarak ağa dahil edilebilir.

  

Lineer topolojide en fazla 16 PNOZmulti 2 sistemi kullanılabilir.

Girişlerin 128 bit ve çıkışların 32 bit ile konfigüre edildiği net

yapılandırılmış veri arayüzü hızlı veri bağlantısının özelliklerini

ortaya koyar. 32 bit veri bir RTFL arayüzü ile gönderilir ve alınır. Bu,

uygulamada kısa döngü süreleri ile modüler tesislerin kolayca ve

güvenli şekilde birbirine bağlanmasını sağlar.
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Tüm sistemler ve boyutlar için modüler

PNOZmulti 2 küçük kontrol sistemlerinin PNOZ m B0 veya PNOZ m

B1 baz ünitelerinin iletişim kurması için; her ünitede yalnızca bir

PNOZ m EF SafetyNET kullanılmalıdır. Baz üniteler serbest bir

şekilde birleştirilebilir.

Bu şekilde kullanıcılar daha az arayüz modülü kullanır ve yapı sade

kalır. Sonuç olarak büyük tesislerde de hızla ve kolayca

uygulanabilir.

Çoklu bağlantı genişleme modülleri sayesinde PNOZmulti 2 küçük

kontrol sistemlerinin baz ünitelerinin bağlantılarının ötesinde

PNOZmulti ve PNOZmulti Mini baz ünitelerinin ağa entegre edilmesi

mümkündür. Bu nedenle mevcut tesis bölümleri bir SafetyNET ağını

içerecek şekilde hızla genişletilebilir.

Proje iletişimi kontrol altında

PNOZmulti Configurator'ın içinde doğrudan çalıştırılan PNOZmulti

Network Editor yazılım aracı kullanılarak tüm veriler kolayca ağa

dağıtılabilir: projeyi ağa bağlamak için bir SafetyNET p ağı

yapılandırmak üzere kullanılabilir. PNOZmulti sistemlerine

yüklendikten sonra SafetyNET p ağı kullanıma hazır hale gelir ve

tesis ile makineleri PL e / SIL CL 3 seviyesine kadar korur.

Daha fazla bilgi edinmek için PNOZmulti 2 iletişim modülleri

altındaki e-mağazaya göz atın

Pilz, Salon 9, Stand 370'de sergiliyor. Ayrıntılı bilgi için:

www.pilz.com/sps-ipc-drives

  

Baþlýk: Konfigüre edilebilir küçük kontrol sistemleri PNOZmulti 2 artık SafetyNET p
üzerinden verilerin emniyetli şekilde iletilmesi için PNOZ m EF SafetyNET genişletme
modülüne sahip.
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/tr-INT/eshop/00101002047110/PNOZmulti-2-communication-modules
http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/sps-ipc-drives/index.html


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.: 188502

Pilz Grubu

Pilz Grubu,  otomasyon teknolojileri için ürün, system ve hizmet

sağlayan küresel bir sağlayıcıdır. Stuttgart yakınlarında Ostfildern’de

yer alan aile şirketi yaklaşık 2.500 çalışana sahiptir. Dünyanın dört

bir yanında 42 iştirak ve şubesiyle Pilz insan, makine ve çevre için

emniyetli çözümler sunar. Teknoloji lideri, endüstriyel iletişim, teşhis

ve görselleştirme dahil olmak üzere sensörler ile kontrol ve sürücü

teknolojilerinden oluşan eksiksiz çözümler sunar. Uluslararası

hizmetleri arasında danışmanlık, mühendislik ve eğitim yer alır.

Mekanik ve tesis mühendisliğine ek olarak Pilz’in çözümleri rüzgar

enerjisi, demiryolu teknolojileri ve robot bilimi gibi farklı sektörlerde

kullanılır.

www.pilz.com
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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/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

https://www.linkedin.com/company/pilz

Gazeteciler için irtibat

Martin Kurth

Kurumsal ve Teknik Basın

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Teknik Basın

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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