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Mesaja týkla

PSS67 PLC: IP67 koruma türü ile emniyet ve
otomasyon için dünyanın ilk PLC kontrolörü -
Kontrol kabini dışında otomasyon

Ostfildern, 23.11.2017 - PSS67 PLC ile otomasyon şirketi Pilz

IP67 koruma türüne sahip ilk emniyetli PLC kontrolörünü

piyasaya sürüyor. PSS67 PLC kontrol kabini dışında, doğrudan

makine üzerine monte edilebilir. Bu şekilde kullanıcılar alandan

tasarruf edebilir, kablo tesisatı işlerini azaltabilir ve merkezi

olmayan kontrol mimarilerini uygularken daha fazla esnekliğin

keyfini çıkartabilir.

  

Esnek, merkez dışı otomasyon çözümleri genişletilmiş, dağıtılmış

tesisler ve makine hatları için özellikle talep edilmektedir. Pilz bir

PLC kontrolör ile çözüm seçeneklerini geliştirmiştir: Pilz'in PSS67

PLC'si IP67 koruma türüne sahip ilk emniyet ve otomasyon PLC

kontrolörüdür. Tamamen kapalı modül elektronikleri sayesinde bu

kontrolör özellikle mekanik açıdan sağlamdır: Toz ve geçici olarak

suya batırılmaya karşı korumalıdır ve -40°C ila +70°C arasındaki

sıcaklıklarda çalışabilir.

Kısa rotalı otomasyon

PSS67 PLC kontrol kabini dışında endüstriyel otomasyon için

tasarlanmıştır. Kontrolör tam olarak ihtiyaç duyulan yere kurulabilir.

Bu, kontrol kabini bazlı sistemlere kıyasla kablolama işini önemli

ölçüde azaltır ve modüler tesis mimarilerini uygularken esnekliği

artırır.
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Emniyet ve otomasyon bir sistemde

Emniyetli PLC kontrolör PSS67 PLC en yüksek kapasite PL e'ye

kadar uygulamalarda kullanıma uygundur.

PSS67 PLC, PSS 4000 otomasyon sisteminin bir parçasıdır.

Sistemdeki diğer kontrolörlerle tamamen uyumludur ve mevcut

mimarilere kolayca entegre edilir. Kendini kanıtşamış mühendislik

yazılımı PAS 4000 IEC 61131-3 programlama dillerinde ve PASmulti

Editor ile programlamaya uygundur. PSS67 PLC sensörlerin

doğrudan bağlanması için 16 güvenli dijital girişe sahiptir ve Pilz'in

PSS57 I/O kompakt modülü ile birleştirilebilir ve bu şekilde sahadan

gelen sinyaller iletilebilir.

Cihazın tüm konfigürasyonu güvenli şekilde entegre edilen microSD

kart üzerinde depolanabilir. Bu, yalnızca micro SD kartını

değiştirmeniz gerektiği için cihazların değiştirilmesini kolaylaştırır.

Yeniden konfigürasyon gerekli değildir.

  

Baþlýk: Pilz'in PSS67 PLC'si IP67 koruma türüne sahip ilk emniyetli PLC kontrolörüdür.
Özellikle dağıtılan tesislerde otomasyon görevlerine uygundur.
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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.: 193261

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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