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Mesaja týkla

EtherNet/IP için yeni ana modüller: Pilz uzaktan
I/O sistemi PSSuniversal 2'yi çevre birimlerinde
daha fazla serbestlik için genişletiyor

Ostfildern, 21.12.2017 - Uzaktan I/O sistemi PSSuniversal 2,

EtherNet/IP arayüzü olan bir ana modülle genişletildi. Yani

PSSuniversal 2 ethernet tabanlı çeşitli kontrol ortamlarında

sorunsuz iletişim için gerekli olan serbestliği sağlıyor.

  

Uzaktan I/O sistemi PSSuniversal 2'de CIP emniyetli yeni

EtherNet/IP başlık modülüne ek olarak PROFINET PROFIsafe

arayüzü olan bir ana modülü daha bulunuyor. Bu açıklık veri

alışverişini çeşitli ana kontrol sistemleri ile makine tipi ve mevcut

sistem ortamından bağımsız olarak daha kolay kılıyor.
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Hızlı değişim

Uzaktan I/O sistemi ana modulü mevcut sistem ortamına uygun bir

modülle değiştirerek uyarlanabilir. Ana modülün değiştirilmesi hızlı

ve kolaydır: Bunu yapmak için kullanıcılar konfigürasyon verilerini

bir microSD karta yerel olarak kaydetmeli. Ardından verileri

EtherNet/IP arabirimi ile kolayca yeni kafa modülüne aktarabilirsiniz.

I/O modülleri evrensel olarak çok çeşitli emniyet protokolleri için aynı

şekilde kullanılabilir.

Ekonomik çözüm

IF TASARIM ÖDÜLÜ ile ödüllendirilen uzaktan I/O sistemi

PSSuniversal 2 çevre birim genişletmesi için ekonomik bir

çözümdür. I/O modülleri evrensel olarak çeşitli emniyet protokolleri

için aynı şekilde kullanılabilir. Üç parçalı sistem yapısı, PSS u2

sisteminin kurulması ve bakımının kolay olması demek. Çalışma

sırası sezgiseldir. Kolay idare edilebilmesi kullanıcının hatalardan

kaçınmasına ve zamandan tasarruf etmesine yardımcı oluyor.

Daha geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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https://www.pilz.com/de-DE/produkte-loesungen/steuerungen/e-a-systeme


Baþlýk: Uzaktan I/O sistemi PSSuniversal 2, EtherNet/IP arayüzü olan bir ana modülle
genişletildi. Böylece açık sistem, mevcut olan sistem ortamlarına mükemmel uyum sağlar.

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.: 193870
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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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