Modulair veiligheidsrelais myPNOZ

Volgens uw individuele eisen op maat gemaakt
en voor u vervaardigd in batchgrootte 1.

myPNOZ – jouw nieuwe
veiligheidsrelais
De modulaire veiligheidsrelais myPNOZ maken
veiligheidsoplossingen op maat mogelijk. Precies
volgens de eisen van uw machines en installaties.
myPNOZ combineert de voordelen van een gemak

In drie stappen naar een individuele veiligheidsoplossing

kelijk te begrijpen en bedienbaar veiligheidsrelais met
interne combinatielogica. Slimme productkenmerken,

Met de gebruiksvriendelijke

de innovatieve online tool myPNOZ Creator en

myPNOZ Creator kunt u uw

individuele productie in batchgrootte 1 bieden u

individuele myPNOZ-veiligheids

maximale betrouwbaarheid, flexibiliteit en kosten

relais maken.

efficiëntie.
Met myPNOZ brengen we B2C-verkoopprocessen

Wij vervaardigen uw myPNOZ

in de B2B-wereld! U kiest, wij stellen het samen,

op maat voor u in batchgrootte 1.

u ontvangt het myPNOZ veiligheidsrelais voorgemonteerd, afgesteld en getest en hoeft het alleen nog
via plug-and-play te installeren. Makkelijker kan
het niet, toch?
U installeert uw myPNOZ via
plug-and-play en brengt hem
eenvoudig in gebruik met een
minimum aan bekabeling.
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U kunt hier meer informatie
over myPNOZ vinden.
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Veiligheid online bestellen –
myPNOZ Creator
Met de intuïtieve myPNOZ Creator kunt
u het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ
online volgens uw vereisten samenstellen.

+

U kiest de beveiligingsfuncties die u nodig heeft,

Validatie

myPNOZ Creator kiest de ideale hardware.

Als de tool logische fouten in de volgorde van

U ontvangt een individueel voor u vervaardigd

uw veiligheidsfuncties detecteert, gaat er een

veiligheidsschakelapparaat in batchgrootte 1 en

rood "lampje" branden. Als er geen fouten zijn,

betaalt alleen voor de functies die u echt nodig heeft.

licht het groen op.

+

Hardware-weergave
Als alternatief kunt u de benodigde
in- en uitgangsmodules zelf selecteren
via de hardware-weergave. U kunt
natuurlijk op elk moment schakelen
tussen logische weergave en
hardware-weergave.
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+

Simulatie
Gebruik de simulatie om het beveiligingsontwerp van
uw oplossing te controleren. Zo kunt u op elk moment
uw samenstelling verifiëren en – indien noodzakelijk –
aanpassen.

+

Logische weergave
Met behulp van de logische weergave
kunt u eenvoudig de vereiste veiligheidsfuncties en hun koppelingen selecteren.
De tool stelt automatisch de benodigde
en optimaal geschikte modules samen.

+

Check-out en documentatie
Aan het einde ontvangt u een totaaloverzicht van
alle benodigde modules. U kunt uw configuratie altijd
met een typecode weer oproepen. U ontvangt ook het
bijbehorende aansluitschema, een oorzaak-gevolgtabel
en de gebruiksaanwijzing direct als download.

Ga direct aan de slag
met uw configuratie.
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Vijf redenen om myPNOZ te gebruiken
U bespaart kosten – pay for what you need
Van in totaal 13 modules die u kiest, of de myPNOZ Creator selecteert alleen de modules met de functies die
u echt nodig heeft. Ook na inbedrijfstelling kan het systeem op elk moment worden gewijzigd en uitgebreid –
ook dat zelfs in ingebouwde toestand. Dit biedt u maximale flexibiliteit gedurende de gehele levenscyclus
van uw machines.

U vermijdt fouten – geen programmeerkennis vereist
In de myPNOZ Creator definieert u de vereiste beveiligingsfuncties, koppelt u ze logisch aan elkaar en wijst
u ze een uitgang toe. De myPNOZ Creator selecteert automatisch de meest geschikte hardware en de
bijbehorende volgorde van de modules. Programmeerkennis is niet vereist!

U bespaart tijd – snelle en eenvoudige installatie en inbedrijfstelling
U ontvangt uw myPNOZ van ons voorgemonteerd, afgesteld en getest volgens uw individuele configuratie.
Klaar voor "plug-and-play" inbedrijfstelling zonder extra software en zonder ingewikkelde bedrading.
De myPNOZ-modules zijn verbonden via een BUS-stekker en halen hun stroom uit de kopmodule.

U bespaart ruimte – smalle bouwbreedte
myPNOZ bespaart kostbare ruimte in de schakelkast. Enerzijds bewaakt elke ingangsmodule twee veilige
ingangsfuncties, waardoor u minder modules nodig heeft. Anderzijds overtuigt myPNOZ met zijn smalle
bouwbreedtes van 12,5 mm of 17,5 mm. Met maximaal negen modules is myPNOZ smaller dan een
A4-pagina.

U verhoogt de beschikbaarheid van uw installatie – uitschakelen waar het nodig is
Met myPNOZ kunt u installatiedelen onafhankelijk van elkaar in aparte veiligheidszones bewaken.
Zo scheidt u bijvoorbeeld de persluchttoevoer of de bevoorrading per robot van de totale uitschakeling.
Het is ook mogelijk om OF-koppelingen tussen ingangsfuncties te realiseren. Op deze manier worden
alleen relevante machinegebieden doelgericht uitgeschakeld.
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Afbeelding in
oorspronkelijke
grootte.

Lees nu meer over de andere
voordelen van myPNOZ.
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In de praktijk – zo gebruikt u myPNOZ
Dankzij de modulaire opbouw kan het veiligheidsrelais myPNOZ worden gebruikt op een groot aantal verschillende machines
en installaties en is het ideaal voor gebruik in kleine tot middelgrote toepassingen met een lage tot gemiddelde complexiteit.
Als uw toepassing verandert of beveiligingsfuncties worden toegevoegd, kunt u myPNOZ eenvoudig en ongecompliceerd
wijzigen of uitbreiden. De voorbeeldtoepassing illustreert de mogelijkheden en voordelen die het veiligheidsrelais myPNOZ u
biedt bij gebruik op machines en installaties.

ZONE 1

ZONE 2

Logic
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ZONE 1

ZONE 2

Dit is wat myPNOZ u biedt
• bewaakt veiligheidsfuncties
zoals noodstop, beschermende
deuren, lichtschermen,
tweehanden- (IIIA/C) of
toestemmingsknoppen
• kan worden gebruikt om 2 tot
maximaal 16 veilige ingangsfuncties te bewaken
• bestaat uit verschillende vrij
te combineren moduletypes
(in-/uitgangen) en kunnen dus
individueel worden samen
gesteld

Hardware

• maakt het mogelijk om meer
dere onafhankelijke beveiligingszones binnen een systeem te
vormen
• biedt de mogelijkheid van
EN/OF-koppeling van veiligheidsfuncties
• Uitwisseling en uitbreiding van
modules mogelijk in ingebouwde
toestand

yh1

HEAD

yi2

yio2

ZONE 1

yio3

ZONE 2

Heeft u speciale wensen of vragen?
Neem contact met ons op!
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Uw keuze – deze modules
zijn beschikbaar
Elke myPNOZ bestaat uit een kopmodule en één tot maximaal
acht uitbreidingsmodules. Er zijn in totaal twaalf uitbreidings
modules beschikbaar in de vorm van vier ingang-, uitgang- en
in-/uitgangsmodules.
• De kopmodule bevat de voeding en een hogere veilige
ingangsfunctie voor het hele systeem.
• Ingangsmodules bewaken twee veilige EN- of OF-gekoppelde
ingangsfuncties.
• In-/uitgangsmodules bewaken een veilige ingangsfunctie en
zijn verkrijgbaar met relais- of halfgeleideruitgangen en als
vertraagde varianten.
• Uitgangsmodules zijn met relais- of halfgeleideruitgangen en
als vertraagde varianten verkrijgbaar.

Maak nu uw myPNOZ.
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Basisprincipes voor
het gebruik van myPNOZ
• De algemene veiligheidsfunctie van een hoger niveau bevindt zich in de
kopmodule.
• Alle ingangsmodules zijn logisch EN-gekoppeld met de globale veiligheids
functie van de kopmodule en hebben elk invloed op de volgende uitgangs
module.
• De uitgangen kunnen worden uitgebreid met extra relais- en halfgeleider
uitgangsmodules.
• Als een ingangsmodule een uitgangsmodule volgt, begint een nieuwe
onafhankelijke veiligheidszone.
• De veiligheidsfuncties van een OF-ingangsmodule zijn EN-gekoppeld met
de veiligheidsfuncties van dezelfde veiligheidszone.
• Het starttype, het type van de aangesloten sensoren en de uitgangs
vertragingstijd kunnen met draaischakelaars aan de modules worden ingesteld.
• De uitbreidingsmodules worden aan de rechterkant van de kopmodule
gestoken en via een BUS-stekker aangesloten.
• Individuele modules kunnen worden verwisseld zonder dat aangrenzende
modules of de BUS-stekkers gedemonteerd hoeven te worden.
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Moduleoverzicht myPNOZ en technische kenmerken
Type

Toepassing

Bouw
breedte

Bestel
nummer

•• Ingangen: 2 voor het bewaken van een globale
veiligheidsfunctie
•• Uitgangen: 1 melduitgang in halfgeleidertechniek,
UB = 24 V DC

17,5 mm

2A000002

Ingangen: 4 voor het bewaken van maximaal
2 veiligheidsfuncties EN-gekoppeld

12,5 mm

2A000004

PNOZ yi2 4DI of

Ingangen: 4 voor het bewaken van
2 veiligheidsfuncties OF-gekoppeld

12,5 mm

2A000011

PNOZ yi3
2DI T3a

Ingangen: 4 voor de bewaking van tweehandige
bewaking type IIIA volgens EN 574 en een verdere
veiligheidsfunctie EN-gekoppeld

12,5 mm

2A000005

PNOZ yi4
2DI T3C

Ingangen: 6 voor de bewaking van tweehandige
bewaking type IIIC volgens EN 574 en een verdere
veiligheidsfunctie EN-gekoppeld

12,5 mm

2A000006

Uitgangen: 2 veilige onvertraagd schakelende half
geleideruitgangen, 1 melduitgang in halfgeleidertechniek

17,5 mm

2A000012

PNOZ yo2 3NO

Uitgangen: 3 n/o veilige onvertraagd schakelende
relaiscontacten, 1 melduitgang in halfgeleidertechniek

17,5 mm

2A000014

PNOZ yo3
1SO 1SO t

Uitgangen: 1 directe en 1 afval- en opkomvertraagd
schakelende veilige halfgeleideruitgang,
1 melduitgang in halfgeleidertechniek

17,5 mm

2A000007

PNOZ yo4 3NO

Uitgangen: 3 n/o veilige afval- en opkomvertraagd
schakelende relaiscontacten,
1 melduitgang in halfgeleidertechniek

17,5 mm

2A000009

•• Uitgangen: 2 veilige onvertraagd schakelende half
geleideruitgangen, 1 melduitgang in halfgeleidertechniek
•• Ingangen: 2 voor het bewaken van een veiligheidsfunctie

17,5 mm

2A000013

PNOZ yio2
2DI 3NO

•• Uitgangen: 3 n/o veilige onvertraagd schakelende
relaiscontacten, 1 melduitgang in halfgeleidertechniek
•• Ingangen: 2 voor het bewaken van een veiligheidsfunctie

17,5 mm

2A000015

PNOZ yio3
2DI 1SO 1SO t

•• Uitgangen: 1 directe en 1 afval- en opkomvertraagd
schakelende veilige halfgeleideruitgang,
1 melduitgang in halfgeleidertechniek
•• Ingangen: 2 voor het bewaken van een veiligheidsfunctie

17,5 mm

2A000008

PNOZ yio4
2DI 3NO t

•• Uitgangen: 3 n/o veilige afval- en opkomvertraagd
schakelende relaiscontacten,
1 melduitgang in halfgeleidertechniek
•• Ingangen: 2 voor het bewaken van een veiligheidsfunctie

17,5 mm

2A000010

•• 1 set insteekbare veerkrachtklemmen, 2-polig
•• 1 set insteekbare veerkrachtklemmen, 3-polig

12,5 mm
17,5 mm

751 002
751 003

Schroefklemmen

•• 1 set steekbare schroefklemmen, 2-polig
•• 1 set steekbare schroefklemmen, 3-polig

12,5 mm
17,5 mm

750 002
750 003

myPNOZ
connector

•• Connector 10 stuk

-

2A000202

Kopmodule
PNOZ yh1
2DI 24VDC

PNOZ yh1 2DI 24VDC

PNOZ yi1 4DI

Ingangsmodules
PNOZ yi1 4DI

Uitgangsmodules
PNOZ yo1 2SO

PNOZ yo1 2SO

In-/uitgangs
modules
PNOZ yio1
2DI 2SO
PNOZ yio1 2DI 2SO

Toebehoren
Veerkracht
klemmen

Gemeenschappelijke kenmerken
•• Ingangsmodules: 1/2-kanaals schakeling
met/zonder detectie van onderlinge sluiting
•• omgevingstemperatuur: –10 °C tot +55 °C
•• Voedingsspanning: 24 V DC

•• Veiligheidsniveau tot PL e en SIL CL 3
•• Certificering TÜV, UL
•• Beschermingsgraad: IP20
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U ontvangt van Pilz dag en nacht technische ondersteuning.
Amerika

Australië en Oceanië

Nederland

Brazilië

Australië

+31 347 320477

+55 11 97569-2804

+61 3 95600621

Oostenrijk

Canada

Nieuw Zeeland

+43 1 7986263-0

+1 888 315 7459

+64 9 6345350

Scandinavië
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Support

+52 55 5572 1300

Europa

Spanje

USA (toll-free)

België, Luxemburg

+34 938497433

+1 877-PILZUSA (745-9872)

+32 9 3217570

Turkije

Duitsland

+90 216 5775552

Azië

+49 711 3409-222

Zwitserland

China

Frankrijk

+41 62 88979-32

+86 21 60880878-216

+33 3 88104003

Japan

Groot-Brittannië

Onze internationale

+81 45 471-2281

+44 1536 462203

hotline is bereikbaar via:

Zuid-Korea

Ierland

+49 711 3409-222

+82 31 778 3300

+353 21 4804983

support@pilz.com

Italië, Malta
+39 0362 1826711

Pilz ontwikkelt milieuvriendelijke producten met ecologische
materialen en energiebesparende technologieën. We maken
en bewerken onze producten milieubewust en energiezuinig,
in ecologisch ontworpen gebouwen. Zo biedt Pilz u
duurzaamheid bij de zekerheid dat u energie-efficiënte
producten en milieuvriendelijke oplossingen krijgt.

Aangeboden door:

Wij zijn internationaal vertegenwoordigd. Voor meer informatie kunt u onze
homepage www.pilz.com raadplegen of contact opnemen met ons hoofdkantoor.
Hoofdkantoor: Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Duitsland
Telefoon: +49 711 3409-0, Fax: +49 711 3409-133, E-mail: info@pilz.com, Internet: www.pilz.com
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier voor het welzijn van het milieu.

CECE®, CHRE®, CMSE®, InduraNET p®, Leansafe®, Master of Safety®, Master of Security®, PAS4000®, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PLID®, PMCprimo®, PMCprotego®, PMCtendo®,
PMD®, PMI®, PNOZ®, PRBT®, PRCM®, Primo®, PRTM®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyEYE®, SafetyNET p®, THE SPIRIT OF SAFETY® zijn in sommige landen geregistreerde en
beschermde merken van Pilz GmbH & Co. KG. Wij wijzen u erop dat de producteigenschappen kunnen afwijken van de gegevens in dit document, afhankelijk van de stand van de techniek
bij het ter perse gaan en de uitvoering van de installatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de in de tekst en afbeeldingen vermelde informatie.
Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze technische ondersteuning.

+45 74436332

Mexico

