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PNOZmulti 2

A segunda geração de pequenos controladores de segurança apresenta uma estrutura modular para o hardware, blocos de software 
testados e  alto nível de conectividade. User friendly, a visualização baseada em web e as opções de diagnóstico simples reduzem os 
tempos de inatividade. Soluções completas com atuadores, sensores e terminais de operação em conjunto com os pequenos 
controladores PNOZmulti 2 garantem a segurança entre homem e máquina de forma económica. Tanto a configuração do hardware como 
a configuração da aplicação são criadas na ferramenta de software PNOZmulti Configurator.

Controlador PNOZ m B0

> I/Os configuráveis: 8

> Entradas digitais: 12

> Saídas de teste de pulso: 4

> Tensão de alimentação: 24 V DC

> Temperatura de operação 0ºC a 60ºC

> Expansível

Terminais de ligação PNOZ s 45mm

Chipcard  PNOZmulti

PNOZmulti Mini

Precisa de monitorizar mais de 3 funções de segurança? O PNOZmulti Mini é indicado para aplicações com menor grau de complexidade, 
com menos funções de segurança. Comparado com os restantes modelos da gama PNOZmulti, o número de expansões disponíveis é 
inferior.

CAMPANHA

Software PNOZmulti Configurator
Licença Básica

Terminais de ligação PNOZ s 45mm

Chipcard PNOZmulti

Software PNOZmulti Configurator
Licença Lite

Controlador PNOZ mm0p 24VDC

> I/Os configuráveis: 8

> Entradas digitais: 12

> Saídas de teste de pulso: 4

> Saídas de semicondutores: 4

> Tensão de alimentação: 24 V DC

> Temperatura de operação 0ºC a 60ºC

525.00€
PREÇO DE CAMPANHA

STARTER KIT

STARTER KIT

375.00€
PREÇO DE CAMPANHA

Os controladores PNOZmulti permitem a 
monitorização e controlo de vários sistemas 
de segurança amplamente usados na indústria:

• Botoneiras de emergência (E-STOP);
• Interruptores de seleção de modo de operação;
• Interruptores de arranque;
• Bimanuais;
• Portas de proteção;
• Barreiras de segurança;
• Tapetes de segurança;
• Etc.

Para mais informações, visite o nosso 
website em bresimar.pt.

STARTER KITS

Os starters kits da Pilz são compostos por 
um controlador da gama PNOZmulti, 
terminais de ligação, um chipcard e uma 
licença de software de configuração dos 
sistemas de segurança PNOZmulti 
Configurator.
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