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Modulární systém pro zpracování 
bezpečnostních signálů

Firmu Pilz GmbH & CO. zastupuje firma 
Systemotronic, s. r. o., v České republice a na 
Slovensku již od roku 1997 a do dnešního dne 
zásobila své zákazníky řádově desítkami ti-
síc bezpečnostních přístrojů. V sortimentu má 
množství těchto přístrojů, které lze dě-
lit podle mnoha kategorií.

Polovodičové prvky řady PNOZ 
multi se mohou pochlubit oceně-
ním v soutěži Zlatý Amper. Neustá-
lé inovace firmy Pilz dovedly systé-
my PNOZmulti již do páté generace. 
Systém PNOZmulti firmy Pilz je pro-
gramovatelný modulární bezpečnost-
ní systém pro zpracování bezpečnost-
ních signálů strojních zařízení men-
šího až středního rozsahu (v rozmezí 
přibližně dva až čtrnáct bezpečnost-
ních funkcí). Vyhovuje požadavkům 
až bezpečnostní kategorie 4 podle ČSN EN 
954-1 a úrovni Performance Level „e“ podle 
EN ISO 13849-1. Zpracovává signály nouzo-
vého zastavení, dvouručního ovládání, bez-
pečnostních krytů, optoelektronických bari-
ér, přepínače režimů, povolovacího tlačítka 
a snímačů PSEN, ale i signály z nášlapných 
rohoží a dalších bezpečnostních i jiných prv-
ků. Varianta PNOZm2p, určená pro obsluhu 
časově náročných řešení, navíc dokáže vy-
hodnocovat signály z vačkových hřídelí (např. 
u lisů) a dalších specifických prvků. Svými 
možnostmi použití zaujímá oblast mezi relé-
ovými bezpečnostními moduly a kompakt-

ními i modulárními bezpečnostními systémy 
PSS firmy Pilz. 

Základní jednotka systému PNOZmulti 
obsahuje dvacet vstupů, čtyři taktovací vý-
stupy (pro detekci zkratů mezi vodiči), čty-

ři bezpečnostní polovodičové výstupy a dva 
bezpečnostní reléové výstupy. Je možné ji 
dále rozšířit až o devět rozšiřujících modu-
lů, mezi něž patří přídavné vstupní modu-
ly (pro bezpečnostní i standardní vstupy), 
polovodičové nebo reléové výstupní modu-
ly, modul se šestnácti standardními výstu-
py, modul pro monitorování otáček hřídelí 
(do kategorie 3), a o komunikační moduly 
pro průmyslové sběrnice (např. DeviceNet, 
Ethernet a další). Ke konfigurování projektu 
a programování modulárního bezpečnostní-
ho systému PNOZmulti se používá graficky 
založený software – PNOZmulti konfigurá-

tor. Prvky bezpečnostních obvodů jsou v uži-
vatelském rozhraní zobrazeny jako ikony. 
Logické vazby mezi obvody je možné řetě-
zit použitím logických funkcí (AND, OR, 
XOR, NOT, set, reset). Schéma bezpečnost-

ních obvodů lze přenést z konfigurá-
toru do modulu PNOZmulti pomo-
cí čipové karty. Základními výhoda-
mi systému PNOZmulti jsou úspora 
místa v rozváděči, usnadnění projek-
tování a zkrácení doby montáže, oži-
vení i údržby. 

Systémy PNOZmulti popsa-
né v tomto článku jsou již vyzkou-
šeny a používají je četní spokoje-
ní zákazníci. Varianta PNOZm2p  
je až na procesor plně shodná s jed-
notkou PNOZm1p, ale díky čtyři-
krát rychlejšímu procesoru dokáže 

řešit i úlohy náročné na rychlost vyhodno-
cení, jako např. u excentrických a hydrau-
lických lisů.
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Obr. 1. Programovatelný modulární bezpečnostní systém 
PNOZmulti

Úspěšná Anuška
Darwin21 je soutěž určená pro studenty 

švýcarských technických vysokých škol, je-
jímž cílem je přivést mládež k technice, zvláš-
tě k automatizaci, a studentům dát možnost 
vytvořit nekonvenční projekt, v němž mo-
hou uplatnit svou kreativitu. V prvním roční-
ku dostaly týmy za úkol vytvořit umělou hla-
vu schopnou vyjadřovat různé emoce (smích, 
pláč, strach, spokojenost apod.). Všech třináct 
zúčastněných týmů přistoupilo k úkolu s mi-
mořádnou otevřeností a studenti vytvořili ně-
která velmi neortodoxní řešení. Expozice s vý-
sledky jejich prací byla postupně vystavena na 
odborných veletrzích a akcích zaměřených na 
výběr povolání po celém Švýcarsku (go v Ba-
sileji, Science Days v Europaparku Rust, Be-
rufsschau Pratteln, Berufsmesse Zürich, Zebi 
v Luzernu, BAM v Bernu).

Představme si alespoň jeden z projektů 
trochu blíže. Studenti Christian Berger a Ni-
klaus Fischer z Technické vysoké školy ve 
Windischi (Švýcarsko), které jako partner-
ská firma podpořila společnost ifm electro-

nic, se rozhodli vytvořit model co nejvíce 
podobný skutečné lidské hlavě. Nechali si 
vyrobit mechanismus, který vložili do mas-
ky imitující lidskou kůži. Sami potom navrh-
li systém, který napodobuje mimiku. Využi-
li přitom řídicí prvky a digitální i analogové 
moduly od zmíněné společnosti a jako zá-
klad pro komunikaci jim posloužila sběrnice  
AS-Interface (s výjimkou některých pohonů, 
kde bylo nutné použít jiný způsob ovládání). 
Mimika je řízena pokyny dodávanými pro-
střednictvím internetu nebo SMS.

Jejich model, nazvaný Anuška (obr. 1), 
obdržel od odborné poroty první cenu, třetí 
místo obsadil v hodnocení mezi soutěžícími 
a druhým místem jej ocenila veřejnost.

(Bk)
Obr. 1. Anuška, model lidské hlavy napodo-
bující mimiku


