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AS-INTERFACE TEKNOLOGI

AS-Interface og IO-Link

AS-INTERFACE TEKNOLOGI

Som det så ofte er tilfældet med den elendige stereotype tænkning: nogle gange 

fører det dig langt væk fra virkeligheden. Et perfekt eksempel på dette er den ofte 

hørte opfattelse, at AS-Interface og IO-Link er konkurrenter. Intet kunne være mere 

forkert. I virkeligheden spiller begge systemer perfekt sammen og kombinerer for-

delene ved deres respektive teknologiske verdener. Det har altid været sådan - og i 

tider med Industrie 4.0 bliver dette endnu vigtigere.

PASSER DET SAMMEN?

Det er indlysende, at der i morgendagens 
smarte fabrikker venter nye udfordringer 
for sensorer og aktuatorer. Dette er en 
af grundene til, at produktudviklingen på 
dette område begyndte for længe siden. 

Konsulentfirmaet Roland Berger vurde-
rer, at salget af intelligente sensorer i 
forhold til 2015 vil blive fordoblet til om-
kring 30 mia. enheder i 2020. Mange 
af disse vil helt sikkert blive installeret i 

automatiserede køretøjer - men et sta-
digt voksende antal intelligente sensorer 
vil også blive brugt i IoT-applikationer og 
i moderne produktionsvirksomheder.

Inden for dette område har intelligente 
sensorer og aktuatorer allerede i dag en 
stor udbredelse. Og med god grund, idet 
de ud over deres hidtidige kernekompe-
tencer - registrering af variabler såsom 

temperaturer - også som intelligente 
sensorer kan konfigureres og til en vis 
grad endda være i stand til at forberede 
og forbehandle signalerne. På den måde 
kan grænseværdier eksempelvis gem-

mes i en IO-Link-enhed, og når disse 
værdier overskrides, kan de relevante 
informationer overføres. Selv ændringer 
af sensorens funktioner er nemme at 
foretage.
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Et væsentligt element i denne sammen-
hæng er værd at nævne: IO-Link er ikke 
et bussystem, selv om man også i dette 
system har en ’Master’, som flere enhe-
der kan sluttes til. Men det er faktisk en 
punkt-til-punkt forbindelse, der bruges 
i et automationsmiljø, der typisk ligger 
under I/O-niveauet, til at forbinde felt-
udstyr individuelt. Dette alene anskue-
liggør, hvor irrationel den ofte gentagne 
opfattelse er, at AS-Interface og IO-Link 
skal ses som konkurrenter. For AS-i kan 
IO-Link fungere som et ideelt fødesy-
stem, hvorved de to systemer fungerer 
perfekt som et sandt ’Dream Team’.

Dette har også at gøre med, at selv i de 
mest moderne maskiner behøver langt 

fra alle sensoriske organer at være intel-
ligente. For de fleste sensorer er digitale 
I/O-data således nok: En intelligent af-
standsafbryder vil formentlig være over-
kvalificeret i mange situationer. En stor 
fordel ved at forbinde med AS-Interface 
er, at alle data kan indsamles - uanset 
om de stammer fra intelligente senso-
rer eller fra deres mindre kloge kolleger. 
Det betyder, at brugeren ikke behøver at 
spilde tid på at tænke på, om han må-
ske vil opgradere til en intelligent sen-
sor. Og i det hele taget er der en række 
åbenbare fordele ved AS-Interface: fra 
den typiske simple AS-i-installation med 
kun ét kabel til data og strøm til den 
frit valgbare topologi og den minimale 
ledningsføring op til den optimale grad 

af underdeling af et kommunikationssy-
stem, der gør alle indgange og udgange 
tilgængelige præcis, hvor de er nødven-
dige. Da Gateways fra Bihl+Wiedemann 
indsamler alle sensordata i forvejen og 
endda tillader forbehandling, hvis det er 
nødvendigt, er en højniveau feltbus også 
unødvendig.

Enkelthed karakteriserer også kon-
figurationen af IO-Link sensorer, der 
anvender AS-Interface - eller mere 
præcist ved hjælp af feltbus og diagno-
sticeringsgrænsefladen i gateways fra 
Bihl+Wiedemann. Her er alt hvad man 
behøver et softwareprogram til alle sen-
sorer, uanset hvor intelligent de er, eller 
hvem der har lavet dem. IO-Link slaver 

er konfigureret ved hjælp af IO Device 
Description (IODD) i almindelig tekst. 
Alt hvad brugeren skal gøre, er at starte 
Bihl+Wiedemann-softwaren, og derefter 
vælge IO-Link Master og porten med den 
ønskede sensor og dens IODD.

Konceptuelt virker det sådan: IO-Link 
Master, som samler IO-Link sensorda-
ta på niveauet under AS-Interface, er 
samtidig en AS-i slave og er således 
integreret i AS-Interface netværket som 
sædvanlig. Med andre ord: På dette ni-
veau sker det samme, som på et niveau 
oven over altid har været betragtet som 
nøglen til maksimal effektivitet ved sam-
menkobling af aktuatorer og sensorer. 
Her passer AS-i Masters ind som slaver 
i feltbussen på det højere niveau. Resul-
tatet er et særligt stærkt hold, hvor hver 
spiller gør det, han er bedst til.

Integration af IO-Link til AS-Interface  
ved hjælp af IO-Link konfigurationsværktøjet  
fra Bihl+Wiedemann

Parametrering af en IO-Link sensor via AS-i netværk

Udover standardfølere / aktuatorer og sikkerhedskomponenter kan IO-Link-enheder også nemt integreres i et AS-i-netværk.

Feltbusforbindelse

Styringsniveau

I/O-niveau

AS-i Gateway

Aktive distributører

Sikkerhedsslaver
IO-Link Master

IO-Link slaver

IO-Link slaver

Standardsensorer

AS-i Master 

IO-Link Master 

Indlæsning af IODD

Ventilstyring

Moduler 
 i IP67

Forskellige tilslutningsmuligheder

Integration af IO-Link til et AS-Interface netværk

AS-INTERFACE TEKNOLOGI AS-INTERFACE TEKNOLOGI
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nologi fra AS-Interface i PacDrive 3-ap-
plikationer. Gatewayen indeholder to AS-
i-Masters til to AS-i-netværk og fungerer 

i Schneider Electric’s automatiseringsløs-
ning som en Sercos Slave. Enheden kan 
sikkert udveksle data over Sercos direkte 

med Safe Logic Controlleren. Dette gør 
sikkerhedsteknologien betydeligt mere 
enkel. Safety Monitoren, der er integreret 
i Gateway’en overvåger sikkerhedstekno-
logien i begge AS-i-netværk og overfører 
dataene sikkert til SLC. Hvis eksempelvis 
en E-STOP-knap i et af AS-i-netvær-
kerne trykkes, rapporterer AS-I Sercos 
Gateway’en dette til SLC. Sikkerhedscon-
trolleren kan derefter direkte lukke ser-
vodrevene ned. Safe Link-teknologien fra 
Bihl+Wiedemann er også integreret i den 
nye Gateway. Dette gør det muligt at kom-
binere sikkerhedsteknologien i forskellige 
applikationer eller systemer med hinanden.

En fordel for kunderne
Med integrationen af AS-i Safety at Work i 
PacDrive 3 åbnes nye muligheder for bru-
gerne med hensyn til sikkerhedsteknologi-
en i deres systemer. AS-i Sercos Gateway 
BWU2984 fra Bihl+Wiedemann giver nu 
mulighed for at kombinere den enkle sik-
kerhedsteknologi i AS-i Safety og Schne-
ider Electric’s globalt anerkendte automati-
seringsløsning til motion control-baserede 
maskiner på den mest omkostningseffek-
tive måde.

Motion Control 
møder AS-i Safety 

Sikkerhedsteknologi

Omkostningseffektiv kabling, topologifrihed, høj fleksibilitet - dette er blot nog-

le få af fordelene ved AS-i Safety at Work, sikkerhedsløsningen fra AS-Interface. Nu 

kan PacDrive 3-brugere også få gavn af denne enkle sikkerhedsteknologi ved at bru-

ge den nye AS-i Sercos Gateway BWU2984 fra Bihl+Wiedemann. På en enkel måde in-

tegrerer Gateway’en AS-i Safety i automationsløsningen til motion control – base-

rede maskiner fra Schneider Electric, der kører på automationsbussen Sercos III.  

PacDrive 3 - automatiseringsplatform 
med Sercos III
PacDrive 3-systemet fra Schneider Electric 
er en skalerbar automatiseringsplatform 
til motion control baserede maskiner, der 
bruger Sercos III. Det giver mulighed for at 
styre en bred vifte af servostyrede produk-
tions- og pakkemaskiner samt automa-
tiseret håndteringsudstyr. PacDrive 3 er 
baseret på Logic Motion-teknologien, der 
kombinerer PLC-, motion- og robot-styring 
på en enkelt hardwareplatform. Systemet 
er egnet til styring af 130 synkronisere-
de servoakser og til op til 30 robotter. En 
Logic Motion Controller (LMC) behandler  
I/Os og styrer servodrev centralt ved hjælp 
af Sercos III. Til at implementere sikker-
hedsapplikationer anvendes en Safe Logic 
Controller (SLC). SLC’en, der er en Ser-
cos Slave, udveksler sikre data over sikre 
ind- og udgange samt sikre servodrev ved 
hjælp af Sercos AT-kanalen. Sikre I/Os og 
sikre drev fås i IP20- og IP67-udførelse. 
Programmering og arkivering af projekter 
sker ved hjælp af engineering-værktøjet 
SoMachine Motion med SoMove fra Sch-
neider Electric. Som et åbent system un-
derstøtter PacDrive 3 TCP/IP-kommunika-

tion med systemer på højere niveau samt 
inkorporering af andre feltbusser og AS-i 
komponenter.

AS-Interface og Sercos 
Ved hjælp af AS-i 3.0 Sercos Gateway 
BWU2588 har mange brugere af Sercos 
længe brugt AS-i teknologi – eksempelvis 
til trykknapper eller til enkle forbindelser 
til sensorer eller aktuatorer. Ved at bruge 
AS-i har man fordel af blandt andet den 
reducerede installationsindsats, de enkle 
diagnosemuligheder og kabling, som er i 
overensstemmelse med systemets meka-
niske struktur. Hidtil har det ikke været mu-
ligt at indarbejde AS-i Safety-komponenter 
som eksempelvis E-STOP-knapper eller 
sikkerhedsdøre i PacDrive 3 verdenen. 
Årsagen var, at AS-I Sercos Gateway ikke 
kunne kommunikere sikkert med Safe Lo-
gic Controlleren fra Schneider Electric. For 
at løse netop dette problem og for at åbne 
døren til AS-i Safety-sikkerhed for bru-
gere af PacDrive 3, har AS-i specialisten  
Bihl+Wiedemann arbejdet sammen med 
Schneider Electric for at udvikle AS-I Ser-
cos Gateway’en BWU2984.  

Fordele ved AS-i Safety inden for auto-
matiseringsteknologi
Når det kommer til sikkerhedsspørgsmål 
inden for automatiseringsteknologi, er sik-
ker overvågning og styring af drev samt 
deres sikre afbrydelse afgørende. Men 
også sikkerheden i drevenes omgivelser er 
vigtig. Sikkerhedsdøre, E-STOP-knapper, 
lysgardiner eller sikkerhedsmåtter sikrer, 
at emballeringsmaskiner eller robotter ikke 
udgør en fare for personale i nærheden af 
maskinen. Med AS-I Safety at Work kan 
sådanne komponenter nemt og billigt ind-
arbejdes i sikkerhedsapplikationer uden 
anvendelse af andre lednings- eller bussy-
stem. Årsagerne til dette er det uskærme-
de AS-i tolederkabel, der giver den størst 
mulige topologifrihed samt den kendte 
AS-i-forbindelsessteknologi, der gør det 
muligt at placere sikkerhedsmodulerne 
præcis, hvor det ønskes.
 
Integration af AS-i sikkerhed i  
PacDrive 3
Med den nye AS-i Sercos Gateway 
BWU2984 fra Bihl+Wiedemann kan AS-i 
Safety at Work sikkerhedsteknologien nu 
også bruges sammen med standardtek-

AS-i 3.0 Sercos Gateway BWU2984 fra Bihl+Wiedemann  
til integration af AS-i og AS-i Safety i PacDrive 3 applikationer.

Integration af standard AS-i- og AS-i Safety-komponenter i PacDrive 3 med BWU2984

AS-INTERFACE TEKNOLOGI AS-INTERFACE TEKNOLOGI
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AS-INTERFACE AS-INTERFACE INTERVIEW INTERVIEW

Interview med Christian Lenakakis,
Chef for idriftsættelse, uddannelse og service hos Bihl+Wiedemann

Maksimal systemtilgængelighed er en af de højeste 
prioriteter inden for moderne produktion. Pålidelige 
enheder, automatiseret diagnostik og klare konfigura-
tioner er den bedste tilgang til dette. Men når maskiner 
og anlæg trods dette stadig kan gå i stå, og fejlsøgning 
via telefonen når grænsen, rykker serviceteamet fra 
Bihl+Wiedemann ud. Deres leder Christian Lenakakis 
har givet AS-I MASTER NEWS et kig bag kulisserne. 

”En global specialenhed 
for service på stedet”

AS-i MASTER NEWS: Christian Le-
nakakis, antallet af installerede Bi-
hl+Wiedemann-enheder i verden er 
firedoblet de seneste år. Dette må 
betyde, at dit serviceteam altid er på 
farten.

Christian Lenakakis: Nej, slet ikke. 
De fleste problemer, der rapporteres 
til os, kan håndteres af vores tekni-
ske supportpersonale via telefonen. 
På trods af det hurtigt voksende an-
tal og kompleksiteten af de systemer, 
hvor vores produkter er installeret, har 
succesraten i årevis været konstant på 
over 90 procent. Dette skyldes også 
vores nye diagnostiske software, hvil-
ket forenkler fejlsøgningen betydeligt. 
Først når alt andet fejler, kommer vi 

ind i billedet - som en global specia-
lenhed for service på stedet. Ud over 
serviceopkaldene i nødsituationer er 
vi også til rådighed til idriftsættelse og 
træning - men antalsmæssigt er disse 
opgaver til at håndtere.  

AS-i MASTER NEWS: Den lave an-
tal serviceopkald tyder naturligvis på 
gode produkter og på telefonsuppor-
tens kvalitet. Men hvorfor er dit team 
ikke mere efterspurgt til idriftsættelse 
og uddannelse?

Christian Lenakakis: Dette skyldes 
primært, at AS-Interface over tid er 
blevet mere komplekst, men på ingen 
måde mere kompliceret. Personligt må 
jeg imidlertid sige, at jeg anser vores 

træningskurser for meget anbefalel-
sesværdige selv for fagfolk, der har 
erfaringer med AS-i, idet det daglige 
arbejdspres ofte ikke levner tid til at 
blive fortrolig med systemets grund-
læggende principper. Hvad angår 
idriftsættelse har vi investeret meget 
i de seneste år, eksempelvis med hur-
tigstartguider og video-øvelser, der let 
kan hentes på vores hjemmeside. De 
gør det muligt for vores kunder selv-
stændigt at idriftsætte de fleste appli-
kationer. 
    
AS-i MASTER NEWS: Hvad er formå-
let med den diagnostiske software, du 
tidligere nævnte?
      
Christian Lenakakis: Den overvåger 

konstant hele netværkets tilstand, gi-
ver konkrete anbefalinger ved et tryk 
på en knap, når der er et problem, og 
gør det muligt, selv for ikke-speciali-
ster, hurtigt at løse eventuelle proble-
mer selv. Hvis det virker, som det skal, 
har brugeren skånet sig for et tele-
fonopkald til vores supportpersonale. 
Hvis det ikke virker, giver softwaren 
vores medarbejdere alle de relevante 
systemdata, de har brug for til hurtigt 
at identificere fejlen og i den sidste 
ende at fjerne den.

AS-i MASTER NEWS: Hvilke sager er 
der så tilbage for dit serviceteam?
      
Christian Lenakakis: Det er eksem-
pelvis de situationer, hvor AS-i-netvær-
ket indikerer fejl, men hvor årsagen til 
fejlene ligger et helt andet sted. Som 
en god holdspiller sammen med andre 
systemer bruges AS-Interface i stigen-
de grad i bredt forgrenede systemer. 
Og når ekstern interferens kommer i 
spil, kan dette også have indvirkning 

på AS-i, selv om både mastere og sla-
ver rent faktisk fungerer perfekt. 

AS-i MASTER NEWS: Så du forbliver 
engageret, selvom det ikke er dine 
produkter, der har forårsaget proble-
met?
 
Christian Lenakakis: Selvfølge-
lig. Vi har sågar fået systemer op at 
køre, hvor der ikke var installeret et 
eneste Bihl+Wiedemann-produkt. For 
os handler det udelukkende om part-
nerskabet med brugerne. Hvis vi kan 
hjælpe vores kunde med at opnå mak-
simal systemtilgængelighed ved hjælp 
af vores ekspertise, vil vi gøre det.
              
AS-i MASTER NEWS: Hvordan er dit 
team til serviceopkald, idriftsættelse 
og træning bygget op? 

Christian Lenakakis: Vi er et hold 
bestående af flere kolleger, som i det 
daglige arbejder i forskellige afdelin-
ger. Afhængigt af opgavens art afgør 

vi derefter hvem - herunder mig selv 
- der kontakter kunden. Dette sikrer, 
at vi altid forbliver fleksible og kan re-
agere hurtigt. 

AS-i MASTER NEWS: Er det ikke 
usædvanligt for et firma af Bihl+Wie-
demanns størrelse, at teamlederen 
også deltager i eksterne serviceop-
kald?
     
Christian Lenakakis: Det er det 
muligvis, men hos Bihl+Wiedemann 
er det ikke noget særligt - her går 
ledelsen foran. Jeg har selv oplevet 
serviceudkald, hvor Jochen Bihl og jeg 
stod sammen ved kundens maskine.
      
AS-i MASTER NEWS: Christian Le-
nakakis, vi takker for interviewet.           



AS-INTERFACE HIGHLIGHT

Aktive distributører AS-I til SEW MO-
VIMOT med binær kontrol (BWU3605, 

BWU3631)
n Motormodu-
ler til styring 
af SEW MO-
V I M O T- d r e v 
med binær 
styring n Spe-
cielt flad form-

faktor, kan installeres i kabelkanal 
(35 mm dyb) n Beskyttelsesgrad IP67  
n BWU3605: Styring af 1 x SEW MOVI-
MOT-drev og op til 2 ekstra sensorer 3 3 
digitale indgange 3 4 digitale udgange 
3 Ind- og udgangsspænding fra AUX (24 
V hjælpestrøm) 3 Tilslutning af AS-i og 
AUX ved hjælp af profilkablet 3 Tilslutning 
af periferiudstyr ved hjælp af 1 x rundka-
bel / forbindelsesledninger og 2 x M12 
kabelstik (lige 5-polet) n BWU3631:  Sty-
ring af 1 x SEW MOVIMOT- drev og op til 
3 ekstra sensorer 3 4 digitale indgange  

AS-INTERFACE AS-INTERFACE UDVIKLINGUDVIKLING

AS-i 3.0 EtherNet / IP + Modbus TCP 
+ OPC UA Gateway med integreret 

s ikkerhedsmoni tor 
(BWU3693) 
n EtherNet / IP, Modbus 
TCP og OPC UA i én 
enhed n EtherNet / IP + 
Modbus TCP Master + 

OPC UA Slave n Ny webserver til eksternt 
vedligehold n Ekstremt hurtig: Signifikant 
forbedret cyklustid over Ethernet n RPI < 1 
ms, selv med store datamængder n AS-i 3.0 
Gateway med integreret Safety Monitor og 
Safety Link n Double Master med 1 strøm-
forsyning til 2 AS-i netværk n Integreret 
switch n 6 hurtige elektroniske sikkerheds-
udgange n Chip-kort til opbevaring af konfi-
gurationsdata n Variabelt konfigurerbart As-
sembly Object n 3 tokanals sikre indgange 
indbygget, udvideligt med op til 62 tokanals 
sikre indgange n Programmer op til SIL3, Ple 

Aktiv distributør AS-i til tilslutning af 
Banner K50-serien EZ-LIGHT, type K50AP 
... F2Q (BWU3639) 

n Tilslutning af Banner K50 Series EZ-LIGHT, 
type K50AP ... F2Q til AS-i n Specielt flad 
formfaktor, kan installeres i kabelkanal (35 
mm dyb) n 1 digital indgang n 3 digitale ud-
gange n Ind- og udgangsspænding fra AS-i 
n Tilslutning af AS-I ved hjælp af profilka-
bel n Tilslutning af periferiudstyr ved hjælp 
af 1 x M12 kabelstik (højre vinkel, 8-bens) 
n Beskyttelsesgrad IP67

AS-i 3.0 EtherNet / IP + Modbus TCP Ga-
teways med OPC UA Server (BWU3734, 
BWU3735, BWU3736)

n EtherNet/IP, Modbus TCP og OPC UA i 
en enhed n OPC UA-server som interfa-
ce til OPC UA-kommunikation n Ny web-
server til ekstern vedligeholdelse n Eks-
tremt hurtig: Signifikant forbedret cykeltid 
over Ethernet n RPI < 1 ms, selv med 
store datamængder n Integreret switch  
n Udvidede diagnostiske evner som f.eks. 
Dobbeltadressedetektion, integreret jord-
fejl og EMC-skærm n Ekstraudstyr med 

integreret kompakt controller Control III, 
programmering i C n Tilgængelig som: 3 
Single Master (BWU3734) 3 Double Ma-
ster med 1 strømforsyning til 1 AS-i netværk  
(BWU3735) 3 Double Master med 1 strøm-
forsyning til 2 AS-i netværk  (BWU3736) 

AS-i sikkerhedsindgangsmoduler, IP20, 
2SI (BWU3671, BWU3696)
n Indgangsspænding fra AUX (24 V hjæl-

pestrøm) n Tilslutning via 4 
x COMBICON-terminaler n 
22,5 mm bred n Beskyttel-
sesgrad IP20 n BWU3671: 
2 x 2 sikkerhedsindgange til 
tilslutning: 3 1 komplemen-

tær optoelektronisk beskyttelsesanord-
ning 3 1 flydende kontakt n BWU3696: 
2 x 2 sikkerhedsindgange til tilslutning:  
3 1 x optoelektronisk beskyttelsesanord-
ning 3 1 x flydende kontakt

Opdatering af diag-
nostisk software 
(BW2902)
n Forbedringer i funk-
tionalitet og visuel 

repræsentation: 3 Revideret brugergræn-
seflade: Optimeret visning af startvindu-
et og vinduet til grænsefladeindstillinger  
3 Indlæsning af testdata som ringbuffer, va-
righed af bufferhukommelsen kan indstilles, 
maksimal varighed: 7 dage 3 Reduceret 
antal vinduer under en måling som stan-
dard for at skjule unødvendige oplysninger. 
Yderligere informationer kan vises via option 
’extended view‘ 3 Reduktion af udelukkel-
seskriterier for testkørsler 3 Fejlbeskrivelse 
og løsningstips på en dedikeret fane 3 Yder-
ligere faner for advarsler og oplysninger

Sikker kobling mellem PROFIsafe og  
CIP Safety 
n Sikker dataudveksling mellem de sikre 
protokoller PROFIsafe og CIP Safety er nu 
mulig n Kan implementeres med AS-i 3.0 
Gateways med integreret sikkerhedsmonitor 
BWU3367 og BWU3683 ved hjælp af Safe 
Link n  Der kan sende op til 16 byte n Auto-
matisk konfiguration ved hjælp af konfigura-
tionssoftwaren ASIMON360 n Vælg meget 

enkelt Gateways i softwaremenuen 

3 4 digitale udgange 3 Indgangsspænding 
fra AUX (I1) og fra AS-I (I2, I3, I4) 3 Ud-
gangsspænding fra AUX (24 V hjælpestrøm)
 3 Tilslutning af AS-i og AUX ved hjælp 
af profilkablet 3 Tilslutning af periferi ved 
hjælp af 1 x M12 kabelstik (lige, 8-polet) og 
3 x M12 kabelstik (lige 5-polet)
 

 IMPRINT

Flere nyheder fra Bihl+Wiedemann 

Overblik: M8 moduler - Ny serie af  
indkapslinger i Bihl+Wiedemanns sortiment

Mere fleksibilitet i produktionen med aktive  
og passive distributører 

Bihl+Wiedemann har udviklet en ny serie indkapslinger: M8-modu-
ler i beskyttelsesgrad IP67.
n Øget antal sensorer og aktuatorer til rådighed med M8-tilslutning,  
 for hvilke der kræves adaptere til M12-stik 
n Samme dimensioner som små M12 moduler (45 mm x 80 mm) 
n Udstyret med 8 stikforbindelser: dobbelt så mange  
 stikforbindelser i samme udstrækning som M12 moduler
n Tilslutning af AS-i og AUX ved hjælp af profilkablet
n Ideel til applikationer med begrænset plads 
 (eks. robot applikationer)

Bihl+Wiedemann bruger en innovativ sprøjtestøbeproces, Low Pres-
sure Moulding (LPM), til produktion af sin nye distributørgeneration. 
Produkterne kan således lettere ændres til specifikke kunders be-
hov. Med LPM er det nu muligt at implementere
n Op til 9 kabelforbindelser,
n Et adresseringsstik,
n Tre højder (19 mm, 25 mm, 35 mm).

LPM anvendes ikke kun til de nydesignede modeller, men anvendes 
også i den videre produktudvikling af følgende passive distributører:
n BWU3183: AS-i  /  AUX til 1 x M12 stik, vinkelret, 5-pin, 
  19 mm dyb, IP67 
n BWU3157: AS-i, profilkabelforgrening, 19 mm dyb, IP67 
n BWU3185: AS-i til 1 x M12 stik, vinkelret, 5-pin, 
 19 mm dyb, IP67 
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› Sikkerhedsteknologi med AS-i Safety at Work: kun ét kabel til data og strøm -   
 nem at bruge, uafhængigt af system og fabrikant, godkendt 

› PLC-forbindelse via alle almindelige feltbusser, alle diagnostiske data i controller,  
 sikkerheds- og standard signaler blandet

› Safety Gateways til brug som Safety Slave (i kombination med en sikkerhedsstyring)  
 og som Safety Master (til sikker styring af drev uden ekstra sikkerheds-PLC)

› Safe Link over Ethernet: Den nemmeste måde at sammenkoble mange sikre signaler

› Universelt udvideligt med sikkerheds-I/O-moduler + Standard I/O-moduler i IP20  
 eller IP67 og med en lang række andre moduler til en bred vifte af applikationer

Enkel sikkerhedsteknologi 
giver større effektivitet 

Safety@work!

®

Mere information om din sikkerhedsapplikation:

www.bihl-wiedemann.dk


