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AS-INTERFACE TECHNOLOGIE

AS-Interface och IO-Link

AS-INTERFACE TECHNOLOGIE

Det är som så många gånger med det där erbarmliga stereotypa tänkandet. 

Ibland leder det en miltals bort från verkligheten. Ett perfekt exempel är den 

ofta framförda synpunkten att AS-Interface och IO-Link skulle vara konkurrenter. 

Inget kan vara längre från sanningen. I själva verket samspelar de två systemet 

perfekt och kombinerar fördelarna från sina respektive teknikområden. Så har 

det alltid varit – och i eran av Industri 4.0 kommer det att bli ännu viktigare.

PASSAR DET  
ELLER INTE?

Det borde vara uppenbart att morgonda-
gens smarta fabriker kommer att utgöra 
nya utmaningar för sensorer och ställdon. 
Detta är ett av skälen till att intelligensof-
fensiven inom detta område påbörjades 

för länge sedan. Strategikonsultföretaget 
Roland Berger bedömer att försäljning-
en av intelligenta sensorer kommer att 
fördubblas jämfört med 2015 till cirka 
30 miljarder enheter år 2020. Många 

av dessa kommer säkert att framleva 
sin tid i automatiska fordon – men ett 
stadigt växande antal intelligenta sen-
sorer kommer också att användas inom 
tillämpningar av sakernas internet och i 

moderna produktionsanläggningar.

Därför gör intelligenta sensorer och ställ-
don redan idag sina framstötar. På goda 
grunder, därför att smarta sensorer kan, 

utöver sin tidigare kärnkompetens, näm-
ligen att registrera sådana variabler som 
temperaturer, även konfigureras och är i 
viss utsträckning till och med kapabla att 
förbereda och förbehandla signalerna. På 

så sätt kan till exempel tröskelvärden lag-
ras i en IO-Link-enhet och motsvarande 
information överföras när dessa gränser 
har överskridits. Det är till och med lätt 
att företa ändringar i sensorns funktioner.
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Ett väsentligt element i detta samman-
hang: IO-Link är inte ett bussystem, även 
om masterenheter också är vanliga kom-
ponenter som flera enheter kan anslutas 
till. Men i själva verket är en punkt-till-
punkt-anslutning som används i en au-
tomationsmiljö i typfallet under I/O-nivån 
för att ansluta fältenheterna enskilt. Bara 
detta borde göra tydligt hur irrationellt 
det är med den ofta framförda åsikten 
att AS-Interface och IO-Link ska betrak-
tas som konkurrenter. För ledningsdrag-
ningssystemet AS-i kan IO-Link snarare 
fungera som en idealisk matare, varvid 
de två systemen samspelar perfekt som 
ett verkligt superteam.

Detta har även att göra med det faktum 
att långt ifrån alla konstgjorda sinnesor-
gan behöver vara intelligenta, inte ens i 

de modernaste maskinerna. Således är 
digitala I/O-data fullt tillräckligt för större 
delen av sensorerna; en smart lägesom-
kopplare, till exempel, skulle troligen vara 
överkvalificerad i många positioner. En 
stor fördel med att använda AS-Interface 
för upplänkning är att alla data kan sam-
las in – oavsett om de kommer från intel-
ligenta sensorer eller från deras mindre 
smarta motsvarigheter. Detta innebär att 
användaren inte behöver slösa tid med att 
grubbla på om han någon gång kanske 
vill uppgradera till en intelligent sensor 
på något ställe. Och i hela linjen drar han 
närapå bokstavligen nytta av fördelarna 
med AS-Interface: från den typiska enkla 
installationen av AS-i med bara en kabel 
för data och ström, via den fritt valbara 
topologin och det ringa uppbådet för led-
ningsdragning, fram till kommunikations-

systemets optimala kornighet som gör att 
alla ingångar och utgångar är tillgängliga 
precis där de behövs. Eftersom gateways 
från Bihl+Wiedemann samlar in alla sen-
sordata i förväg och till och med medger 
förbehandling om så behövs, förblir den 
högre nivåns fältbuss också obelastad.

Enkelhet är också vad som utmärker 
konfigurationen av IO-Link-sensorerna 
som använder AS-Interface – eller när-
mare bestämt, använder fältbuss- och 
diagnosgränssnittet i gateways från 
Bihl+Wiedemann. Här är allt du behöver 
en programvara för alla sensorerna, oav-
sett hur intelligenta de är eller vem som 
tillverkat dem. IO-Link-slavarna konfigu-
reras med elektronisk enhetsbeskrivning 
(IO Device Description, IODD) i klartext. 
Allt användaren behöver göra är att star-

ta Bihl+Wiedemann-programvaran och 
sedan välja IO-Link-master, porten med 
önskad sensor och dess IODD.

Begreppsmässigt fungerar det så här: IO-
Link-mastern, som samlar in IO-Link-sen-
sordata på nivån under AS-Interface, är 
samtidigt en AS-i-slav och som sådan 
är den integrerad i AS-Interface-nätver-
ket som vanligt. Med andra ord: på den 
här nivån händer detsamma som på en 
nivå högre alltid har betraktats som nyck-
eln till maximal effektivitet när det gäller 
upplänkning av ställdon och sensorer. Där 
passar AS-i-mastrar in som slavar i den 
högre nivåns fältbuss. Resultatet är ett 
särskilt kraftfullt team där varje spelare 
gör vad han bäst kan.

Integration av IO-Link i AS-Interface med  
användande av IO-Link-konfigurationsverktyg  
från Bihl+Wiedemann

Konfigurering av en IO-Link-sensor med hjälp av As-i-nätet

Förutom standardsensorer/-ställdon och säkerhetskomponenter kan IO-Link-enheter även lätt integreras i ett AS-i-nätverk

Fältbusskoppling Styrningsnivå

I/O-nivå

AS-i-gateway

Aktiva fördelare

Säkerhetsslavar
IO-Link-master

IO-Link-slavar

IO-Link-slavar

Standardsensorer

AS-i-master 

IO-Link-master

Att läsa IODD

Ventilstyrning

Moduler 
i IP67

Diverse anslutningsalternativ

Integration av IO-Link i ett AS-Interface-nätverk
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AS-Interface. Gatewayen inbegriper två 
AS-i-masters för två AS-i-nätverk och 
har i automationslösningen hos Schneider 

Electric rollen som en Sercos-slav. Den-
na enhet kan utbyta data säkert via Ser-
cos direkt med Safe Logic Controller. Det 

gör säkerhetstekniken märkbart enklare. 
Den säkerhetsmonitor som är integrerad 
i gatewayen övervakar säkerhetstekniken 
i båda AS-i-nätverken och vidarebeford-
rar data säkert till SLC. Om till exempel 
en E-STOP-knapp i ett av AS-i-nätverken 
trycks in rapporterar AS-i Sercos gateway 
detta till SLC. Säkerhetsstyrningen kan 
då föranleda servodrivenheterna att direkt 
stängas av. Vidare är också Safe Link-tekni-
ken från Bihl+Wiedemann integrerad i den 
nya gatewayen. Detta gör att säkerhetstek-
nik från olika applikationer eller system kan 
kombineras med varandra. 

I kundens intresse 
Med integrationen av AS-i Safety at Work 
i PacDrive 3 öppnar sig nya möjligheter 
för användare avseende säkerhetstekni-
ken i deras system. AS-i Sercos gateway 
BWU2984 från Bihl+Wiedemann låter dig 
nu kombinera den enkla säkerhetstekniken 
hos AS-i Safety och den internationellt er-
kända automationslösningen för Motion 
Control baserade maskiner från Schneider 
Electric med varandra på ett högst kost-
nadseffektivt sätt.

Motion Control 
möter AS-i Safety 

Säkerhetsteknik

Kostnadseffektiv ledningsdragning, frihet i topologi, hög flexibilitet – det är bara några av 

fördelarna som erbjuds av AS-i Safety at Work, säkerhetslösningen från AS-Interface. Nu 

kan användare av PacDrive 3 även dra nytta av denna enkla säkerhetsteknik genom att 

använda den nya AS-i Sercos gateway BWU2984 från Bihl+Wiedemann. Denna gateway 

integrerar AS-i Safety på ett enkelt sätt i automationslösningen för Motion Control basera-

de maskiner från Schneider Electric som körs på automationsbussen Sercos III.

PacDrive 3 – automationsplattform med 
Sercos III
Systemet PacDrive 3 system från Schneider 
Electric är en skalbar automationsplattform 
för Motion Control baserade maskiner som 
använder Sercos III. Den medger styrning 
av ett brett spektrum av servostyrda pro-
duktions- och förpackningsmaskiner såväl 
som automatiserad hanteringsutrustning. 
PacDrive 3 bygger på Logic Motion-tekni-
ken som kombinerar funktionerna PLC, Mo-
tion Control och robotstyrning på en hårdva-
ruplattform. Systemet lämpar sig för upp till 
130 synkroniserade servoaxlar och för upp 
till 30 robotar. En Logic Motion Controller 
(LMC) behandlar I/O:ar och styr servodri-
venheter centralt med användande av Ser-
cos III. För att implementera säkerhetsapp-
likationer används en Safe Logic Controller 
(SLC). SLC, en Sercos-slav, utbyter säkra 
data med säkra in- och utgångar såväl som 
säkra servodrivenheter med användande av 
kanalen Sercos AT. Säkra I/O:ar och säk-
ra drivenheter finns i IP20 och IP67. Pro-
grammering och arkivering av objekt utförs 
av projekteringsverktyget SoMachine Mo-
tion med SoMove från Schneider Electric. 

Som öppet system stöder PacDrive 3  
TCP/IP-kommunikation med system på hö-
gre nivåer såväl som inbyggnad av andra 
fältbussar och AS-i-komponenter.

AS-Interface och Sercos
Med AS-i 3.0 Sercos gateway BWU2588 
har många användare av Sercos länge an-
vänt AS-i-teknik, som till exempel för tryck-
knappar eller för enkel anslutning av senso-
rer eller ställdon. Genom att använda AS-i 
drar de bland annat nytta av det minskade 
installationsuppbådet, enkla diagnosmöjlig-
heter och kabeldragning som är kompatibel 
med systemets mekaniska struktur. Hittills 
har det inte varit möjligt att bygga AS-i Sa-
fety-komponenter som E-STOP-knappar 
eller säkerhetsbrytare i PacDrive 3-värl-
den. Orsak: AS-i Sercos gateway kunde 
inte kommunicera säkert med Safe Logic 
Controller från Schneider Electric. För att 
lösa just detta problem, och därmed öppna 
dörren till AS-i Safety-världen för PacDrive 
3-användare, har AS-i-specialisterna vid 
Bihl+Wiedemann förenat sina krafter med 
Schneider Electric för att utveckla AS-i Ser-
cos gateway BWU2984.

Fördelar med AS-i Safety i  
automationsteknik
När det gäller ämnet säkerhet inom auto-
mationstekniken är säker övervakning och 
styrning av drivenheter såväl som säker 
avstängning av sådana av avgörande be-
tydelse. Men även säkerheten i drivenhe-
tens omgivning är viktig. Säkerhetsbrytare, 
E-STOP-knappar, ljusridåer eller stegmattor 
säkerställer att förpackningsmaskiner el-
ler robotar inte utgör en risk för personal i 
närheten av maskinen. Med AS-i Safety at 
Work kan sådana komponenter byggas in i 
säkerhetsapplikationer enklare och billigare 
än i något annat ledningsdragnings- eller 
bussystem. Skälen: en oskärmad kabel 
med två ledare, största möjliga frihet i to-
pologin och den för AS-i typiska piercing-
tekniken som medger att säkerhetsmo-
dulerna placeras exakt där de behövs. 
 
Integration av AS-i Safety i PacDrive 3
Den nya AS-i Sercos gateway BWU2984 
från Bihl+Wiedemann medger att sä-
kerhetstekniken hos AS-i Safety at Work 
används i PacDrive 3-applikationer till-
sammans med standardtekniken hos 

AS-i 3.0 Sercos gateway BWU2984 från Bihl+Wiedemann  
för integration av AS-i och AS-i Safety i PacDrive 3-applikationer

AS-INTERFACE TECHNOLOGIE AS-INTERFACE TECHNOLOGIE

Integration av standard AS-i- och AS-i Safety-komponenter i PacDrive 3 med BWU2984
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Intervju med Christian Lenakakis,
chef för idrifttagning, utbildning och service hos Bihl+Wiedemann

Maximal systemtillgänglighet är högprioriterad inom 
modern produktion. Tillförlitliga enheter, automatise-
rad diagnostik och rena konfigurationer är det bästa 
angreppssättet för detta. Men när saker ändå stannar 
upp och felsökning per telefon når sina gränser ryck-
er serviceteamet från Bihl+Wiedemann in. Dess ledare 
Christian Lenakakis har gett AS-i MASTER NEWS en in-
blick bakom kulisserna. 

”En global insatsstyrka för 
driftsättningar på plats”

AS-i MASTER NEWS: Christian Lena-
kakis, antalet installerade enheter från 
Bihl+Wiedemann i världen har fyrfaldi-
gats under senare år. Det måste inne-
bära att ditt serviceteam ständigt är på 
resande fot.    

Christian Lenakakis: Nej, inte alls. De 
flesta problem som rapporteras till oss 
kan hanteras per telefon av vår tekniska 
support. Trots det snabbt växande anta-
let och den tilltagande komplexiteten hos 
de system där våra produkter installeras 
har framgångskvoten under åratal legat 
konstant på över 90 procent. Detta beror 
också på vår nya diagnosprogramvara 
som väsentligt förenklar felsökningen. 
Det bara när allt annat misslyckas som 
vi kommer in i bilden – som en global 

insatsstyrka för driftsättningar på plats. 
Förutom serviceärenden i nödsituationer 
är vi också tillgängliga för idrifttagning 
och utbildning – men för närvarande 
kan allt detta hanteras i fråga om antal.

AS-i MASTER NEWS: Den låga frekven-
sen av serviceärenden talar naturligtvis 
för tillförlitligheten hos era enheter och 
telefonsupportens duglighet. Men varför 
är ert team inte med efterfrågat för id-
rifttagning och utbildning?

Christian Lenakakis: Det beror huvud-
sakligen på att AS-Interface med tiden 
har blivit mer komplext men ingalunda 
mer komplicerat. Även om jag måste 
säga att själv anser att våra kurser är att 
starkt rekommendera även för dem som 

har erfarenhet av AS-i, eftersom var-
dagsarbetets tryck ofta lämnar mycket 
lite tid över till att bekanta sig med sys-
temets grunder. Vad gäller idrifttagning 
har vi under senare år investerat myck-
et i till exempel snabbstartsguider och 
instruktionsvideor som man lätt får till-
gång till på vår webbsida. Dessa gör det 
möjligt för våra kunder att självständigt 
ta de flesta av applikationerna i drift. 
    
AS-i MASTER NEWS: Vad är det egent-
liga syftet med den diagnosprogramvara 
som du nämnde tidigare?
     
Christian Lenakakis: Den övervakar 
fortlöpande hela nätverkets kondition, 
tillhandahåller konkreta rekommen-
dationer med en knapptryckning när 

det finns ett problem och gör det möj-
ligt även för icke-specialister att själva 
snabbt lösa varje potentiellt problem. 
Om det fungerar som det ska har an-
vändaren besparat sig ett telefonsamtal 
till vår support. Om det inte fungerar så 
får vår personal alla relevanta system-
data de behöver från programvaran för 
att snabbt identifiera felet och definitivt 
eliminera det.

AS-i MASTER NEWS: Vad är det då för 
fall som blir kvar åt ert serviceteam?            

Christian Lenakakis: Till exempel de 
situationer där AS-i-nätverket indikerar 
fel, men orsaken till felet ligger på ett 
helt annat ställe. Som en idealisk lag-
spelare tillsammans med andra sys-
tem används AS-Interface i växande 
utsträckning i vittförgrenade system. 
Och när externa störningar kommer in i 
bilden kan detta även ha en inverkan på 
AS-i, även om mastrarna och slavarna i 
själva verket fungerar perfekt.  

AS-i MASTER NEWS: Så ni är inblan-
dade även när det inte är era produkter 
som har orsakat problemet?

Christian Lenakakis: Naturligtvis. Vi 
har till och med fått systembackup och 
körning där inte en enda produkt från 
Bihl+Wiedemann varit installerad. För 
oss handlar det om partnerskapet med 
användarna: om vi kan hjälpa våra kun-
der att uppnå maximal systemtillgäng-
lighet med hjälp av vår expertis så gör 
vi det.                              

AS-i MASTER NEWS: Hur ser ert team 
för serviceärenden, idrifttagning och ut-
bildning egentligen ut?

Christian Lenakakis: Vi är ett team 
bestående av ett flertal kolleger som 
vanligen arbetar i olika avdelningar.  Be-
roende av typen av driftsättning beslu-
tar vi sedan vem – mig själv inbegripen 
– som besöker kunden. Detta gör att 
vi alltid förblir flexibla och kan reagera 
snabbt.

AS-i MASTER NEWS: IÄr det inte gan-
ska ovanligt för ett bolag av er storlek 
att också teamledaren deltar i externa 
serviceärenden?          

Christian Lenakakis: Må så vara, men 
hos Bihl+Wiedemann är det inget spe-
ciellt – här anges tonen uppifrån. Jag 
har också varit med om serviceärenden 
där Jochen Bihl och jag har stått tillsam-
mans vid kundens maskin.      
      
AS-i MASTER NEWS: Christer Lenaka-
kis, vi tackar för den här intervjun.                      



AS-INTERFACE HIGHLIGHT

Aktiva fördelare AS-i för SEW MOVI-
MOT med binär styrning (BWU3605, 

BWU3631) 
n Motormo-
duler för styr-
ning av SEW 
MOVIMOT dri-
venheter med 
binär styrning 
n Särskilt platt 

form, för installation i kabelkanal 
(35  mm djup) n Kapslingsklass IP67  
n BWU3605: Styrning av 1 x SEW MOVIMOT 
drivenhet och upp till 2 ytterligare sensorer 
3 3 digitala ingångar 3 4 digitala utgångar 
3 In- och utgångsspänning tillhandahålls 
från AUX (24 V hjälpspänning) 3 Anslutning 
av AS-i och AUX med profilkabel 3 Anslut-
ning av kringutrustning med 1 x rundkabel/
anslutningsledning och 2 x M12 kabeluttag 
(raka, 5 stift) n BWU3631: Styrning av 1 x 
SEW MOVIMOT drivenhet och upp till 3 yt-
terligare sensorer 3 4 digitala ingångar  

AS-INTERFACE AS-INTERFACE UTVECKLINGUTVECKLING

AS-i 3.0 EtherNet/IP + Modbus TCP+OPC 
UA gateway med integrerad säkerhets-

monitor (BWU3693)
n EtherNet/IP, Modbus 
TCP och OPC UA i en 
enhet n EtherNet/IP + 
Modbus TCP-master + 
OPC UA-slav n Ny webb-

server för fjärrunderhåll n Ytterst snabb: 
väsentligt förbättrad cykeltid via Ethernet n 
RPI < 1 ms,  även med stora datamäng-
der n AS-i 3.0 gateway med integrerad 
säkerhetsmonitor och Safe Link n Dubbel 
master med 1 strömförsörjning för 2 AS-
i-nätverk n Integrerad switch n 6 snabba 
elektroniska säkra utgångar n Chipkort för 
lagring av konfigurationsdata n Variabelt 
konfigurerbart assemblyobjekt n 3 inbyggda 
tvåkanaliga säkra ingångar i enheten, kan 
utökas med upp till 62 tvåkanaliga säkra 
ingångar n Applikationer upp till SIL3, Ple 

Aktiv fördelare AS-i för anslutning av 
Banner K50-serien EZ-LIGHT, typ K50AP...
F2Q (BWU3639)

n Anslutning av Banner K50-serien EZ-
LIGHT, typ K50AP...F2Q till AS-i n Särskilt 
platt form, för installation i kabelkanal 
(35 mm djup) n 1 digital ingång n 3 digitala 
utgångar n In- och utgångsspänning tillhan-
dahålls från AS-i n Anslutning av AS-i med 
profilkabel n Anslutning av kringutrustning 
med 1 x M12 kabeluttag (rätvinkligt, 8 stift)
n Kapslingsklass IP67

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

n EtherNet/IP, Modbus TCP och OPC UA i en 
enhet n OPC UA-server som gränssnitt för 
OPC UA-kommunikation n Ny webbserver för 
fjärrunderhåll n Ytterst snabb: väsentligt för-
bättrad cykeltid via Ethernet n RPI < 1 ms, även 
med stora datamängder n Integrerad switch  
n Utökade diagnostiska möjligheter som 
detektering av dubbeladress, integrerad 
jordfels- och EMC-övervakning n Som tillval 
med integrerad kompakt styrenhet Control 

III, programmering i C n Finns att få som: 3 
enkel master  (BWU3734) 3 dubbel master 
med 1 strömförsörjning för 1 AS-i-nätverk  
(BWU3735) 3 dubbel master med 1 ström-
försörjning för 2 AS-i-nätverk  (BWU3736) 

AS-i Safety ingångsmoduler, IP20, 2SI 
(BWU3671, BWU3696)

n Ingångsspänning tillhan-
dahålls från AUX (24 V hjälp-
spänning) n Anslutning via 4 
COMBICON-terminaler n 22,5 
mm bred n Kapslingsklass 
IP20 n BWU3671: 2 x 2 säk-

ra ingångar för anslutning: 3 1 komple-
mentär optoelektronisk skyddsanordning 
3 1 x svävande kontakt n BWU3696: 
2 x x 2 säkra ingångar för anslutning:  
3 1 x optoelektronisk skyddsanordning 3 1 
x svävande kontakt

Uppdatering av 
diagnosprogramvara 
(BW2902)

n Förbättringar 

i funktionalitet och visuell framställning:  
3 Omarbetat användargränssnitt: op-
timerad framställning av startfönstret 
och fönstret för gränssnittsinställningar  
3 Införande av testdata som ringbuffert, 
buffertminnets varaktighet kan ställas in, 
maximal varaktighet: 7 dagar 3 Minskat 
antal fönster under en mätning som stan-
dard i syfte att dölja onödig information. Mer 
information kan visas via tillvalet ’extended 
view’ (utvidgad vy) 3 Minskning av antalet 
uteslutningskriterier för testkörningar 3 Fel-
beskrivning och lösningstips i en särskild flik 
3 Extra flik för varningar och information

Säker koppling mellan PROFIsafe och  
CIP Safety 
n Säkert datautbyte mellan de säkra proto-
kollen PROFIsafe och CIP Safety är nu möj-
ligt n Kan implementeras med AS-i 3.0-ga-
teways med integrerad säkerhetsmonitor 
BWU3367 och BWU3683 med användande 
av Safe Link n Upp till 16 bytes kan skickas 
n Automatisk konfiguration med konfigura-
tionsprogramvaran ASIMON360 n Välj bara 

gateways i programvarans meny 

3 4 digitala utgångar 3 Ingångsspänning 
tillhandahålls från AUX (I1) och från AS-i (I2, 
I3, I4) 3 Utgångsspänning tillhandahålls 
från AUX (24 V hjälpspänning) 3 Anslutning 
av AS-i och AUX med profilkabel 3 Anslut-
ning av kringutrustning med 1 x M12 kabel-
uttag (rakt, 8 stift) och 3 x M12 kabeluttag 
(raka, 5 stift)

Fler nyheter från Bihl+Wiedemann 

Utblick: M8-moduler – ny familj av kapslingar  
i sortimentet från Bihl+Wiedemann

Mer flexibilitet i produktionen av aktiva och  
passiva fördelare 

Bihl+Wiedemann har utvecklat en ny familj av kapslingar:  
M8-moduler i kapslingsklass IP67 
n Växande antal sensorer och ställdon tillgängliga med , 
 M8-anslutning, för vilka adaptrar till M12-uttag tidigare krävdes 
n Samma formfaktor som liten kapsling av M12-modulerna 
 (45 mm x 80 mm) 
n Utrustade med 8 uttag: dubbelt så många uttag i samma omfång  
 som M12-moduler
n Anslutning av AS-i och AUX med profilkabel
n Idealisk för applikationer med begränsat utrymme 
 (t.ex. robotarmar)

Bihl+Wiedemann använder sig av en innovativ formsprutningspro-
cess för produktion av sin nya generation av fördelare: lågtrycks-
gjutning (Low Pressure Molding, LPM). Produkter kan således lättare 
anpassas till specifika kundbehov. Med LPM är det nu möjligt att 
implementera 
n upp till 9 kabelanslutningar,
n ett adresseringsuttag,
n tre höjder (19 mm, 25 mm, 35 mm).

Lågtrycksgjutning används inte bara för de nydesignade modellerna 
utan gör också insteg i vidareutvecklingen av sådana produkter som 
följande passiva fördelare:
n BWU3183: AS-i/AUX till 1 x M12-uttag, rätvinkligt, 5 stift, 19 mm 
djupt, IP67
n BWU3157: AS-i, profilkabelförgrening, 19 mm djup, IP67 
n BWU3185: AS-i till 1 x M12-uttag, rätvinkligt, 5 stift, 19 mm 
  djupt, IP67 
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› Säker teknik med AS-i Safety at Work: bara en kabel för data och ström -   
 lätt att använda, oberoende av system och tillverkare, godkänd

› PLC-anslutning via alla vanliga fältbussar, alla diagnosdata i styrningen,  
 säkra signaler och standardsignaler blandade

› Säkra gateways för användning som säker slave (tillsammans med en säker  
 styrning) och som säker master (för säker styrning av drivningar utan extra  
 säkerhets-PLC)

› Safe Link via Ethernet: det enklaste sättet att koppla många säkra signaler

› Kan utvidgas universellt med säkra I/O-moduler + standard-I/O-moduler i IP20   
 eller IP67 och med en mångfald av andra moduler för ett brett spektrum av  
 applikationer

Enkel säker teknik för  
högre effektivitet 

Safety@work!

®

Mere information om din sikkerhedsapplikation:

www.bihl-wiedemann.se


