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Pilz biedt automatiseringsoplossingen voor machines en installaties: compleet en eenvoudig. Van de sensoren  
en besturingstechniek tot en met de aandrijftechniek – veiligheid en automatisering inclusief. Verschillende software
tools maken een eenvoudige handhaving mogelijk en vergemakkelijken de inbedrijfstelling. Door omvangrijke 
diagnosemogelijkheden profiteert u van korte stilstandstijden en een hoge beschikbaarheid van installaties.  
Voor uw veilige automatisering presenteren wij u hier de nieuwe producten voor 2020/2021. 
Meer informatie vindt u op onze homepage: www.pilz.com. Voer eenvoudig de webcode in, die vermeld is op  
de volgende pagina's.
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Veilig, mechanisch heksysteem PSENmech  
met vergrendeling – en de deur blijft dicht!

Naast de PSENmech-veiligheids-

schakelaars bieden we nu ook veilige, 

mechanische PSENmech-veiligheids-

deursystemen met vergrendeling aan.  

Ze zijn geschikt als economische  

basisoplossing voor het veilig bewaken 

van beweeglijke scheidende veilig-

heidsvoorzieningen. De veiligheids-

deur is stevig vergrendeld totdat  

de gevaarlijke machinebeweging is 

gestopt. Een onbedoelde herstart  

van de gevarenbeweging wordt voor-

komen. Het PSENmech-heksysteem 

met vergrendeling is daarom geschikt 

als personen- en procesbescherming 

en kan in tal van industrieën en  

toepassingen worden gebruikt.  

Het kan worden aangevuld met een 

vluchtontgrendeling of noodontgren-

deling. Samen met de configureer bare 

veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 

biedt het een econo mische totaal-

oplossing uit één hand.

Veilige heksystemen

Uw voordelen in één oogopslag

• economische basisoplossing voor hekbewaking met  

veilige vergrendeling

• geschikt voor begaanbare deuren dankzij vlucht- en  

noodont grendelingsopties

• flexibiliteit en snelheid bij de installatie dankzij verschillende  

actuatoren en M12-aansluiting

• lange productlevensduur dankzij hoofdgedeelte en 3D-actuator  

van metaal

• vuilongevoelige, stof- en waterdichte behuizing

• geschikt voor aansluiting op decentrale modules zoals PDP67 of  

PSS67 dankzij M12, 5-polige productvarianten

• veilige totaaloplossing, bijv. met configureerbare veilige kleine  

besturingen PNOZmulti 2
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Veilige heksystemen

Veilig, mechanisch heksysteem PSENmech

Technische  
kenmerken

 • positiebewaking van beweegbare veiligheidsvoorzieningen volgens EN 60947-5-1 
 • ontworpen voor toepassingen tot PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL CL 3 volgens 
EN/IEC 62061 (voor de hoogste eisen moeten twee apparaten worden gebruikt) 

 • Vergrendelingskracht: 1500 N, type vergrendeling: Magnetische kracht, veerkracht
 • Vasthoudkracht: < 10 N
 • Bedieningsrichtingen: 5
 • Beschermingsgraad: IP67
 • Voedingsspanning: 24 V AC/DC, 110… 230 V AC,  
met M12-aansluiting alleen 24 V DC

Bestelnummer Varianten met standaard aansluiting (alleen schakelaar) 
 • PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1 schakelaar, veerkracht
 • PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1 schakelaar, magneet
 • PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1 schakelaar, veerkracht
 • PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1 schakelaar, magneet
 • PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1 schakelaar, veerkracht
 • PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1 schakelaar, magneet
 • PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1 schakelaar, veerkracht
 • PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1 schakelaar, magneet
 • PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1 schakelaar, veerkracht

Varianten met M12, 8-polige aansluiting  
(alleen schakelaar) 
 • PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1 schakelaar, veerkracht
 • PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1 schakelaar, magneet

Varianten met M12, 5-polige aansluiting  
(alleen schakelaar) 
 • PSEN me5M NC.NC n 1 schakelaar, magneet
 • PSEN me5S NC.NC n 1 schakelaar, veerkracht

Actuatoren 
 • PSEN me5 AS, standaard actuator
 • PSEN me5 AA, transversale actuator
 • PSEN me5 AR, straal actuator
 • PSEN me5 AF, flexibele actuator

Uitbreidingen 
 • PSEN me5 escape release,  
basisset voor vluchtontgrendeling

 • PSEN me5 20 mm verlenging,  
uitbreidingsmodule lengte: 20 mm

 • PSEN me5 40mm verlenging,  
uitbreidingsmodule lengte: 40 mm

 • PSEN me5 emergency release front,  
noodontgrendeling voorzijde

 • PSEN me5 emergency release achter,  
noodontgrendeling achterzijde

6L000010
6L000011
6L000012
6L000013
6L000014
6L000015
6L000016
6L000017
6L000018

6L000019
6L000020

6L000021
6L000022

6L000001
6L000002
6L000003
6L000004

6L000005

6L000006

6L000007

6L000008

6L000009

Online-informatie 
op www.pilz.com

Webcode: 

web216048
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Het modulaire heksysteem – de complete  
hekoplossing inclusief toegangscontrole

Het modulaire heksysteem biedt een 

individuele hekoplossing, afgestemd 

op uw toepassing. Zo maken wij  

voor u een flexibele combinatie  

van de afzonderlijke componenten 

mogelijk, passend bij uw eisen. 

Er zijn nu twee nieuwe componenten 

beschikbaar: Met de deurgreep-

module PSENmlock krijgt u een deur-

greep met geïntegreerde bedienpen 

en geïntegreerde vluchtontgrendeling. 

Samen met PSENmlock beveiligt u 

toegankelijke deuren optimaal. Met de 

nieuwe PITgatebox met geïntegreerd 

PITreader toegangsautorisatiesysteem 

krijgt u een oplossing voor toegangs-

controle bij de beschermende deur. 

Dankzij individuele transponder-

sleutels hebben alleen bevoegde  

personen toegang tot uw machine. 

Dit voorkomt machinestilstand en  

verhoogt de productiviteit. 

Veilige heksystemen

Uw voordelen in één oogopslag

• Individuele hekdeuroplossing die past bij de toepassing

• Uitgebreid, modulair portfolio met talrijke combinatiemogelijkheden

• Combinatie van hekdeurbewaking en toegangscontrole

• Authenticatie van gebruikers met het geïntegreerde toegangs-

autorisatiesysteem PITreader 

• Snelle en flexibele integratie in uw installatie

• Gebruikersvriendelijke bediening

• Eenvoudige en economische serieschakeling van de veiligheids sensoren

• Uitgebreide diagnose van de veiligheidsschakelaars

• Veilige totaaloplossing in combinatie met veilige besturings  

techniek van Pilz
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Veilige heksystemen

Stel uw oplossing voor veilige hekbewaking  

samen uit de volgende componenten:

• Heksysteemsensor PSENmlock voor veilige vergren-

deling en veilige vergrendeling tot PL e. Er zijn varianten 

beschikbaar voor serieschakeling en met en zonder 

power-reset (pagina 8).

• Nieuw: PSENmlock-deurgreepmodule met geïnte-

greerde bedienpen en geïntegreerde vluchtontgrendeling 

en flexibele montage aan de binnen- en buitenkant van 

de veiligheidsdeur voor toegankelijke veiligheidsdeuren 

(pagina 10)

• Vluchtontgrendeling en bijpassende deurgrepen

• Knoppenunit PITgatebox voor eenvoudige bediening  

van het heksysteem

• Nieuw: PITgatebox met geïntegreerd PITreader- 

toegangsautorisatiesysteem voor authenticatie van 

gebruikers (pagina 14)

• Safety Device Diagnostics voor uitgebreide diagnose- en 

statusinformatie, evenals voor de veilige serieschakeling 

van veiligheidssensoren en gerichte individuele besturing 

van de vergrendeling van afzonderlijke schakelaars in  

de serie

Samen met de configureerbare, veilige kleine besturing 

PNOZmulti 2 krijgt u een economische totaaloplossing  

uit één hand.

Modulair heksysteem – componenten

Sensor PSENmlock (veiligheidsvergrendeling) 
• PSENmlock basisvariant  

(met/zonder autom. reset)
• PSENmlock serieschakeling  

(met/zonder autom. reset)

Deurgreep Deurgreepmodule 
Geïntegreerde  
vluchtontgrendeling, 
voor zwenk-/schuif-
deuren

Deurgrepen 
Voor zwenkdeuren Voor schuifdeuren

Vlucht-
ontgrendeling

Vluchtontgrendelingen 
Klassieke  
vlucht ontgrendeling

Gestuurde  
vlucht ontgrendeling

Knoppenunit PITgatebox 1)

Knoppenunit 
met toegangs-
autorisatie- 
systeem

PITgatebox  
met PITreader

Evaluatie- 
apparaat

Configureerbare  
veilige kleine besturingen  
PNOZmulti 2

Diagnose en 
aansturing

Safety Device  
Diagnostics

1) Afbeelding toont alleen een selectie, er zijn verdere varianten beschikbaar

Online-informatie 
op www.pilz.com

Webcode: 

web194460

NIEUW

NIEUW
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Veilige heksystemen

Veilig heksysteem PSENmlock –  
met automatische reset

Met het veilige heksysteem PSENmlock 

krijgt u een veilige vergrendeling en 

veilige vergrendeling voor personen- 

en procesbescherming tot in de 

hoogste veiligheidscategorie PL e. 

Naast de varianten met power-reset 

zijn er nu ook varianten met auto-

matische reset beschikbaar. Na het 

bedienen van de vluchtontgrendeling 

is bij deze varianten geen power- 

reset, d.w.z. het uitschakelen van  

de voedingsspanning, meer nodig. 

De reset vindt plaats door de 

vluchtontgrendeling te resetten en  

de bevei ligingsinrichting te sluiten.  

De noodontgrendeling kan niet 

worden gebruikt bij de varianten  

met automatische reset.

Samen met de knoppen-unit 

PITgatebox voor eenvoudige 

bediening van het heksysteem en  

de configureerbare, veilige kleine 

besturing PNOZmulti 2, krijgt u een 

complete, veilige oplossing voor  

de hekbewaking.

Uw voordelen in één oogopslag

• Veilige vergrendeling en veilige vergrendeling tot PL e

• Hoge sluitkracht van 7 500 N

• Varianten met power-reset en automatische reset

• Duidelijk zichtbare diagnose dankzij leds aan drie zijden van de behuizing

• Compact ontwerp o.a. geschikt voor alle 40 mm profielconstructies

• Flexibele bedienpen voor compensatie van hoge toleranties

• Geïntegreerde opstartblokkering



PSEN ml ba 1.1 unit
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Veilige heksystemen

Online-informatie 
op www.pilz.com

Webcode: 

web150409

Type Gemeenschappelijke kenmerken Bestel-
nummer

 • Heksystemen voor de bewaking van beweegbare veiligheids-
voorzieningen volgens EN 60947-5-3

 • Geschikt voor toepassingen tot PL e volgens EN ISO 13849-1, 
SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061

 • Soort codering: gecodeerd, volledig gecodeerd,  
unicaat volledig gecodeerd

 • Vergrendelingskracht: 7 500 N
 • Aansluitmethode: M12, 8-polig, Pigtail

PSENmlock 
basisversie met 
automatische 
reset

 • Unit (set van schakelaar  
en bedienpen)
 - PSEN ml ba 1.1 unit
 - PSEN ml ba 2.1 unit
 - PSEN ml ba 2.2 unit 

 • Schakelaar
 - PSEN ml ba 1.1 switch
 - PSEN ml ba 2.1 switch
 - PSEN ml ba 2.2 switch

Unit, gecodeerd
Unit, volledig gecodeerd
Unit, unicum volledig gecodeerd

Schakelaar, gecodeerd
Schakelaar, volledig gecodeerd
Schakelaar, unicum volledig gecodeerd

570 424 
570 426 
570 428 

570 425 
570 427 
570 429

PSENmlock  
versie voor  
serieschakeling 
met automatische 
reset

 • Unit (set van schakelaar  
en bedienpen)
 - PSEN ml sa 1.1 unit
 - PSEN ml sa 2.1 unit
 - PSEN ml sa 2.2 unit 

 • Schakelaar
 - PSEN ml sa 1.1 switch
 - PSEN ml sa 2.1 switch
 - PSEN ml sa 2.2 switch

Unit, gecodeerd
Unit, volledig gecodeerd
Unit, unicum volledig gecodeerd

Schakelaar, gecodeerd
Schakelaar, volledig gecodeerd
Schakelaar, unicum volledig gecodeerd

570 430 
570 432 
570 434 

570 431
570 433
570 435

Veilig heksysteem PSENmlock – met automatische reset

De optimale oplossing: Het veilige heksysteem PSENmlock in combinatie met de gestuurde vlucht-
ontgrendeling, de knoppenunit PITgatebox en de configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2.
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Veilige heksystemen

PSENmlock deurgreepmodule – met geïnte
greerde bedienpen en vluchtontgrendeling 

Met de deurgreepmodule PSENmlock 

ontvangt u een deurgreep met 

geïntegreerde bediensleutel en 

geïntegreerde vluchtontgrendeling –  

passend bij het veiligheidsdeur-

systeem PSENmlock. De gele 

deurgreep (buiten) maakt het 

uitschuiven van de bedienpen 

mogelijk om de deur te openen of te 

sluiten. De vluchtontgrendeling wordt 

bediend met de rode deurgreep 

(binnen). De deurgreepmodule is 

geschikt voor montage aan de 

binnen- en buitenkant van de deur  

en voor deuren die rechts en links 

openen. Het heeft een vergrende-

lingsmechanisme voor maximaal  

vijf sloten om te voorkomen dat  

de machine opnieuw opstart.  

De deurgreepmodule PSEN ml  

kan met de gecodeerde en volledig 

gecodeerde PSENmlock-schakelaars 

worden gebruikt. 

Samen met de knoppen-unit 

PITgatebox voor eenvoudige 

bediening van het heksysteem en  

de configureerbare, veilige kleine 

besturing PNOZmulti 2, krijgt u een 

complete, veilige oplossing voor  

de hekbewaking.

Uw voordelen in één oogopslag

• Deurgreep met geïntegreerde bedienpen en geïntegreerde  

vlucht ontgrendeling

• Flexibele montage aan de binnen- en buitenkant van de deur en  

aan links en rechts draaiende deuren

• Vergrendelingsmechanisme voor maximaal 5 sloten om opnieuw 

opstarten te voorkomen

• Maximaal 2 verlengstukken voor montage door de veiligheidsdeur



PSEN ml DHM  
down l 2.1

PSEN ml DHM 
extensions

11

Veilige heksystemen

Online-informatie 
op www.pilz.com

Webcode: 

web150409

Veilig heksysteem PSENmlock – deurgreep met geïntegreerde bedienpen en vluchtontgrendeling

Type Gemeenschappelijke kenmerken Bestelnummer

 • Deurgreepmodule voor gebruik met PSENmlock
 • Gele deurgreep (buiten): Uitschuiven van de bedienpen
 • Rode deurgreep (binnen): Bediening van de vluchtontgrendeling
 • Flexibele montage aan de binnen- of buitenkant van de deur
 • Voor links- en rechtsdraaiende deuren
 • Voor varianten met kabeluitgang van PSENmlock boven of onder
 • Voor gecodeerde en volledig gecodeerde PSENmlock

Deurgreepmodules
PSEN ml DHM up l 1.1

Technische kenmerken
Te gebruiken bij gecodeerde PSENmlock-varianten  
en kabeluitgang naar boven, deuren links draaiend

6O000001

PSEN ml DHM up l 2.1 Te gebruiken bij volledig gecodeerde PSENmlock-varianten  
en kabel uitgang naar boven, deuren links draaiend

6O000002

PSEN ml DHM up r 1.1 Te gebruiken bij gecodeerde PSENmlock-varianten  
en kabeluitgang naar boven, deuren rechts draaiend

6O000003

PSEN ml DHM up r 2.1 Te gebruiken bij volledig gecodeerde PSENmlock-varianten  
en kabel uitgang naar boven, deuren rechts draaiend

6O000004

PSEN ml DHM down l 1.1 Te gebruiken bij gecodeerde PSENmlock-varianten  
en kabeluitgang naar onderen, deuren links draaiend

6O000005

PSEN ml DHM down l 2.1 Te gebruiken bij volledig gecodeerde PSENmlock-varianten  
en kabel uitgang naar onderen, deuren links draaiend

6O000006

PSEN ml DHM down r 1.1 Te gebruiken bij gecodeerde PSENmlock-varianten  
en kabeluitgang naar onderen, deuren rechts draaiend

6O000007

PSEN ml DHM down r 2.1 Te gebruiken bij volledig gecodeerde PSENmlock-varianten  
en kabel uitgang naar onderen, deuren rechts draaiend

6O000008

Toebehoren
PSEN ml DHM extensions Verlengstukken (elk 25 mm) voor de greep, 2 stuks 6O000009

PSEN ml DHM handle yellow Gele greep voor externe bediening 6O000010

PSEN ml DHM handle red Rode greep voor het bedienen van de vluchtontgrendeling 6O000011

PSEN ml DHM extension covers Afdekkingen voor de 6O000009, 2 stuks 6O000012

PSEN ml mounting plate Compensatieplaat voor PSEN ml deurgreepmodule bij gebruik van  
10 mm montageplaat 570 490 met PSENmlock

6O000013

PSEN ml mounting flaps Montagestrips voor montage aan schuifdeuren, 2 stuks 6O000014

De optimale oplossing: Het veilige heksysteem PSENmlock in combinatie met de deurgreepmodule 
PSENmlock, de knoppenunit PITgatebox met geïntegreerde PITreader en de configureerbare veilige  
kleine besturing PNOZmulti 2.
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Knoppenunit 

De knoppenunit PITgatebox –  
eenvoudige bediening van uw heksysteem

Met de knoppenunit PITgatebox  

kunt u hekschakelaars en -systemen 

eenvoudig en flexibel aansturen. 

Bovendien kunnen ook commando's 

zoals activeren, stop of resetten van 

uw machine of installatie worden 

bestuurd. De robuuste bediening-

seenheid kan dankzij het slanke 

design eenvoudig en snel op 

gangbare profielsystemen worden 

gemonteerd. De voorgeconfigureerde 

varianten met verschillende combina-

ties van drukknoppen, schakelaars  

en noodstopknoppen bieden daarbij 

maximale flexibiliteit voor uw individu-

ele toepassing. De PITgatebox vormt 

vooral in combinatie met de veilige 

heksystemen PSENmlock en 

PSENslock een modulaire, specifiek 

op uw behoeften afgestemde 

hekoplossing van één leverancier.

Uw voordelen in één oogopslag

• Eenvoudige bediening in combinatie met hoogwaardige kwaliteit  

en hoogwaardig design

• Robuuste spuitgietzink-metalen behuizing in IP65 met hoge  

bestendigheid tegen schokken, trillingen en botsingen

• Smalle behuizing voor een ruimtebesparende installatie op gangbare 

aluminium profielsystemen

• Eenvoudige en snelle installatie zonder bedrading dankzij M12,  

12-polige aansluiting en draaibare eindkappen

• Kostenbesparing door minder bekabelingswerk

• Flexibele montage dankzij geïntegreerde, draaibare bevestigingshoek

• Eenvoudige vervanging van de bedieningselementen dankzij geschikte 

reserveonderdelen
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Knoppenunit 

Knoppenunit PITgatebox

Online-informatie 
op www.pilz.com

Technische  
kenmerken

 • M12, 12-pol. aansluiting
 • Robuuste spuitgietzink-behuizing
 • Smalle bouwvorm, 40 mm profiel
 • Draaibare montagehoek  
(–90°, +90°, +180°)

 • Beschermingsgraad: IP65

Webcode: 

web194459

Selectiehulp – knoppenunit PITgatebox

Modulair heksysteem inclusief PITgatebox.

PIT gb LLLL PIT gb LLUL PIT gb LLTE PIT gb CSSE

Positie 4 verlichte  
druktoets  

(1 NO)

verlichte  
druktoets  

(1 NO)

Noodstopknoppen  
(2 NC)

Noodstopknoppen  
(2 NC)

Positie 3 verlichte  
druktoets  

(1 NO)

onverlichte  
druktoets, rood  

(1 NO)

verlichte  
druktoets  

(1 NC)

verlichte  
druktoets  

(2 NO)

Positie 2 verlichte  
druktoetsen 

(1 NO)

verlichte  
druktoets  

(1 NO)

verlichte  
druktoets  

(1 NO)

verlichte  
druktoets  

(2 NO)

Positie 1 verlichte  
druktoets  

(1 NO)

verlichte  
druktoets  

(1 NO)

verlichte  
druktoets  

(1 NO)

Dummy-plug

Bestelnummer G1000026 G1000027 G1000028 G1000029

PIT gb LLLP PIT gb CLLP y PIT gb WLLE PIT gb DLLE y PIT gb LLME

Positie 4 Noodstopknoppen, 
zwart  
(2 NC)

Noodstopknoppen, 
zwart  

(2 NC/ 1 NO)

Noodstopknoppen  
(2 NC)

Noodstopknoppen  
(2 NC/ 1 NO)

Noodstopknoppen  
(2 NC)

Positie 3 verlichte  
druktoets  

(1 NO)

verlichte  
druktoets  

(1 NO)

verlichte  
druktoets  

(1 NO)

verlichte  
druktoets  

(1 NO)

Indicatielampje

Positie 2 verlichte  
druktoets  

(1 NO)

verlichte  
druktoets  

(1 NO)

verlichte  
druktoets  

(1 NO)

verlichte  
druktoets  

(1 NO)

Verlichte  
druktoetsen 

(1 NO)

Positie 1 verlichte  
druktoets  

(1 NO)

Dummy-plug Keuze schakelaar,  
2 kanalen

onverlichte  
druktoets  

(1 NO)

Verlichte  
druktoetsen 

(1 NO)

Bestelnummer G1000030 G1000031 G1000032 G1000033 G1000034
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Knoppenunit 

Knoppenunit PITgatebox met PITreader –  
bedieningseenheid met toegangsautorisatiesysteem

Met de knoppenunit PITgatebox  

kunt u hekschakelaars en -systemen 

eenvoudig en flexibel aansturen. Door 

PITreader te integreren, is het mogelijk 

om gebruikers te authenticeren met 

behulp van een RFID-sleutel voordat 

de deur wordt bediend. Afhankelijk 

van de kwalificaties en taken van de 

medewerkers kan dit ervoor zorgen 

dat de juiste groep mensen toegang 

heeft tot de installatie. Commando's 

zoals het activeren, stoppen of 

bevestigen van uw machine kunnen 

na plaatsgevonden authenticatie 

worden bestuurd. Uw machine is zo 

optimaal beschermd tegen verkeerde 

bediening of zelfs manipulatie. Dankzij 

het slanke ontwerp is de robuuste 

bedieningseenheid snel en eenvoudig 

te installeren op standaard profiel-

systemen. De PITgatebox met 

PITreader is verkrijgbaar in twee 

voorgeconfigureerde varianten met 

een kabeluitgang boven of onderen 

biedt u maximale flexibiliteit voor uw 

individu ele toepassing. 

De PITgatebox vormt vooral  

in combinatie met de veilige  

hek systemen PSENmlock en 

PSENslock een modulaire, specifiek 

op uw behoeften afgestemde 

hekoplossing van één leverancier.

Uw voordelen in één oogopslag

• Eenvoudige bediening in combinatie met hoogwaardige kwaliteit  

en hoogwaardig design

• PITreader met RFID-sleutel om de PITgatebox te activeren

• Robuuste spuitgietzink-metalen behuizing in IP65 met hoge  

bestendigheid tegen schokken, trillingen en botsingen

• Smalle behuizing voor een ruimtebesparende installatie op gangbare 

aluminium profielsystemen

• Eenvoudige en snelle installatie zonder bedrading dankzij M12,  

12-polige aansluiting 

• Flexibele montage dankzij geïntegreerde, draaibare bevestigingshoek



PIT gb RLLE  
up ETH

PIT gb RLLE  
down ETH

PITreader  
key ye g
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Knoppenunit 

Online-informatie 
op www.pilz.com

Webcode: 

web194459

Toebehoren – transpondersleutel 

Type Technische kenmerken Bestel-
nummer

PITreader key ye g Transpondersleutel GENERISCH voor PITreader,  
kunststof geel, vrij configureerbaar,  
Certificeringen: CE, UL

402 260

PITreader key  
ye 1, 2, 3, 4, 5

Transpondersleutel voor PITreader, kunststof geel,
Certificeringen: CE, UL
 • Autorisatie 1
 • Autorisatie 2
 • Autorisatie 3
 • Autorisatie 4
 • Autorisatie 5

402 261
402 262
402 263
402 264
402 265

PITreader key  
ye 5 service

Transpondersleutel voor PITreader,  
kunststof geel, autorisatie 5 = servicefunctie,  
Certificeringen: CE, UL

402 269

Modulair heksysteem inclusief  
PITgatebox met PITreader.

Knoppenunit PITgatebox met PITreader – bedieningseenheid met toegangsautorisatiesysteem

Type Gemeenschappelijke kenmerken Bestel-
nummer

 • Noodstopknop: 2 NC-contacten/1 NO-contact
 • Stand 1: verlichte druktoets (1 NO)
 • Stand 2: verlichte druktoets (1 NO)
 • Stand 3: verlichte PITreader (1 NO)
 • 2 x M12-connector

 - M12, 4-polig (Ethernet) voor PITreader
 - M12, 12-polig voor contacten

 • Robuuste spuitgietzink-behuizing
 • Smalle bouwvorm, 40 mm profiel
 • Draaibare montagehoek (–90°, +90°, +180°)
 • Beschermingsgraad: IP65

PIT gb RLLE up ETH Kabeluitgang: boven G1000020

PIT gb RLLE down ETH Kabeluitgang: onder G1000021
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Veiligheidslaserscanner

Veiligheidslaserscanners PSENscan –  
nieuwe varianten voor de gebiedsbewaking 

Nieuwe varianten van de veiligheids-

laserscanner PSENscan maken een 

nog hogere productiviteit voor een 

veilige gebiedsbewaking mogelijk: 

Met de 17-polige varianten en de 

ME-variant (master-encoder) van 

PSENscan zijn extra digitale in- en 

uitgangen beschikbaar om tot 70 

schakelbare configuraties te realiseren 

en om maximaal drie afzonderlijke 

veiligheidszones tegelijkertijd te 

be waken. Dankzij de snelle, directe 

evaluatie van de encoderingangen in 

de laserscanner kunnen de moeite en 

kosten voor bekabeling aanzienlijk 

worden verminderd. Bovendien is 

PSENscan dankzij de hoge resolutie 

en robuustheid tegen externe 

temperatuurinvloeden zeer flexibel en 

veelzijdig inzetbaar, zowel voor 

stationaire als mobiele explosie-

gevaarlijke omgevingen zoals 

bestuurderloze transportsystemen. 

Nieuw toebehoren zoals de verwissel-

bare kopmodule en de geheugen-

module ondersteunt een snelle 

inbedrijfstelling en beperken 

stilstands tijden tot een minimum.

Uw voordelen in één oogopslag

• Hogere productiviteit dankzij extra digitale in- en uitgangen, die tot  

70 schakelbare configuraties mogelijk maken en de gelijktijdige  

bewaking van maximaal 3 beveiligingszones

• Kostenbesparing bij bekabeling- en bedradingswerk dankzij snelle, 

directe evaluatie van de encoderingangen in de laserscanner

• Eenvoudige en flexibele hantering dankzij hoge resolutie  

van 30, 40, 50, 70, 150 mm 

• Geschikt voor een groot aantal toepassingen, omdat PSENscan kan 

worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van –10 tot +50 °C

• Snelle inbedrijfstelling en hoge beschikbaarheid dankzij uitgebreid 

toebehoren



PSENscan

PSEN sc  
memory 08-12
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Veiligheidslaserscanner

Veiligheidslaserscanner PSENscan

Online-informatie 
op www.pilz.com

Type Veiligheidszones 1)/
waarschuwings zones 1)

Max.  
reikwijdte

Schakelbare 
configuraties

Bestel-
nummer

Light-varianten 
PSEN sc L 3.0 08-12 2/2 3,0 m 3 6D000012

PSEN sc L 5.5 08-12 2/2 5,5 m 3 6D000013

Master-varianten 
PSEN sc M 3.0 08-12 2/2 3,0 m 3 6D000016

PSEN sc M 5.5 08-12 2/2 5,5 m 3 6D000017

PSEN sc M 5.5 08-17 3/2 5,5 m 70 6D000019

Master-encoder-model 
PSEN sc ME 5.5 08-17 3/2 5,5 m 70 6D000034

Slave-varianten 
PSEN sc S 3.0 08-12 2/2 3,0 m 3 6D000020

PSEN sc S 5.5 08-12 2/2 5,5 m 3 6D000021

1) bij gelijktijdige bewaking

Gemeenschappelijke kenmerken
 • conform en goedgekeurd volgens:  
EN/IEC 61496-1: Type 3, EN ISO 13849-1:  
PL d/Cat. 3, IEC 61508: SIL 2

 • Openingshoek: 275 graden
 • Resolutie: 30, 40, 50, 70, 150 mm
 • 40 m waarschuwingszone
 • Reactietijd: 62 ms
 • Beschermingsgraad: IP65
 • Serieschakeling van maximaal 4 sensoren
 • Verticale toepassingen

 • omgevingstemperatuur: -10 … +50 °C
 • Voedingsspanning: 24 V DC 
 • Referentiemerktekens
 • Meetgegevensuitvoer (UDP)
 • Maximaal 4 encoder ingangen  
(alleen bij ME-varianten)

 • Uitgebreide aansluitmogelijkheden (I/O)  
(17-pol. varianten)

 • Verwisselbare kopmodule
 • Snelle vervanging van de geheugenmodule
 • Afmetingen (h x b x d) in mm: 152 x 102 x 112,5

Webcode: 

web181395

Altijd de laatste 
informatie over  
de veiligheids-
laserscanner 
PSENscan:

Toebehoren – veiligheidslaserscanners PSENscan

Type Kenmerken Bestel-
nummer

PSEN sc memory 08-17 Geheugenmodule 8- en 17-polig, M12 6D000005

PSEN sc memory 08-12 Geheugenmodule 8- en 12-polig, M12 6D000006

PSEN sc head Hoofdmodule 6D000007

PSEN sc cleaner Reinigingsmiddel 6D000008

PSEN sc cloth Reinigingsdoek 6D000009

Diverse toepassingsmogelijkheden: stationaire en mobiele beveiliging van gevarenzones, toegangsbeveiliging,  
tredebeveiliging en gelijktijdige bewaking van veiligheidszones.

Snelle en  
een voudige 
confi guratie met  
de PSENscan 
Configurator.
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Op camera's gebaseerd beveiligingssysteem 

Cameragebaseerd beveiligingssysteem PSENvip 2 – 
nu met geïntegreerde buighoekmeting

Het camera-gebaseerde beveiligings-

systeem PSENvip en het automatise-

ringssysteem PSS 4000, de veiligste 

oplossing voor afkantpersen volgens 

EN ISO 12622, staan voor maximale 

productiviteit bij eenvoudige hante-

ring. Met de nieuwe module voor  

het meten van de buighoek worden 

bruikbare beeldgegevens van het 

camera-gebaseerde beveiligings-

systeem rechtstreeks naar de 

persbesturing gestuurd, waardoor 

een efficiënt afkantproces wordt 

gegarandeerd. Het tijdrovende 

handmatig meten van de hoeken en 

dure wegmeetsystemen is niet meer 

nodig, waardoor er naast tijd- en 

kostenbesparing ook minder ruimte 

nodig is voor het bevestigen van extra 

apparaten. Technologisch gezien is 

PSENvip gebaseerd op LED-licht dat 

parallel aan het afkantgereedschap 

wordt gemonteerd en garandeert een 

zeer hoge beschikbaarheid onder 

zware bedrijfsomstandigheden zoals 

bij trillingen, temperatuurcoating, 

reflectie, vreemd of strooilicht.

Uw voordelen in één oogopslag

• Maximale productiviteit dankzij geïntegreerde buighoekmeting  

en weergave op de gebruikersinterface (HMI) van de machine

• Hoge machinebeschikbaarheid door robuuste behuizing en  

innovatieve LED-optiek

• Eenvoudig gebruik: De bediening vindt rechtstreeks plaats op de 

gebruikersinterface van de afkantpersbesturing via een webinterface 

• Flexibel links of rechts van het gereedschap te monteren

• Korte uitschakeltijd en korte uitlooptijd van het gereedschap door  

de geïntegreerde Fast Analysis Unit in het automatiseringssysteem 

PSS 4000

• Kan flexibel aan de desbetreffende toepassing worden aangepast:  

een groot aantal I/O-modules van het besturingssysteem  

PSSuniversal PLC beschikbaar



PSENvip R

PSENvip E

PSSu K F FAU P

PSENvip 2 PSENvip 2

PSENvip 2

PSENvip 2
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Op camera's gebaseerd beveiligingssysteem 

Op camera's gebaseerd beveiligingssysteem PSENvip 2

Type Gemeenschappelijke kenmerken Bestelnummer

 • Beschermde ruimte: 
 - lengte: 0,1 … 18 m 
 - Hoogte: max. 20 mm 
 - breedte: 44 mm 

 • Reactietijd: 4,65 ms (sensor + FAU)
 • Conform en goedgekeurd volgens EN 12622
 • inzetbaar voor toepassingen tot 

 - Type 4 volgens EN/IEC 61496-1/-2
 - PL e volgens EN ISO 13849-1
 - SIL CL 3 volgens EN/IEC 61508

 • Certificeringen: EAC, TÜV, UL

PSENvip R PSENvip 2 ontvanger, reikwijdte: 13 m 584 100 1)

PSENvip R LR PSENvip 2 ontvanger, reikwijdte: 18 m  
(tandempers)

584 101

PSENvip E PSENvip 2 zender 584 200 1)

PSENvip IPM Set 1 Module voor buighoekmeting voor PSENvip E,  
PSENvip R en PSENvip R LR

584 300

1) in combinatie met het besturingssysteem PSSuniversal PLC  
en de Fast Analysis Unit te gebruiken

Online-informatie 
op www.pilz.com

Altijd de laatste 
informatie over op 
camera gebaseerde 
beveiligingssystemen 
PSENvip 2:

Webcode: 

web150415

Verwerkingseenheid voor camera gebaseerde beveiligingssysteem PSENvip 2

Type Technische kenmerken Bestelnummer

PSSu K F FAU P Fast Analysis Unit, productieve variant
 • Compacte module met Fail-Safe 
 • 4 digitale ingangen
 • Uitgangen: 

 - 2 digitale uitgangen, 1-polig, 2A
 - 2 digitale uitgangen, 2-polig, 2A 

 • Certificeringen: TÜV, UL

312 421

Nieuw: inclusief weergave van de buighoekwaarde op de gebruikersinterface van de machine (HMI).
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Veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 –  
voor toepassingen in de verwarmingstechniek

U als fabrikant van verbrandings-  

en warmtetechnische machines en  

installaties moet rekening houden  

met een groot aantal wettelijke en 

normatieve eisen. Met name de  

veiligheidseisen zijn extreem hoog. 

De veilige kleine besturingen  

PNOZmulti 2 bieden u een nieuwe 

basismodule voor veilige besturing  

en bewaking van verbrandingsinstal-

laties. De basis module wordt vanaf 

versie 10.12 van de softwaretool 

PNOZmulti Configurator ondersteund 

en is uitgerust met een brander-

element (functiemodule) dat de  

uit gebreide functionaliteit van een 

flexibel configureerbare elektronische 

branderbesturing simuleert. Hierdoor 

kunt u eenvoudig een groot aantal 

brandertoepassingen configureren.  

Dit omvat verschillende soorten  

branders, zoals waakvlambrander  

of niet-waakvlambrander, directe  

of indirecte ontsteking, werking op 

lage of hoge temperatuur en nog  

veel meer. Het software-element is  

getest en gecertificeerd volgens de 

overeenkomstige Europese normen, 

waaronder EN 298 en EN 50156.  

De test volgens internationale  

normen is in voorbereiding.

Configureerbare veilige kleine besturingen

Uw voordelen in één oogopslag

• Flexibel en veilig ontwerp van uw verwarmingsinstallatie

• Grote tijdwinst bij planning en engineering, omdat u ook complexe 

veiligheidstoepassingen snel en eenvoudig kunt realiseren met slechts 

één kleine besturing 

• Aansluitmogelijkheden op tal van automatiseringsomgevingen en 

communicatiesystemen

• Maximale veiligheid door geteste en gecertificeerde hardware- en 

software-elementen

• Normen-conform volgens EN 298, EN 50156, NFPA 85/86 

De veilige kleine besturingen  

PNOZmulti 2 zijn modulair  

op gebouwd. Passend bij de basis-

module is een uitbreidingsmodule  

met vier veilige, diverse relaisuitgangen 

verkrijgbaar. De module regelt de  

veiligheidskleppen van een brander. 

Indien nodig kunt u verdere veilige  

in-/uitgangsmodules gebruiken, bijv. 

de veilige analoge ingangsmodule.  

Op deze manier kunt u het gehele 

verbrandingssysteem veilig regelen  

en bewaken.



PNOZ m B1 Burner

PNOZmulti 
Configurator

PNOZmulti 2

PNOZ m EF  
4DI4DORD

21

Configureerbare veilige kleine besturingen

Configureerbare kleine besturingen PNOZmulti 2 – PNOZ m B1 Burner; PNOZ m EF 4DI4DORD

Technische  
kenmerken

 • Basismodule PNOZ m B1 Burner – speciaal voor de verwarmingstechniek: 
 - Controle en bewaking van verwarmingsinstallaties, bijv. bewaking  
van veiligheidsketens, verbrandingsluchtdruk, ontsteking, vlammen,  
externe verhoudingsregeling en lekkagecontrole 
 - Regeling van veiligheid, ontstekings- en ventilatiekleppen, ontsteking,  
externe verhoudingsregeling en verbrandingsluchtventilatoren
 - De volgende soorten olie- en gasbrander kunnen worden bewaakt:  
Waakvlambrander met directe ontsteking, waakvlambrander met indirecte  
ontsteking en gemeenschappelijke vlambewaking
 - Per basismodule kunnen maximaal 12 brander-functieblokken worden  
geconfigureerd

 • In- en uitgangsmodule PNOZ m EF 4DI4DORD: 
 - 4 veilige ingangen; 4 veilige relaisuitgangen gedwongen gestuurd, divers 
 - Geschikt voor het aansturen van de veiligheidskleppen van een brander

 • Veiligheidstechnische kengegevens: Afhankelijk de toepassing maximaal  
Performance Level PL e/Cat. 4 conform EN ISO 13849-1,  
en Safety Integrity Level (SIL) CL 3 volgens EN/IEC 61508

 • Certificeringen: PNOZ m B1 Burner cULus listed, CE, TÜV,  
EAC (Eurasian), KOSHA

 • Configureerbaar met de softwaretool PNOZmulti Configurator:  
Basismodule vanaf versie 10.12, module vanaf versie 10.13:
 - Groot assortiment goedgekeurde elementen/modules voor het bewaken van 
veiligheidsfuncties zoals noodstop, veiligheidsdeuren, keuzeschakelaars voor 
bedrijfsmodi en vele andere

 • Afmetingen (h x b x d) in mm: 
 - PNOZ m B1 Burner: 100 x 45 x 120,2
 - PNOZ m EF 4DI4DORD: 100 x 22,5 x 120,2

Bestelnummer  • PNOZ m B1 Burner
 - steekbare veerkrachtklemmen
 - Steekbare schroefklemmen

 • PNOZ m EF 4DI4DORD
 - steekbare veerkrachtklemmen
 - Steekbare schroefklemmen

PNOZmulti Configurator, Basic Licence 
 • volledige versie

772 102
751 016
750 016
772 145
751 004
750 004

773 010B

Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 voor het bewaken en regelen van  
uw verwarmingsinstallaties. Alle installatie-gerelateerde veiligheidsfuncties zoals noodstop,  
grenswaarde bewaking en vele andere kunnen ook worden bewaakt en aangestuurd.

Webcode: 

web150399

Online-informatie 
op www.pilz.com
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Configureerbare veilige kleine besturingen 

Veilige kleine besturingen PNOZmulti Configurator – 
nieuwe functies 

Vanaf softwareversie 10.13 biedt de 

softwaretool PNOZmulti Configurator 

nieuwe elementen voor de eenvoudige 

configuratie van veilige gebruikers-

programma's die door de configureer-

bare kleine besturing PNOZmulti 2 

worden uitgevoerd. Dit stelt u in  

staat om de diverse vereisten voor 

het bewaken van veiligheidsfuncties 

efficiënt te implementeren. Voor 

lichtschermtoepassingen is het 

muting-element aangevuld met 

L-muting. Een verder element wordt 

gebruikt om de signaalvolgorde voor 

het vergrendelen en ontgrendelen van 

het veilige heksysteem PSENmlock  

te configureren. Bij het bewaken  

van analoge functies is de functie 

mathematica uitgebreid met verme-

nigvuldiging en deling van analoge 

waarden. Voor het coderen en 

decoderen van ingangssignalen en 

uitgangssignalen zijn twee nieuwe 

logische elementen, digitale encoders 

en digitale decoders, beschikbaar. 

Aan de hardwarezijde worden  

vanaf versie 10.13 twee nieuwe 

uitbreidingsmodules ondersteund:  

de brandermodule PNOZ m EF 

4DI4DORD met verschillende 

relaisuitgangen en de bewegings-

bewakingsmodule PNOZ m EF 

1MM2DO met twee halfgeleider-

Uw voordelen in één oogopslag

• Veilige lichtschermtoepassingen met het L-Muting-software-element

• Configuratie van de signaalvolgorde voor het vergrendelen en  

ontgren delen van het veilige heksysteem PSENmlock in combinatie  

met PNOZmulti 2

• Bewaking van analoge waarden aangevuld met vermenigvuldigen  

en delen

• Logica-elementen digitale encoder/digitale decoder 

• Veilige bewaking van industriële verwarmingstechniek met een  

brandermodule met diverse relaisuitgangen

• Veilige bewegingsbewakingstoepassingen met behulp van een  

module met digitale uitgangen

uitgangen voor de bewaking van  

een as (beschikbaar vanaf kwartaal 

1/2021). U als gebruiker profiteert  

van deze nieuwe of uitgebreide 

functies bij het gebruik van de  

kleine besturingen PNOZmulti 2.



PNOZmulti 
Configurator
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Configureerbare veilige kleine besturingen 

Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti – PNOZmulti Configurator, versie 10.13

Technische 
kenmerken

 • PNOZmulti Configurator: grafische softwaretool voor configuratie en programmering 
van de veilige kleine besturingen PNOZmulti
 - Element muting: Uitbreiding met L-muting voor veilige lichtschermtoepassingen 
 - Element PSENmlock: configuratie van de signaalvolgorde voor het vergrendelen  
en ontgrendelen van het veilige heksysteem PSENmlock in combinatie met 
 PNOZmulti 2
 - Functie-element analoog: Element mathematica aangevuld met vermenigvuldigen  
en delen
 - Logica-elementen digitale encoder/digitale decoder 
 - Veilige brandermodule PNOZ m EF 4DI4DORD met diverse relaisuitgangen voor  
de veilige bewaking van de industriële verwarmingstechniek in combinatie met  
de basismodule PNOZ m B1 Burner
 - Veilige bewegingsbewakingsmodule PNOZ m EF 1MM2DO voor de bewaking  
van een as met 2 veilige halfgeleideruitgangen

Bestelnummer  • Om de PNOZmulti Configurator volledig te kunnen gebruiken, hebt u behalve  
het softwarepakket ook een geldige licentie nodig.  
De demo-software met beperkte functionaliteit verandert door het aanschaffen  
van een licentie in een volledige versie. Informatie over beschikbare licenties  
op www.pilz.com, webcode: web151344

 • Download de demo-software op het internet (voor geregistreerde gebruiker)  
op www.pilz.com, webcode: web150399

PNOZmulti Configurator, Basic Licence
 • volledige versie 773 010B

 • Brandermodule PNOZ m EF 4DI4DORD 772 145
 • Bewegingsbewakingsmodule PNOZ m EF 1MM2DO 772 172 
(vanaf kwartaal 1/2021 beschikbaar)

Krijg een overzicht van de nieuwe functies in versie 10.13 in onze What's New video's:  
www.pilz.com/pnozmulti-tools

Download de 
demosoftware op 
www.pilz.com 

Webcode: 

web150399

Nieuwe functies in PNOZmulti Configurator V10.13 voor een  
eenvoudige configuratie van de kleine besturingen PNOZmulti 2.
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Configureerbare veilige kleine besturingen 

Veilige kleine besturingen PNOZmulti Configurator –  
bedrijfsmoduskeuze made easy!

De PNOZmulti Configurator is een 

softwaretool voor de configuratie  

van de veilige kleine besturingen 

PNOZmulti. 

Om de toegangsautorisaties te 

regelen, maakt de nieuwe software-

versie 10.12 de aansluiting mogelijk 

van maximaal vier PITreader-apparaten 

op de basismodule PNOZ m B1. 

Naast de toegangsautorisatie kan de 

functioneel veilige bedrijfsmoduskeuze 

op machines en installaties worden 

geconfigureerd met nieuwe bedrijfs-

moduskeuze-elementen (functieblok-

ken) in de softwaretool PNOZmulti 

Configurator. In combinatie met het 

bedrijfsmoduskeuze- en toegangsau-

torisatiesysteem PITmode, vooral de 

PITreader, krijgt u twee comfortabele 

oplossingen voor de bedrijfsmodus-

keuze. In combinatie met PITreader 

en de bijbehorende RFID-sleutels 

wordt de autorisatie voor de keuze 

geconfigureerd. De geselecteerde 

bedrijfsmodus kan worden uitgelezen 

in de PNOZmulti.

Bedrijfsmoduskeuze via toets:  

Enerzijds kan de bedrijfsmodus 

worden geselecteerd via de  

Pilz PIT oe4S knoppenbox of  

via standaard toetsen.

Uw voordelen in één oogopslag

• functioneel veilige bedrijfsmoduskeuze tot PL d/SIL CL 2, gebaseerd  

op het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode  

in combinatie met PITreader

• configuratie van toegangsautorisaties met hoge manipulatie  

bescherming in combinatie met PITreader

• veilige besturing en bewaking voor toepassingen in verwarmings- 

techniek op de nieuwe basismodule PNOZmulti 2 met gecertificeerd 

“brander”-functieblok

Bedrijfsmoduskeuze  

via aanraakscherm:  

Als alternatief kan de bedrijfsmodus 

veilig worden geselecteerd met  

een toetsenbord op een HMI. De 

bedrijfsmodus en visualisatieterminals 

PMIvisu kunnen worden gebruikt om 

de bedrijfsmodus veilig te selecteren. 

Vanaf versie 10.12 wordt bovendien 

een nieuwe basismodule van de 

kleine besturingen PNOZmulti 2 

speciaal voor toepassingen in de 

verwarmingstechniek ondersteund.
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Configureerbare veilige kleine besturingen 

Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti – PNOZmulti Configurator, versie 10.12

Technische 
kenmerken

 • PNOZmulti Configurator: grafische softwaretool voor configuratie en programmering 
van de veilige kleine besturingen PNOZmulti

 • Maximaal 4 PITreader aan de basismodule PNOZ m B1 (PNOZmulti 2) ondersteunt:  
configuratie van de vereiste PITreader-autorisaties met het element/functieblok  
“PITreader Access”

 • functioneel veilige bedrijfsmoduskeuze met de bedrijfsmoduskeuze-elementen 
 - Element/functieblok “MSO flex”:  
configuratie van toetsen of de Pilz PIT oe4S knoppenbox voor veilige  
bedrijfs moduskeuze aan een ingangsmodule PNOZmulti 2
 - Element/functieblok “MSO flex visu”:  
In de visualisatiesoftware PASvisu worden variabelen gedefinieerd als ingangen  
van de bedrijfsmodustoetsen en overgedragen naar de PNOZmulti 2.  
De bedrijfsmodus kan dan worden geselecteerd met behulp van de software  
toetsen op het bedieningspaneel.
 - Element/functieblok “brander”: voor de configuratie van de basismodule  
PNOZ m B1 Burner voor het veilig regelen en bewaken van verwarmings  
installaties volgens EN 50156 en EN 298

Bestelnummer  • Om de PNOZmulti Configurator volledig te kunnen gebruiken, hebt u behalve het 
softwarepakket ook een geldige licentie nodig. De demo-software met beperkte 
functionaliteit verandert door het aanschaffen van een licentie in een volledige versie. 
Informatie over beschikbare licenties op www.pilz.com, webcode: web151344

 • Download de demo-software op het internet (voor geregistreerde gebruiker),  
Informatie op www.pilz.com, webcode: web150399

PNOZmulti Configurator, Basic Licence
 • volledige versie 773 010B

 • PNOZ m B1 772 101
 • PNOZ m B1 Burner 772 102
 • PITreader base unit 402 255
 • PITreader key adapter h 402 308
 • PIT oe4S knoppenbox 402 311

 • PMI v704e 266 704
 • PMI v707e 266 707

Krijg in onze What’s New Video's een overzicht over de nieuwe functies  
van versie 10.12: www.pilz.com/pnozmulti-tools

Download de 
demosoftware op 
www.pilz.com 

Webcode: 

web150399

Bewaak de functioneel veilige bedrijfsmoduskeuze in het netwerk van kleine besturingen PNOZmulti 2  
met PITreader van het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode! Vanaf versie 10.12  
zijn in de PNOZmulti Configurator twee nieuwe elementen/functieblokken beschikbaar!
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Servoversterkers

Servoversterker PMC SI6 voor meerassige  
toepassingen – nauwkeurig, productief en flexibel

Bespaar kostbare ruimte in de 

schakel kast met de compacte  

aandrijvingsregelaars PMC SI6, want 

met een breedte van slechts 45 mm 

is de aandrijvingsregelaar een van  

de meest compacte oplossingen  

op de markt. 

De aandrijvingsregelaars PMC SI6 zijn 

voorbestemd voor gebruik in grote  

installaties en machines met vier of 

meer assen. PMC SI6 wordt gevoed 

via de voedingseenheid PMC PS6, 

die verkrijgbaar is in twee verschillende 

voedingseenheden. Door de  

mogelijkheid om meerdere voedings-

eenheden parallel te schakelen,  

kan de centrale voedingsmodule 

PMC PS6 worden geschaald. Bij  

gebruik van dubbelassige modules  

is een asymmetrische nominale 

stroom belasting mogelijk. Het maakt 

een vermindering van het aantal  

varianten en dus opslag mogelijk.  

Het meer assige systeem kan voor 

elke toepassing worden geschaald  

en zo worden aangesloten op een 

krachtig meer assig systeem met een 

kleine bouwbreedte – precies volgens 

uw behoeften.

Uw voordelen in één oogopslag

• Een- of dubbelassige regelaar met een nominale uitgangsstroom tot 

50 A en 250% overbelastbaarheid 

• Ruimte- en kostenbesparende oplossing met één kabel 

• Geïntegreerde EtherCAT- of PROFINET-communicatie 

• Aandrijving-geïntegreerde veiligheidsfuncties tot PL e 

• Geïntegreerde rembesturing 

• Asymmetrisch nominaal stroomverbruik op dubbelassige regelaars bij 

het gebruik van motoren met verschillende vermogens



PMC SI6
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Servoversterkers

Servoversterker PMC SI6

Technische  
kenmerken

 • Afmetingen in mm (B x H x D):
 • Communicatiepoorten:
 • Veiligheidsfuncties:
 • Aantal digitale ingangen:
 • Soort voedingsspanning:
 • omgevingstemperatuur:
 • Frequentie eindtrap:
 • Nominale stroom uitgang:
 • Encoder-interfaces

vanaf 45 x 343 x 265
EtherCAT, PROFINET
STO, SS1 (klemmen, FSoE)
8
DC 24 V
0 …  45 °C
4 kHz, 8 kHz
50 A (4 kHz), 40 A (8 kHz)
EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 V DC), SSI, 
incrementele TTL, incrementele HTL,  
puls/richting HTL, resolver,  
HIPERFACE DSL

Bestelnummer  • PMC SI6A061
 • PMC SI6A062
 • PMC SI6A161
 • PMC SI6A162
 • PMC SI6A261
 • PMC SI6A262
 • PMC SI6A361

Online-informatie 
op www.pilz.com

Webcode: 

web150508

Type/bestelnummer
PMC SI6A _ 6 _ _ / _

Afmetingen Asregelaar Nominale stroom bij 4 kHz
0 1 5 A
0 2 2 x 5 A
1 1 1 x 12 A
1 2 2 x 12 A
2 1 1 x 22 A
2 2 2 x 22 A
3 1 1 x 50 A

Typesleutel PMC SI6

Veiligheidstechniek
Zonder veiligheidstechniek Z
STO via klemmen R
STO en SS1 via FSoE Y

Veldbus
EtherCAT EC
PROFINET PN
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Servoversterkers

Servoversterker PMC SC6 –  
de uitbreidbare stand aloneoplossing

Met de compacte standalone 

aandrijfregelaar PMC SC6 krijgt u  

de meest compacte oplossing op  

de markt – dat bespaart kostbare 

ruimte in de schakelkast!

PMC SC6, die over een geïntegreerde 

voeding beschikken, zijn verkrijgbaar 

als enkel- en dubbelassige besturin-

gen voor zowel asynchrone als 

synchrone servomotoren en zijn bij 

uitstek geschikt voor gebruik in 

compacte installaties en machines. 

De motorparameters worden 

automatisch ingesteld vanaf het 

elektronische motortypeplaatje in 

combinatie met de encoderinterfaces 

HIPERFACE DSL of EnDat 2.2 digitaal

De energie-efficiënte aandrijfregelaars 

PMC SC6 gebruiken vanwege de 

mogelijkheid tot tussenkringkoppeling 

de regeneratieve energie van een 

aandrijving door een andere aandrij-

ving dan motorenergie. Bij machines 

met meer dan twee assen kan de 

PMC SC6 aandrijfregelaar worden 

uitgebreid met asmodules uit de  

PMC SI6 serie. Daarbij wordt deze 

asmodule uit de aanbouwtechniek  

via de tussenkringkoppeling door de 

Uw voordelen in één oogopslag

• Een- of dubbelassige regelaar met een nominale uitgangsstroom tot 

19 A en 250% overbelastbaarheid 

• Ruimte- en kostenbesparende oplossing met één kabel HIPERFACE DSL 

• Geïntegreerde EtherCAT- of PROFINET-communicatie 

• Aandrijving-geïntegreerde veiligheidsfuncties tot PL e 

• Geïntegreerde rembesturing 

• Asymmetrisch nominaal stroomverbruik op dubbelassige regelaars bij 

het gebruik van motoren met verschillende vermogens

standalone aandrijfregelaar van 

energie voorzien en heeft dus  

geen eigen voedingseenheid nodig. 

Dit bespaart kosten en maakt het 

mogelijk applicaties met maximaal 

vier assen te realiseren.
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Servoversterkers

Servoversterker PMC SC6

Technische  
kenmerken

 • Afmetingen in mm (B x H x D):
 • Communicatiepoorten:
 • Veiligheidsfuncties:
 • Aantal digitale ingangen:
 • Soort voedingsspanning:
 • omgevingstemperatuur:
 • Frequentie eindtrap:
 • Nominale stroom uitgang:
 • Encoder-interfaces

vanaf 45 x 343 x 265
EtherCAT, PROFINET
STO, SS1 (klemmen, FSoE)
8
DC 24 V
0 …  45 °C
4 kHz, 8 kHz
19 A (4 kHz), 15 A (8 kHz)
EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 V DC), SSI, 
incrementele TTL, incrementele HTL,  
puls/richting HTL, resolver,  
HIPERFACE DSL

Bestelnummer  • PMC SC6A062
 • PMC SC6A162
 • PMC SC6A261

Online-informatie 
op www.pilz.com

Webcode: 

web150508

Type/bestelnummer
PMC SC6A _ 6 _ _ / _

Afmetingen Asregelaar Nominale stroom bij 4 kHz
0 2 2 x 4,5 A
1 2 2 x 10 A
2 1 1 x 19 A

Typesleutel PMC SC6

Veiligheidstechniek
Zonder veiligheidstechniek Z
STO via klemmen R
STO en SS1 via FSoE Y

Veldbus
EtherCAT EC
PROFINET PN
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Bedienterminals

De Pilz Human Machine Interfaces 

(PMI) vormen de schakel tussen mens 

en machine. De PMIvisu v807 en 

v812 breiden het portfolio van visuali-

satiepanelen uit en vervolledigen en 

bieden een uitgebreide HMI-oplossing.

De high-performance serie bestaat uit 

het robuuste PMI v8-paneel en de 

webgebaseerde visualisatiesoftware 

PASvisu. Deze staat vooraf geïnstal-

leerd en met licentie op de panelen 

met kras- en slagvast glasdisplay ter 

beschikking. De PMIvisu v8 panelen 

zijn uitgerust met het Windows 10 

besturingssysteem en zijn verkrijgbaar 

in een compacte 7-inch variant en in 

een 12,1-inch variant. 

Voor de eenvoudige inbedrijfstelling 

van het capacitieve paneel staat de 

PMI Assistant voor u ter beschikking. 

In combinatie met de veilige kleine 

besturing PNOZmulti 2 of het auto-

matiseringssysteem PSS 4000  

vormen de PMIvisu v8-apparaten een 

optimale systeemoplossing. Over het 

algemeen kunnen de PMIvisu v8- 

panelen worden gebruikt met alle  

besturingen die een OPC UA-server 

hebben en maken professionele visu-

alisatie en diagnose van machines en 

installaties in één oogopslag mogelijk!

PMIvisu v8 – HMIpanelen  
met visualisatiesoftware

Uw voordelen in één oogopslag

• Professionele visualisering van machines en installaties 

• PASvisu visualisatiesoftware vooraf geïnstalleerd en met licentie 

• Uitgerust met het Windows 10 IoT-besturingssysteem

• Toegang op afstand via web-technologieën 

• Omvangrijke bibliotheek voor de grafische weergave van uw  

automatiseringsproces

• Alarmeren, internationaliseren en gebruikersbeheer geïntegreerd 

• PMI Assistant voor eenvoudige inbedrijfstelling en beheer van het paneel 

• 500 externe variabelen opgenomen via de PMI-runtimelicentie 

• Kwaliteitsproduct “made in Germany”
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Bedienterminals

Technische  
kenmerken

PMI v807
 • Diagonaal: 7"
 • Resolutie: 800 x 480 pixels
 • capacitief glas-touchscreen

PMI v812
 • Diagonaal: 12,1"
 • Resolutie: 1 280 x 800 pixels 
 • capacitief glas-touchscreen

Gemeenschappelijke kenmerken
 • Processor: Intel Celeron Quad Core™ J1900
 • Werkgeheugen: 4 GB RAM
 • Geheugen: 32 GB mSATA SSD
 • Besturingssysteem: Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Embedded
 • Beeldscherm: Grafisch kleuren-TFT, 16,7 miljoen kleuren, led-backlight 
 • Formaat: 16:9 
 • Communicatiepoorten: 2 x GbE, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
 • Voedingsspanning: 24 V DC
 • omgevingstemperatuur: 0 … 50 °C 
 • Certificatie: CE, cULus, design voor FCC voorbereid
 • Beschermingsgraad: IP65 front, IP20 achterzijde

Bestelnummer  • PMI v807
 • PMI v812

266 807
266 812

Visualisatieterminals PMI v8 Serie

Webcode: 

web160789

Online-informatie 
op www.pilz.comPSS 4000

PMI v8 met PASvisu Server

Ethernet

Ethernet

Visu Client PMI
PMI v8 met PASvisu Viewer

Visu Client PC
HTML5-gebaseerd

Visu Client Smart Devices
HTML5-gebaseerd

WLAN-Router

Netwerken van visualisatieterminals PMIvisu.

OPC UA serverPNOZmulti 2



 

In veel landen zijn wij vertegenwoordigd door handelspartners. Voor meer informatie kunt  
u onze homepage www.pilz.com raadplegen of contact opnemen met ons hoofdkantoor.

Gedrukt op 100% gerecycleerd papier voor het welzijn van het milieu.

Support
U ontvangt van Pilz dag en nacht technische ondersteuning. 

Amerika

Brazilië

+55 11 97569-2804

Canada

+1 888 315 7459

Mexico

+52 55 5572 1300

USA (toll-free)

+1 877-PILZUSA (745-9872)

Azië

China

+86 21 60880878-216 

Japan

+81 45 471-2281

Zuid-Korea 

+82 31 778 3300

Australië en Oceanië

Australië

+61 3 95600621

Nieuw Zeeland

+64 9 6345350

Europa

België, Luxemburg

+32 9 3217570

Duitsland

+49 711 3409-444

Frankrijk

+33 3 88104003

Groot-Brittannië

+44 1536 462203

Ierland

+353 21 4804983

Italië, Malta

+39 0362 1826711

Nederland

+31 347 320477

Oostenrijk

+43 1 7986263-0

Scandinavië

+45 74436332

Spanje

+34 938497433

Turkije

+90 216 5775552

Zwitserland

+41 62 88979-32

Onze internationale  

hotline is bereikbaar via:  

+49 711 3409-222  

support@pilz.com
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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.

7-
8-

nl
-3

-0
22

, 2
02

1-
01

 P
rin

te
d 

in
 G

er
m

an
y

©
 P

ilz
 G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, 2

02
1


