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PNOZ: meegroeien met de stand van de techniek 

PNOZ veiligheidsrelais zijn al meer dan 30 jaar op de markt en 

hebben zich wereldwijd al miljoenen keren bewezen in industriële 

toepassingen. Veiligheidsrelais uit de verschillende PNOZ-families 

bewaken veiligheidsfuncties zoals noodstop, veiligheidshekken, 

lichtschermen, tweehandbedieningsapparaten, schakelmatten, 

toerental, stilstand en nog veel meer. PNOZ wordt in de hele 

wereld beschouwd als het toppunt van veilige, betrouwbare 

verwerkingseenheden. Met hun talrijke doorontwikkelingen zijn de 

eerste PNOZ-apparaten uitgegroeid tot complete families voor 

talloze toepassingen. 

[Historisch overzicht van de veiligheidsrelais PNOZ: 

PNOZclassic] 

PNOZclassic: één relais per functie 

In de jaren tachtig kondigde zich het einde van de schakelrelais 

met mechanische draadspoel aan. 1987 was het geboortejaar van 

het oer-PNOZ: PNOZclassic betekende als eerste gepatenteerde 

veiligheidsrelais een mijlpaal in de veiligheidstechniek, en er 

volgden er nog veel meer. PNOZclassic was toen nog olijfgroen, 

relatief breed en kon precies één veiligheidsfunctie voor zijn 

rekening nemen. Het werd al in 1996 gevolgd door de 

veiligheidsrelais-familie PNOZ X: robuuster, beduidend kleiner en 

voorzien van insteekklemmen, bewaakt dit veiligheidsrelais nog 

steeds veiligheidsfuncties zoals noodstop, veiligheidshek en 

lichtschermen. De technische basis wordt gevormd door 

potentiaalvrije, elektromechanische contacten in de 2-

relaistechniek. Per functie wordt één veiligheidsrelais gebruikt. 

[Historisch overzicht van de veiligheidsrelais PNOZ: PNOZ X] 
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PNOZ X: met insteekbare klemmen 

De veiligheidsrelais PNOZ X in de maten 22,5 mm tot 90 mm en 

met twee tot acht schakelcontacten hebben zich snel tot een 

productfamilie ontwikkeld. Ze kunnen worden gebruikt om zowel 

vertraagde als niet-vertraagde contactuitbreidingsblokken, veilige 

tijdrelais, veilige bewaking van stilstand en andere functies te 

implementeren. Dankzij de insteekbare klemmen profiteren 

gebruikers voor het eerst van een snelle en eenvoudige 

vervanging.  

[Historisch overzicht van de veiligheidsrelais PNOZ: 

PNOZelog] 

PNOZelog: met veilige halfgeleideruitgangen 

Door de technische ontwikkelingen worden de eisen aan de 

automatiserings- en veiligheidstechniek steeds hoger. PNOZelog, 

het eerste veiligheidsrelais met veilige halfgeleideruitgangen, 

volgde in 2000. PNOZelog dient voor de bewaking van één of twee 

veiligheidsfuncties en combineert de ervaring van 

elektromechanische veiligheidsrelais met de voordelen van 

moderne elektrotechniek. Nieuw zijn de uitgebreide 

diagnosemogelijkheden en de mogelijkheid om afzonderlijke 

apparaten via logische AND/OR-functies met elkaar te verbinden 

tot aan elkaar gekoppelde veiligheidsfuncties.  
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[Historisch overzicht van de veiligheidsrelais: PNOZsigma] 

PNOZsigma: veelzijdig, ook in "speciale toepassingen".  

In 2006 werd het veiligheidsrelais PNOZsigma toegevoegd aan de 

familie van Pilz-veiligheidsrelais. Deze compacte veiligheidsrelais 

paren jarenlange ervaring aan de modernste veiligheidstechniek. 

Het universele concept van PNOZsigma biedt tal van voordelen, 

de PNOZsigma-apparaten worden sectoroverstijgend ingezet. Met 

breedtes vanaf 12,5 mm wordt PNOZsigma ook ingezet op 

plaatsen waar de ruimte beperkt is. PNOZsigma-veiligheidsrelais 

combineren meerdere functies in één apparaat: het starttype, het 

type aangesloten sensoren en tijdfuncties kunnen rechtstreeks op 

de voorkant van het apparaat worden ingesteld met een 

draaischakelaar.  

Apparaten zoals PNOZs30 voor toerentalbewaking of PNOZs50 

(het "rem-sigma") staan garant voor een hoge beschikbaarheid en 

bieden een snelle, eenvoudige diagnose via hun extra display, dat 

het goed afleesbare LED-display aan de voorkant van het 

apparaat bij beide familieleden aanvult.  

PNOZ s50 kan twee krachtige remmen tegelijk contactloos en dus 

zonder slijtage en veilig aansturen. Hiermee zorgt dit relais in het 

bijzonder bij verticale assen voor de vereiste veiligheid: het eigen 

gewicht van hangende lasten kan bijvoorbeeld bij laad- en 

losportalen, gereedschapsmachines, hefinrichtingen en in de 

toneeltechniek voldoende zijn om de as onbedoeld te laten 

zakken. Het veiligheidsrelais PNOZ s50 met noodstopfunctie is 

ontworpen voor het aansturen van vastzet- of veiligheidsremmen 

binnen een bereik van 24/48 volt DC in verticale assen tot PL e 

resp. SIL CL 3. Het bijzondere van deze ontwikkeling op de markt 
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was dat vanaf dat moment met één veiligheidsrelais tegelijkertijd 

twee remmen, ook van verschillende fabrikanten, konden worden 

aangestuurd.  

 
[Historisch overzicht van de veiligheidsrelais: PNOZ s60] 

PNOZ kan ook de spanning bewaken 

PNOZ s60 fungeert als veilig spanningsbewakingsrelais: het 

veiligheidsrelais dient voor de bewaking van de spanningsloze 

toestand van machines en installaties volgens de uit de VS 

afkomstige norm UL6420. PNOZ s60 is bijzonder geschikt voor 

gebruik in toepassingen die een Safety Lockout System (SLS) 

vereisen.  

De productfamilies PNOZ X, PNOZelog en vooral PNOZsigma zijn 

de afgelopen jaren voortdurend uitgebreid met nieuwe, krachtige 

apparaten en modules en worden tot op de dag van vandaag met 

succes ingezet.  

 

[Historisch overzicht van de veiligheidsrelais: PNOZcompact] 

PNOZcompact: slanker, ideaal voor lichtschermen 

Met een breedte van slechts 22,5 millimeter zette PNOZcompact 

een nieuwe standaard in de schakelkast. Het apparaat, dat sinds 

2012 verkrijgbaar is, dient voor de bewaking van noodstops, 

veiligheidshekken en lichtschermen. PNOZcompact biedt 

maximale veiligheid tot aan Performance Level (PL) e resp. SIL 3. 

Deze qua functies geoptimaliseerde veiligheidsrelais zijn thuis in 

alle takken van de machinebouw. PNOZ c2 is bijzonder geschikt 

voor de veilige bewaking van lichtschermen van type 4, zoals 

PSENopt van Pilz of sensoren met OSSD-uitgangen conform 

EN 61496-1. PNOZcompact is uitgerust met vast geïntegreerde 
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push-in veerkrachtklemmen, die een eenvoudige en snelle 

installatie zonder gereedschap mogelijk maken. Van alle PNOZ-

producten is PNOZ c2 het snelst in termen van reactietijd. 

((6.037, met thematische opmerkingen tussen rechte haken)) 


