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Det nye sikkerhedsrelæ PNOZ c2 fra Pilz – hurtig
overvågning af lysbomme

Ostfildern, 04.04.2014 -

  

Pilz tilbyder som en nyhed sikkerhedsrelæet PNOZ c2 i

produktserien PNOZcompact til sikker overvågning af alle gængse

lysbomme af type 4 og af sensorer med sikre omskiftningsudgange

(OSSD-udgange) i overensstemmelse med EN 61496. Den korte

reaktionstid på højst 12 millisekunder giver mere fleksibel sikkerhed,

fordi lysbomme kan monteres tættere på den farlige bevægelse. Det

nye PNOZ c2 kan anvendes på alle områder inden for

maskinproduktion og opfylder de højeste sikkerhedskrav indtil

Performance Level (PL) e og Safety Integrity Level Claim Limit (SIL

CL) 3. Sikkerhedsrelæet giver især fordele inden for seriefremstilling

af maskiner.
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Ved hjælp af den korte, garanterede samlede reaktionstid på højst

12 millisekunder gennem hele relæets livscyklus kan lysbomme

monteres tættere på farekilden. Beskyttelse mod at kunne række

ind bagved kan således undværes, afhængigt af applikationsmiljø.

Sikkerhedsrelæets reaktionstid vises på forsiden af det nye

sikkerhedsrelæ. Det sparer tid ved installation og service, f.eks. ved

den årligt tilbagevendende inspektion af berøringsfrit fungerende

beskyttelsesudstyr (ESPE-inspektion). Takket være den direkte

spændingsforsyning til lysbommenes sendere og modtagere via

PNOZ c2 kan de installeres hurtigere.

I kombination med f.eks. lysbommene PSENopt og

beskyttelsesdørsafbryderne PSENcode fra Pilz opstår der således

en sikker og hurtig løsning til berøringsfrit fungerende

beskyttelsesanordninger.

Til overvågning af lysbomme af type 4 og sensorer med OSSD-

udgange giver det nye PNOZ c2 maksimale sikkerhedsstandarder

indtil PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til IEC

62061.

Installer hurtigt, omkostningsbesparende og fleksibelt

To startmuligheder – overvåget eller automatisk – forenkler

tilslutningen af den ønskede startmulighed, fordi det ikke er

nødvendigt med ekstra brokoblinger for at foretage valget. Også

fjederklemmerne, der er installeret fast på modulet og kan tilsluttes

uden værktøj, bidrager til en enkel og hurtig installation. På denne

måde sparer PNOZ c2 ikke kun tid, men også omkostninger ved

hjælp af en enklere tilslutning og fleksibel vedligeholdelse.
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Enklere dokumentation

PNOZ c2 har et blokdiagram med tilslutningseksempel, der

muliggør tilslutning uden separat dokumentation.

På det nye sikkerhedsrelæ er der desuden en QR-kode, som kan

bruges til at hente yderligere produktinformationer. På denne måde

er der altid aktuelle produktdata til rådighed.

 

 

 

Tekster og billeder kan også downloades på www.pilz.com. For at

komme direkte til de relevante internetsider i Pressecenter, bedes

du indgive følgende webkode på hjemmesiden. : 10314

Pilz på de sociale netværk

Via vores kanaler på de sociale medier giver vi dig

baggrundsinformation om virksomheden og medarbejderne hos Pilz,

og vi fortæller om den aktuelle udvikling inden for

automatiseringsteknologi.

http://www.facebook.com/pages/Pilz-DK/342707639425

https://twitter.com/PilzDK

http://www.youtube.com/pilzDK

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

http://www.linkedin.com/company/pilz-skandinavien
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Kontaktperson for journalister

Presseansvarlig
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