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Pilz udvider beskyttelsesdørssystemet PSENslock med aktuelt to

nye produktvarianter: Der er nu en ny variant til rådighed, der

tilbyder udvidede diagnosefunktioner, samt endnu en ny variant, der

muliggør omskiftning af OSSD-udgange (Output Signal Switching

Device) uafhængigt af tilholderen. PSENslock tilbyder dermed enten

en hurtigere diagnose eller ekstra designfrihed, alt efter den enkelte

opgave.
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PSENslock giver sikker overvågning af beskyttelsesdøre med

elektromagnetiske procestilholdere til døre, lemme og

afskærmninger i ét, kompakt produkt.

Den nye variant med udvidet diagnosefunktion giver især en ekstra

fordel i anvendelsesområder, hvor der anvendes flere PSENslock:

Brugeren kan straks se, hvor en tilholder ikke er blevet aktiveret,

f.eks. på grund af tilsmudsning. Det sparer tid, fordi det er hurtigere

at udføre diagnose i tilfælde af fejl.

Den anden nye variant af det sikre beskyttelsesdørssystem

muliggør omskiftning af OSSD'erne (Output Signal Switching

Device) uafhængigt af tilholderne. Dette giver brugeren større

fleksibilitet og frihed til udformning af applikationen.

PSENslock er konstrueret til applikationer indtil PL e i henhold til

EN/ISO 13849-1 og SIL 3 i henhold til EN/IEC 62061.

Med sin åbne struktur kan beskyttelsessystemet tilsluttes til alle

gængse analyseenheder samt til Pilz-styringsteknik –

sikkerhedsrelæerne PNOZ, de konfigurerbare styringssystemer

PNOZmulti og automatiseringssystemet PSS 4000. Derudover er

det muligt at udføre serieforbindelser med den sikre sensorteknologi

PSEN fra Pilz – de sikre beskyttelsesdørssystemer PSENslock,

PSENsgate og den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode.

Du kan få yderligere oplysninger om produktet på adressen

https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?

category=00106002227061
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/da-DK/eshop/00106002227061/PSENslock-safety-gate-system


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. : 83783

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

Kontaktperson for journalister

Presseansvarlig
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