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Pilz præsenterer det nye sikre
beskyttelsesdørssystem PSENmlock – en
pålidelig dørvogter

Ostfildern, 18.03.2016 -

  

Nu udvides serien af sikre beskyttelsesdørssystemer fra Pilz med

PSENmlock. PSENmlock giver sikker beskyttelsesdørsovervågning

og sikre tilholdere til person- og procesbeskyttelse op til den højeste

sikkerhedskategori PL e i samme modul. Takket være den smalle,

men robuste konstruktion og de mange monteringsmuligheder er

PSENmlock fleksibel at anvende og enkel at montere.
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Både på små og på større, tungere døre – sving- og skydedøre

samt afskærmninger og lemme – er PSENmlock den pålidelige

dørvogter. Ud over disse anvendelsesmuligheder sørger den

fleksibelt lejrede aktuator for en stor toleranceudligning og

ubegrænset funktionsevne, selvom dørene synker. Samtidig

reducerer de spændingsfrie tilholdere ved hjælp af en bistabil

magnet det sikre beskyttelsesdørssystems energiforbrug.

Diagnosedataene er tydelige i mange monteringspositioner: LED'er

på tre af husets sider sørger for operatørvenlig diagnose uanset

monteringssituation.

Uimodståelig styrke

Med sin tilholdekraft på 7500 N og integrerede indgrebskraft på 30

N forhindrer det sikre beskyttelsesdørssystem utilsigtet åbning af

beskyttelsesanordningen. Dermed er PSENmlock også særligt

egnet til maskiner med farligt efterløb som f.eks. roterende knive,

svinghjul og robotter, hvor sikre tilholdere op til PL d eller PL e er

absolut nødvendige. Derudover forhindrer en integreret mekanisk

genstartspærre utilsigtet aktivering af tilholderen, separat tilbehør er

ikke nødvendigt. Genstartspærren gør ikke kun maskinens drift

sikrere. Utilsigtet genstart er også udelukket under

vedligeholdelsesarbejde.

Sørg for at sikre først!

Utilsigtet eller for tidlig åbning af sikkerhedsanordningen rummer

ved maskiner med efterløb den største sikkerhedsrisiko for

operatøren. Derfor drejer det sig især om at forhindre den farlige

situation ved deaktivering af en kontakt. To-kanals-aktiveringen af

tilholderen i PSENmlock sørger for, at der ikke længere er fare, når

døren åbnes. Også fejltilfælde som f.eks. kortslutning registreres

sikkert, således at utilsigtet åbning af døren kan forhindres.
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Yderligere oplysninger om produktet finder du under

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

category=00106002227123

Pilz udstiller på Hannover-messen i hal 9, stand D17 og på standen

for SmartFactory KL i hal 8, stand D20.

Yderligere oplysninger under: www.pilz.com/de-DE/hannover-

messe og under webkoden web9481.

 

 

  

Billedtekst:
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http://srv-imp10-prod-back/da-DK/eshop/00106002227123/PSENmlock-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. : 88142

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

http://www.linkedin.com/company/pilz-skandinavien

Kontaktperson for journalister

Presseansvarlig
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