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Pressemeddelelse

De nye lysgitre PSENopt II fra Pilz til applikationer
op til PL d – den helt rigtige type!

Ostfildern, 06.04.2016 -

  

Automatiseringsvirksomheden Pilz præsenterer med de første

lysgitre af type 3 en verdensnyhed inden for dette område: Nu

muliggør de nye lysgitre PSENopt II applikationer i

sikkerhedskategorien Performance Level d (PL d). Den nye

lysgitter-type lukker dermed "typehullet" i den reviderede udgave

IEC 61496-1. Med PSENopt II er det ikke længere nødvendigt at

vælge type 4, når PL d er påkrævet. Det vil sige, at du med de nye

lysgitre kan vælge det niveau, der passer helt nøjagtigt til

sikkerhedskravet. Det reducerer i sidste ende omkostningerne, fordi

du ikke behøver at overdimensionere.

 

Standarden IEC/EN 61496 for lysbomme, lystæpper og lysgitre

definerer kun typerne 2 og 4: Efter ændringen af standarden må

type 2-lysgitre kun anvendes i applikationer med Performance Level

c, og type 4-lysgitre må fortsat anvendes til Performance Level e.

Type 3 er knyttet til Performance Level d og var tidligere ikke til

rådighed som produkt. Derfor var brugerne nødt til konkret at vælge

type 4, når de skulle opfylde sikkerhedskravet PL d.

Beskyttelse mod stød …

De nye lysgitre fra Pilz egner sig især til manuelle arbejdspladser,

tilførsel/bortskaffelse af materiale samt til materialehåndtering i

robotapplikationer.

Med deres høje stødbestandighed på 50g er de optimalt egnede til
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barske industrimiljøer. Dermed giver PSENopt II ikke kun øget

fleksibilitet, hvad angår anvendelsesstedet, men reducerer også

maskinernes stilstandsperioder.

… og lang tids stilstand

PSENopt II giver ud over håndbeskyttelse som lysgitter af type 3

også fingerbeskyttelse op til PL d. Lysgitrene arbejder med

gennemgående enkeltstråler, der komplet udelukker de såkaldte

"dødzoner". På denne måde kan lysbommene rykke tættere på

applikationen. Takket være fraværet af dødzoner sparer brugerne

plads i applikationen.

Samtidig øger lysgitrene den tid, applikationen er til rådighed: Alle

væsentlige årsager og systemdefekter, som fremkalder maskinstop,

kan analyseres hurtigt og enkelt ved hjælp af LED'er. Det minimerer

stilstandsperioderne.

Hurtig og økonomisk beskyttelse

Lysgitret PSENopt II er derudover fleksibelt at anvende og enkelt at

installere med den tilhørende monteringshjælp. Med deres 5-polede

tilslutning kan de tilsluttes direkte til den decentrale periferi PDP67.

Dermed reduceres arbejdet med idrifttagning.

I forbindelse med styringsteknik fra Pilz er lysgitrene PSENopt II en

sikker og økonomisk komplet løsning til alle brancher og

anvendelsesområder.

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

for SmartFactory KL i hal 8, stand D20.

Yderligere oplysninger under: Hannover Messe og under webkoden

web9481.
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http://srv-imp10-prod-back/da-DK/hannover-messe


Billedtekst:

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. : 88249
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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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