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Pressemeddelelse

De nye lysgitre PSENopt slim fra Pilz til
applikationer med begrænset plads – sikring,
hvor pladsen er trang

Ostfildern, 21.12.2016 - Pilz udvider sit program med lysbomme

med serien PSENopt slim. Disse egner sig med deres smalle

konstruktion især til applikationer, hvor pladsen er trang. Her

sørger de nye, superslanke lysbomme alt efter behov for

finger- og håndbeskyttelse op til højeste Performance Level

(PL) e.

  

Lysbommene PSENopt slim er velegnede til begrænset plads ved

maskiner med cykliske indgreb, som f.eks. ilægningsarbejde eller

materialetilførsel og -bortskaffelse. Takket være

kaskadeopkoblingsfunktion uden dødzoner giver de en effektiv

overræknings- og overtrædelsesbeskyttelse i overensstemmelse

med IEC 61496-2.

Effektiv beskyttelse og meget mere

Ved hjælp af LED-visningen kan operatøren med et enkelt blik se de

væsentlige årsager til maskinstoppet. På denne måde kan

maskinens stilstandsperioder reduceres.

PSENopt slim kan installeres hurtigt og enkelt med kompatibel

monteringshjælp. Derudover er der et omfattende tilbehør til

rådighed til PSENopt slim som f.eks. omdirigeringsspejle og

teststænger.
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Forberedt på alle sikkerhedssituationer

Der findes mange forskellige varianter til de forskellige applikationer:

Konstruktøren kan vælge mellem lysgitre af type 2 og type 4 i

overensstemmelse med EN/IEC 61496-1/-2 samt passende

varianter til finger- og håndbeskyttelse. Samtidig kan der vælges

forskellige højder på beskyttelsesområderne fra 150 mm til 1200

mm.

Sammen med f.eks. sikkerhedsrelæet PNOZsigma eller de

konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti giver PSENopt slim

brugeren en økonomisk og komplet løsning til maskinsikkerhed.

 

  

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. : 180654
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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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