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PASloto: Sikker beherskelse af farlig energi

Ostfildern, 20.02.2017 - Med PASloto tilbyder

automatiseringsvirksomheden Pilz nu software til

dokumentation af lockout-tagout-processer (LoTo). På denne

måde er det ganske enkelt at udarbejde og dokumentere

arbejdsbeskrivelser for håndtering af farlige energikilder. Som

supplement formidler Pilz i det tilhørende kursus den

nødvendige viden om LoTo-metoden samt optimal håndtering

af softwaren.

  

LoTo beskriver sikkerhedsforanstaltningerne (f.eks. låsninger) ved

håndtering af farlige energikilder som f.eks. el, pneumatik eller

hydraulik. Ved hjælp af softwaren PASloto kan der oprettes LoTo-

rapporter og virksomhedens egne LoTo-regler kan kontrolleres. På

denne måde kan lockout-tagout-forløbene dokumenteres på en

enkel måde. PASloto udarbejder plakaten til dokumentation af et

anlægs komplette LoTo-procedure og gør det muligt at tilføje fotos

af maskinen og energikilderne til lockout-tagout-plakaten. Softwaren

med licens er klar til download under adressen:

www.pilz.com/pasloto 

Som supplement tilbyder Pilz kurset "LoTo: Lockout Tagout –

sikkerhedsrelevant spærring og låsning". En-dags-seminaret giver

producenter og driftsansvarlige en detaljeret forståelse af kravene i

og anvendelsesområderne for LoTo-metoden. Derudover

informeres deltagerne om alle aspekter i frigørelse af farlige

energier i forbindelse med dine medarbejderes sikkerhed og

bevarelse af alle moduler. Praksisorienterede øvelser formidler et

omfattende indblik i softwaren PASlotos funktioner.
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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. : 181320
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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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