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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-gruppen

Pilz-gruppen er global udbyder af produkter, systemer og

serviceydelser til automatiseringsteknik. Familievirksomheden med

hovedafdeling i Ostfildern beskæftiger ca. 2.500 medarbejdere. Med

42 datterselskaber og filialer skaber Pilz verdensomspændende

sikkerhed for mennesker, maskiner og miljø. Den teknologisk

førende virksomhed tilbyder komplette automatiseringsløsninger,

der omfatter sensorteknologi, styringsteknik og drevteknik –

inklusive systemer til industriel kommunikation, diagnose og

visualisering. Et internationalt program af serviceydelser med

rådgivning, udvikling og kurser afrunder porteføljen. Løsningerne fra

Pilz anvendes ikke kun inden for maskin- og anlægsproduktion, men

også i mange andre brancher som f.eks. vindenergi, jernbaneteknik

og robotteknologi.

www.pilz.com

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.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

https://www.linkedin.com/company/pilz
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Kontaktperson for journalister

Martin Kurth

Virksomheds-og teknisk presse

+497113409158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Teknisk presse

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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