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Pilz præsenterer den nye serie af nødstopknapper
PITestop active – omskift smart – spar energi

Ostfildern, 23.02.2017 - Med PITestop active præsenterer Pilz for

første gang en ny serie af nødstopknapper, der kan aktiveres

elektrisk. De signalerer ved hjælp af belysning, om de er aktive

eller ej. Sådan sørger du for mere fleksibilitet og

modularisering helt i overensstemmelse med Industrie 4.0.

Brugerne nyder derudover også godt af besparelser inden for

energiomkostninger: Nu behøver det komplette anlæg nemlig

ikke at være tilsluttet strøm for at bevare nødstopfunktionen.

  

PITestop active giver fordele for anlæg og maskinparker, hvor dele

af anlæggene flyttes: Maskindelene kan med PITestop active alt

efter behov på en sikker måde aktiveres eller deaktiveres i

overensstemmelse med ISO 13850. I samspil med

styringssystemerne PNOZmulti fra Pilz, der allerede understøtter

modulopbygning af anlæg, er det enkelt at implementere fleksible

sikkerhedskoncepter, som især kræves af Smart Factory. PITestop

active er til rådighed i forskellige varianter til ind- og påbygning på

maskinen: Indbygningsvarianten med kapslingsklasse IP65 og

påbygningsvarianten med M12-tilslutning.
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Mere frihed til udformning

PITestop active kan aktiveres elektrisk og er derudover integreret i

sikkerhedskredsen. Nødstoppet skal derudover ikke længere

omskiftes til inaktiv tilstand manuelt. På denne måde kan du spare

tid. Ligeledes skal mobile betjeningspaneler ikke længere opbevares

sikkert, men blot deaktiveres, hvilket øger sikkerheden.

Maskinparken kan med PITestop active også udformes mere

fleksibelt, og driftstypen kan skiftes hurtigere ved forbundne

maskiner: Lige fra halvautomatisk drift med mange enkeltmoduler til

fuldautomatisk drift, hvor hvert enkelt nødstop påvirker hele kæden.

Smart lysende nødstop

Anlægsmoduler kan fra- og tilkobles: På denne måde kan inaktive

maskindele frakobles udgifts- og energibesparende – uden ekstra

tildækning af inaktive nødstopknapper. Derudover er der i

nødstilfælde mulighed for en hurtig og entydig tilknytning, fordi

PITestop active efter aktivering viser denne tilstand ved at blinke

permanent. Dette fremskynder genoptagelsen af maskinernes og

anlæggenes drift og øger således deres tilgængelighed.

Sikkert nødstop i overensstemmelse med maskindirektivet

PITestop active opfylder kravene i den reviderede standard ISO

13850: Maskindirektivet stiller især høje krav til nødstopknappens

tydelighed og tilgængelighed på en maskine. Tidligere skulle et

inaktivt nødstop tildækkes for at udelukke forveksling i tilfælde af

fare. I praksis kunne det være vanskeligt at implementere. Nu giver

den reviderede ISO 13850 nye muligheder for udformning. Denne

standard definerer nu for første gang, at der også for

nødstopknapper er defineret en tredje tilstand, "inaktiv". Den sikkert

overvågede belysning vha. nødstopknapper muliggør nu en sikker

aktivering.
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Yderligere oplysninger om produktet finder du under:

https://www.pilz.com/de-INT/eshop/00104002147028/PITestop-Not-

Halt-Taster

  

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. : 181399
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http://imperia-prod.pilz.com/da-DK/eshop/00104002147028/PITestop-emergency-stop-pushbuttons


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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