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PSENvip Long Range – sikkerhed i fuld længde!

Ostfildern, 04.12.2017 - Nu kan du få en ny Long-Range-variant

til det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 fra Pilz

til kantpresser: PSENvip Long Range er den første

beskyttelsesanordning med et beskyttelsesområde på op til 18

meter. Dermed egner det robuste beskyttelsessystem sig også

optimalt til overvågning af specialpresser som f.eks.

tandempresser. Samtidig opfylder det kamerabaserede

beskyttelsessystem alle gængse sikkerhedsstandarder samt

EN 12622, således at PSENvip 2 både er enkelt at håndtere og

giver maksimal produktivitet.

  

Det er enkelt at foretage ombygningen til den nye variant, fordi det

kun er modtagerenheden, der skal udskiftes. Med PSENvip Long

Range kan man f.eks. overvåge tandempresser sikkert med kun et

beskyttelsessystem. Anvendelsen af dette system overflødiggør

også en kombination af medkørende beskyttelsesanordning og

lysgitre, således at du allerede kan spare på

investeringsomkostningerne.

Med Long-Range-varianten får brugerne også et Hot-Plug-

kompatibelt beskyttelsessystem: Dvs. at der kan stilles to

kantpresser ved siden af hinanden. Det er muligt, fordi sender og

modtager i midten blot kan klappes væk. Senderen på maskine 1

arbejder så blot videre med modtageren på maskine 2, uden

genstart. På denne måde undgås unødvendige stilstandsperioder,

og produktiviteten øges.

Få mere at vide om PSENvip 2 her.
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/da-DK/eshop/00106002207043/PSENvip-camera-based-protection-system
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Billedtekst: Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 stiller som en nyhed en
variant til specialpresser til rådighed: PSENvip Long Range er optimalt til kantpresser med
overvågning op til 18 meter.

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. : 193360

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
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