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Pressemeddelelse

Nye produkter og varianter til det
modulopbyggede beskyttelsesdørssystem fra Pilz
– beskyttelsesdørssensoren PSENmlock med
serieforbindelse, knap-enheden PITgatebox og
flugtvejsoplåsning – systematisk beskyttelse dør
for dør!

Ostfildern, 09.04.2018 - Det modulopbyggede

beskyttelsesdørssystem fra Pilz indeholder individuelle

beskyttelsesdørsløsninger, som er optimalt tilpasset til kravene

i forbindelse med mange forskellige applikationer. Brugerne

nyder godt af en rentabel serieforbindelse, hurtig diagnose,

ekstra betjenings- og knapelementer samt mulighed for at

tilvælge flugtvejsoplåsning. Forskellige komponenter kan

kombineres, så de passer til applikationen. På denne måde får

brugerne en individuel beskyttelsesdørsløsning, der er optimalt

tilpasset til den pågældende applikation. En nyhed i

beskyttelsesdørssystemet er beskyttelsesdørssensorerne

PSENmlock med serieforbindelse og knap-enheden

PITgatebox.

  

Kernen i det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem består af

beskyttelsesdørssensorerne PSENslock og PSENmlock. Den første

giver sikker stillingsovervågning med procestvangskobling i ét,

PSENmlock kan til gengæld takket være sikker låsning og sikker

tvangskobling anvendes til person- og procesbeskyttelse op til den

højeste sikkerhedskategori.
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Verdensnyhed: Intelligent beskyttelsessensor aktiverer

enkeltvist

I forbindelse med beskyttelsesdørssensoren PSENmlock til sikker

låsning og sikker tvangskobling fås som en nyhed i

beskyttelsesdørssystemet også varianten "PSENmlock med

serieforbindelse". Med denne kan separate kontakter og døre nu

også aktiveres målrettet i kombination med diagnoseløsningen

Safety Device Diagnostics (SDD) fra Pilz – helt i overensstemmelse

med Industrie 4.0. En dyr, separat ledningsføring i kontaktskabet

bortfalder. Dermed giver denne beskyttelsesdørsløsning ikke kun en

rentabel serieforbindelse, men også god oppetid takket være den

omfattende diagnose. På denne måde kan stilstandsperioderne

reduceres betydeligt.

Nu som tilvalgsmulighed i pakken: Fleksibel flugtvejsoplåsning

Som tilbehør, der kan tilvælges til beskyttelsesdørene, fås der nu to

nye udførelser af flugtvejsoplåsningen, der kan kombineres med alle

variationer af beskyttelsesdørssensoren: PSENml escape release er

via en stang forbundet direkte til basismodulet, mens PSENml

escape release cordset monteres på PSENmlock via en træk-

/trykwire. Sidstnævnte gør det muligt at montere

beskyttelsesdørssystemet og flugtvejsoplåsningen forskellige

steder. Den er let at installere og kræver kun lidt vedligeholdelse,

fordi træk-/trykwiren ikke skal være under spænding. Begge udgaver

af flugtvejsoplåsningen som tilvalgsmulighed giver dermed

maksimal sikkerhed.
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Ny knap-enhed til enkel betjening

Den nye knap-enhed PITgatebox til enkel betjening og aktivering af

beskyttelsesdørssensorer er en del af beskyttelsesdørssystemet og

afrunder dette. Med knap-enheden kan du styre din maskine eller dit

anlæg med kommandoer som Aktivering, Stop og Kvittering. Den

robuste betjeningsenhed er takket være det slanke design enkel og

hurtig at montere på gængse profilsystemer. Du kan få PITgatebox i

forskellige udførelser. Den er med sit robuste hus af trykstøbt zink

særdeles modstandsdygtig mod stød, vibration og kollision. Dens

smalle hus muliggør pladsbesparende installation. De

forkonfigurerede varianter med forskellige kombinationer af

trykknapper, nøgleafbrydere og nødstopknapper giver samtidig

maksimal fleksibilitet til individuelle applikationer.

Modulopbygget beskyttelsesdørssystem til alle

anvendelsesområder

Pakken med beskyttelsesdørssystemet indeholder ud over de to

beskyttelsesdørssensorer diverse tilbehør som forskellige

flugtvejsoplåsninger og dørgrebstyper til sidehængte døre og

skydedøre. Systemet fuldendes af en knap-enhed, som kan

anvendes sammen med begge beskyttelsesdørssensorer. I samspil

med diagnoseløsningen Safety Device Diagnostics (SDD) og i

forbindelse med styringsteknik fra Pilz fås der en rentabel, komplet

løsning til beskyttelsesdøre.

Pilz udstiller i hal 9 på stand D 17.

Her finder du yderligere oplysninger om vores messedeltagelse

Her finder du yderligere oplysninger om det modulopbyggede

beskyttelsesdørssystem
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http://srv-imp10-prod-back/da-DK/hannover-messe
http://srv-imp10-prod-back/da-DK/products-solutions/modular-gate-systems


  
Bild Web
 
Bild Print

  

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. : 195143
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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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