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Lehdistöviesti

Pilz esittelee uuden PSENmlock-
turvaporttijärjestelmän - luotettava ovivahti

Ostfildern, 18.03.2016 -

  

PSENmlock laajentaa nyt Pilzin turvaporttijärjestelmien

tuotevalikoimaa. PSENmlock tarjoaa turvaporttien valvonnan ja

pidon henkilöiden ja prosessien suojaukseen korkeimpaan

turvallisuusluokkaan PL e saakka. Kapean rakenteen ja

monipuolisten asennusmahdollisuuksien ansiosta PSENmlock on

helppo ja nopea asentaa.
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PSENmlock on luotettava ovivahti niin pieniin kuin suuriin ja

raskaisiin oviin – kääntö- ja liukuoviin, luukkuihin ja kansiin.

Joustavasti laakeroidut toimilaitteet varmistavat suuren

toleranssikorjauksen myös laskevissa ovissa. Bistabiileilla

magneeteilla toteutettu jännitteetön pito minimoi

turvaporttijärjestelmän energiankulutuksen. Diagnoositiedot voidaan

lukea useimmissa asennusasennoissa: Kolmelle sivulle asennetut

LEDit mahdollistavat helpon diagnoosin asennosta riippumatta.

Vastustamattoman voimakas

7500 newtonin pitovoimalla ja integroidulla 30 newtonin

pidätysvoimalla turvaporttijärjestelmä estää suojavarusteen

tahattoman avaamisen. PSENmlock sopii siten erityisesti sellaisiin

koneisiin, joissa esiintyy vaarallisia jälkiliikkeitä kuten esim. pyörivät

terät, vauhtipyörät tai robotit, joissa turvapito luokkaan PL d tai PL e

saakka on ehdottoman välttämätöntä. Lisäksi integroitu mekaaninen

uudelleenkäynnistyssalpa estää pidon tahattoman aktivoinnin, joten

erillistä lisävarustetta ei tarvita. Uudelleenkäynnistyssalpa turvaa

koneen käynnin lisäksi koneen huollon estämällä tahattoman

käynnistyksen.

Varmista ensin!

Varmistamaton suojavaruste tai sen liian aikainen avaaminen on

suurin turvallisuusriski koneissa, joissa esiintyy vaarallisia

jälkiliikkeitä . Siksi pitää välttää ennen kaikkea kytkimen

deaktivointiin liittyvä vaaratilanne. PSENmlock-turvaportin pidon

kaksikanavainen ohjaus varmistaa, että oven avaaminen ei aiheuta

vaaraa. Vikatilat, kuten oikosulut, tunnistetaan oven tahattoman

avaamisen estämiseksi.
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Lisätietoa tuotteista löydät osoitteesta

https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?

category=00106002227123

Pilz on Hannoverin messuilla hallissa 9, osastossa D17 ja

SmartFactory KL:n osastolla hallissa 8, osastossa D20.

Lisätietoa on osoitteessa: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

koodilla web9481.

 

 

  

Otsikko:

Tekstit ja kuvat voi myös ladata osoitteesta www.pilz.com. Voit

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 88142
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http://srv-imp10-prod-back/fi-FI/eshop/00106002227123/PSENmlock-safety-gate-system


Pilz sosiaalisessa mediassa

Kerromme some-kanavillamme taustatietoa Pilz-yrityksestä ja

ihmisistä ja raportoimme automaatioteknologian uusimmista

kehitysvaiheista.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

http://www.youtube.com/pilzFI

https://www.linkedin.com/company/pilz

Yhteyshenkilö toimittajille

Lehdistön yhteyshenkilö
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