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Lehdistöviesti

Uusi PSENopt II -valoristikko luokan PL d
sovelluksiin!

Ostfildern, 06.04.2016 -

  

Automaatioyritys esittelee ensimmäisen tyypin 3 valoristikon tälle

alueelle: Uudet PSENopt II -valoristikot mahdollistavat nyt

sovellukset turvallisuusluokkaan PL d saakka. Uusi

valoristikkotyyppi tukkii siten standardin IEC 61496-1 muokatussa

versiossa olevan ”tyyppiaukon“ . PSENopt II -valoristikon myötä ei

ole tarpeen käyttää tyyppiä 4, kun vaaditaan luokka PL d. Uudella

valoristikolla voidaan siten saavuttaa kaikkiin

turvallisuusvaatimuksiin sopiva taso. Ylimitoituksen välttäminen tuo

säästöjä.

 

Valoaitoja, valoverhoja ja valoristikoita käsittelevä standardi IEC/EN

61496 määrittää tyypit 2 ja 4: Standardin muutosten jälkeen tyypin 2

valoristikoita saa käyttää vain sovelluksissa luokkaan PL c saakka,

tyypin 4 valoristikoita saadaan jatkossa käyttää vain sovelluksissa

luokkaan PL e saakka. Luokassa PL d tulee käyttää tyyppiä 3, mutta

sen luokan tuotteita ei tähän asti ole ollut saatavana. Siksi käyttäjien

on täytynyt käyttää tyyppiä 4, kun he haluavat täyttää luokan PL d

turvallisuusvaatimukset.

Suoja iskuilta...

Pilzin uudet valoristikot soveltuvat ennen kaikkea työstöpisteisiin,

materiaalin syöttöön/poistoon ja materiaalin käsittelyyn

robottisovelluksissa.

Suuren 50g iskunkestävyyden ansiosta ne ovat optimaalisia vaativiin
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teollisuusympäristöihin. PSENopt II mahdollistaa käyttöpaikan

joustavamman valinnan ja lisää siten koneen käytettävyyttä.

… ja pidemmiltä seisokeilta

PSENopt II tarjoaa käsien suojauksen lisäksi tyypin 3 valoristikkona

myös sormien suojauksen luokkaan PL d saakka. Valoristikot

koostuvat yksittäissäteistä, jotka sulkevat pois niin kutsutut ”kuolleet

alueet“. Näin valopuomit voidaan siirtää lähemmäksi sovellusta.

”Kuolleiden alueiden” puuttuminen säästää myös tilaa.

Valoristikot parantavat siten sovelluksen käytettävyyttä: Kaikki

oleelliset koneen pysähdyksen aiheuttavat viat voidaan analysoida

nopeasti ja helposti LEDien avulla. Tämä minimoi seisokit.

Nopea ja taloudellinen suojaus

PSENopt II on helppo asentaa liittyvien asennustarvikkeiden

kanssa. 5-napaisen liitännän ansiosta sen voi kytkeä suoraan

hajautettuun PDP67-moduuliin. Tämä vähentää käyttöönoton

työmäärää.

Pilzin ohjaustekniikan yhteydessä PSENopt II -valoristikot tarjoavat

turvallisen ja taloudellisen kokonaisratkaisun kaikille toimialoille ja

kaikkiin käyttökohteisiin.

Lisätietoa tuotteista löydät

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

category=000106002197104

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.
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Otsikko:

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

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 88249

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
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Yhteyshenkilö toimittajille

Lehdistön yhteyshenkilö
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