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Lehdistöviesti

Pilz esittelee uuden PITestop active -
hätäpysäytyskatkaisimien tuoteperheen - Älykäs
kytkentä – Säästä energiaa

Ostfildern, 23.02.2017 - PITestop activen myötä Pilz esittelee

uuden sähköisesti aktivoitavien hätäpysäytyskatkaisimien

tuoteperheen. Ne ilmaisevat merkkivaloilla aktivointitilansa.

Näin ne lisäävät joustavuutta ja modulaarisuutta Industrie 4.0:n

mukaan. Käyttäjät hyötyvät myös alemmista

energiakustannuksista: Koko laitteistoa ei tarvitse pitää

jännitteellisenä hätäpysäytystoiminnon ylläpitämiseksi.

  

PITestop active tarjoaa etuja laitteistoille ja koneparkeille, joihin

laitteiston osia siirretään: Sen avulla koneosat voidaan ISO 13850 -

standardin mukaisesti kytkeä aktiivisiksi ja ei-aktiivisiksi tarpeen

mukaan. Niillä ja Pilzin PNOZmulti-ohjausjärjestelmillä, jotka jo

tukevat laitteistojen modulaarista rakennetta, voidaan helposti

toteuttaa joustavia turvallisuuskonsepteja, joita myös Smart Factory

edellyttää. PITestop active -hätäpysäytyspainikkeesta on saatavana

useita erilaisia versioita: uppoasennusversio, jonka kotelointiluokka

on IP65 ja pinta-asennettava versio M12-liitännällä.
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Enemmän vapautta toteutukseen

PITestop active on sähköisesti aktivoitava ja voidaan siten

integroida turvallisuuspiiriin. Hätäpysäytystä ei siten tarvitse enää

deaktivoida käsin. Tämä säästää aikaa. Tämän ansiosta

käyttöpaneeleja ei tarvitse säilyttää turvallisesti, vaan ne voidaan

deaktivoida turvallisesti, mikä parantaa turvallisuutta. Myös

koneparkki voidaan toteuttaa joustavasti PITestop activella ja

ketjutettujen koneiden käyttötapa voidaan vaihtaa nopeammin:

useiden yksittäisten moduulien puoliautomaattikäytöstä

täysautomaattikäyttöön, jossa jokainen hätäpysäytys vaikuttaa koko

ketjuun.

Älykkäästi valaisevat hätäpysäytykset

Mahdollistaa laitteistomoduulien pois- ja päällekytkennän: ei-

aktiiviset koneenosat voidaan siten kytkeä pois kustannuksia ja

energiaa säästävästi – ilman deaktivoitujen

hätäpysäytyspainikkeiden peittämistä. Lisäksi saadaan

hätätilanteessa nopea ja yksiselitteinen ilmoitus, koska PITestop

activen valo vilkkuu jatkuvasti aktivoinnin jälkeen. Tämä nopeuttaa

koneiden ja laitteistojen käyttöönottoa ja lisää siten niiden

käytettävyyttä.

Turvallisempi hätäpysäytys konedirektiivin mukaan

PITestop active täyttää uudistetun ISO 13850 -standardin

vaatimukset: Konedirektiivi asettaa erityisen korkeat vaatimukset

koneen hätäpysäytyspainikkeiden tunnistettavuudelle ja

käytettävyydelle. Tähän saakka ei-aktiiviset hätäpysäytykset oli

peitettävä sekaannusten välttämiseksi. Käytännössä tämä oli

osittain vaikeasti toteutettavissa. Uudistettu ISO 13850 -standardi

tarjoaa uusia toteutusmahdollisuuksia. Tämä standardi määrittää

ensi kertaa, että hätäpysäytyspainikkeelle määritellään kolmas tila

”ei-aktiivinen“. Hätäpysäytyspainikkeella turvallisesti valvottu

valaistus mahdollistaa nyt turvallisen aktivoinnin.
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Lisätietoa tuotteesta löydät osoitteesta: https://www.pilz.com/de-

INT/eshop/00104002147028/PITestop-Not-Halt-Taster

  

Otsikko:

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

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 181399

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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http://imperia-prod.pilz.com/fi-FI/eshop/00104002147028/PITestop-emergency-stop-pushbuttons
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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