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Lehdistöviesti

Pilzin PSENmat-turvamatto yhdistää turvallisen
aluevalvonnan koneenkäyttöön - „Virtuaalinen“
kytkentä ja hallinta

Ostfildern, 27.10.2017 - PSENmat:n myötä Pilz esittelee itse

kehittämänsä turvamaton: maailmanuutuutena siinä on

integroitu paikkatunnistus, joka tarjoaa työntekijöiden käyttöön

käyttötoiminnon – eräänlaisen virtuaalisen painikkeen.

PSENmat yhdistää siten turvallisen aluevalvonnan koneiden ja

laitosten käyttöön. Tämä mahdollistaa täysin uudenlaiset

koneenkäyttökonseptit.

  

PSENmat tarjoaa turvallisen aluevalvonnan yhdessä

vakiokäyttötoiminnon, käytännössä virtuaalisesti määriteltävän

painiketoiminnon kanssa. Tämän ansiosta erillistä katkaisinta ei

tarvita. Dynaaminen kytkentäkonsepti mahdollistaa aikaa ja rahaa

säästävän joustavan konfiguroinnin. Integroidut OSSD-lähdöt

lisäävät joustavuutta: sen lisäksi, että ne mahdollistavat

kaapeloinnin vähentämisen, PSENmat voidaan helposti kytkeä

kaikkiin analysointilaitteisiin.
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Suojaava matto

Yksilöllisten käyttökonseptien lisäksi turvamatto suojaa kulkuaukot

optimaalisesti luvatonta kulkua vastaan turvamattostandardin EN

ISO 13856-1 mukaan. PSENmat hidastaa tai pysäyttää koneen, kun

joku astuu vaara-alueelle (kulkusuojaus). Vaikeaselkoisissa

sovelluksissa turvamatto suojaa lisäksi ohitukselta (ohitussuojaus).

PSENmat-turvamatto mahdollistaa turvallisuustason SIL 2

standardin EN ISO 61508 mukaan ja Safety Level PL d standardin

EN 13849 mukaan. Erittäin nopea alle ≤ 25 ms reaktioaika parantaa

turvallisuutta. Suuremmatkin sovellukset voidaan toteuttaa vähäisillä

lisämenekeillä: Jopa 22 mattoa voidaan kytkeä sarjaan, mikä

vähentää merkittävästi kaapelointitarvetta. Lisäksi suuria

mekaanisia rasituksia kestävien turvamattojen kotelointiluokka on

IP67 ja niiden käyttölämpötila on 0...55 °C. PSENmat varmistaa

korotetun turvallisuuden myös vaativissa ympäristöissä.

Integroitu katkaisin parantaa ergonomiaa

Turvamatto mahdollistaa ergonomisen työpaikan: Integroitu

katkaisintoiminto työskentelyn kädet vapaina tai esteettömästi.

Käyttäjä voi käyttää integroituja katkaisintoimintoja maton

määritettyjen ja merkittyjen alueiden avulla. Tämä mahdollistaa

esim. kaksin käsin suoritettavan laaduntarkastuksen: Punainen

merkintä voi tarkoittaa ”Tarkastusta ei läpäisty“, vihreä ”Tarkastus

läpäisty“.

Enemmän kuin matto

Uusi PSENmat-turvamatto täydentää Pilzin anturitarjontaa alueiden

ja tilojen valvontaan. PSENmat voidaan helposti liittää

konfiguroituihin PNOZmulti-turvallisuusjärjestelmiin, PSS 4000 -

automaatiojärjestelmän tai PMIvisu-visualisointiratkaisuun. Pilz-

turvaohjaustekniikan kanssa saat turvallisen ja taloudellisen

kokonaisratkaisun yhdeltä toimittajalta.
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Pilz on hallissa 9, osasto 370. Lisätietoja osoitteessa:

www.pilz.com/sps-ipc-drives

  

Otsikko: Pilzin PSENmat-turvamatto yhdistää turvallisen aluevalvonnan koneiden ja
laitosten käyttöön.

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

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 188501

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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