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Persbericht

Automatiseringssysteem PSS 4000 beveiligt
lifttoepassingen

Ostfildern, 12.06.2014 -

  

De componenten van het automatiseringssysteem PSS 4000 zijn nu

door TÜV Oostenrijk goedgekeurd als veiligheidscomponenten voor

lifttoepassingen. Liftexploitanten en -producenten kunnen de voor

deze toepassingen geldende strenge veiligheidsvoorschriften en

specifieke eisen met PSS 4000 nu technisch onafhankelijk alsmede

flexibel en eenvoudig implementeren.

 

Toepassingen op het gebied van personen-, vracht- en

goederenliften alsmede voor alle soorten hijswerktuigen zijn

onderworpen aan strenge veiligheidsvoorschriften en moeten aan

specifieke eisen voldoen. De verleende goedkeuring bevestigt dat

het automatiseringssysteem PSS 4000 geschikt is voor zulke

toepassingen. Deze kunnen met PSS 4000 veilig en bovendien

efficiënt worden gerealiseerd. Daarbij wordt het systeem

gekenmerkt door hoge robuustheid en een eenvoudig gebruik en

biedt het gebruikers zeer uiteenlopende functies zoals bijvoorbeeld

noodstop.

De TÜV-goedkeuring vond plaats volgens DIN EN 115-1: Veiligheid

van roltrappen en rolpaden – Deel 1: Constructie en installatie

alsmede volgens DIN EN 81-1: Veiligheidsregels voor de

constructie en installatie van liften – Deel 1: Elektrische personen-

en vrachtliften en volgens DIN EN 81-2: Veiligheidsregels voor de

constructie en installatie van liften – Deel 2: Hydraulische personen-

en vrachtliften.

Pagina 1 van 3

mailto:


 

 

 

Teksten en foto's kunnen ook gedownload worden op www.pilz.com.

Om direct naar de relevante internetpagina's in het perscentrum te

gaan, voert u de volgende webcode in in de zoekfunctie op de

homepage.: 11018

Pilz in sociale netwerken

Op onze socialmediakanalen vindt u achtergrondinformatie over ons

bedrijf en de mensen achter Pilz. Ook houden we u hier op de

hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van

automatiseringstechnologie.

https://www.facebook.com/pilzBelgium

https://twitter.com/PilzBelgium

https://www.youtube.com/user/PilzBE

https://plus.google.com/u/0/100679864805817678104/videos

https://www.linkedin.com/company/pilz-belgium
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Contactpersoon voor journalisten

Karry Van Looy

Perscontact

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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