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Nieuw design voor
bedrijfsmoduskeuzeschakelaar PITmode van Pilz
voor gereedschapsmachines - toegerust voor
internationaal gebruik

Ostfildern, 06.03.2014 -

  

De beproefde bedrijfsmoduskeuzeschakelaar PITmode van Pilz is

nu met een nieuw design en optioneel met pictogrammen voor

gereedschapsmachines beschikbaar. Door de toepassing van

normsymbolen is hij ideaal voor internationaal gebruik. PITmode

biedt twee functies in een compact apparaat: de veilige keuze van

gedefinieerde bedrijfsmodi en de regeling van toegangsrechten voor

de machine.

 

Enerzijds worden gedefinieerde bedrijfsmodi veilig door de

besturing herkend: hierbij schakelt PITmode middels zelfbewaking

veilig van één bedrijfsmodus over op een andere. Er kunnen vijf

bedrijfsmodi worden ingesteld: automatisch bedrijf, instelbedrijf,

handmatig ingrijpen onder beperkte voorwaarden, Special Mode

resp. procesbewaking en servicebedrijf. Dankzij de LED-weergave

kan de actueel gekozen bedrijfsmodus even manipulatiebestendig

worden weergegeven als het bevoegheidsniveau. PITmode kan

worden gebruikt voor toepassingen tot PL d volgens EN ISO 13849-

1 of SIL CL 2 volgens EN 62061.
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PITmode: toegangs- en manipulatiebeveiliging in één

Anderzijds kunnen de toegangsrechten voor de machine worden

geregeld: iedere bediener krijgt via de gecodeerde sleutel toegang

tot de voor hem vrijgegeven machinefuncties of

machinebedrijfsmodi. Dankzij het contactloos overgebrachte sleutel-

identificatienummer op basis van RFID-technologie worden in de

machinebesturing de afzonderlijke bevoegdheidsniveaus

geselecteerd. Zo biedt PITmode dankzij de universele codering een

hoge mate van toegangs- en manipulatiebeveiliging.

Pilz exposeert in hal 9, stand 17. Meer informatie op:

http://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

 

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.: 10823
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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/PilzNederland

http://twitter.com/Pilznederland

http://www.youtube.com/Pilz1Nederland

https://plus.google.com/116070036907282205115/posts

http://www.linkedin.com/company/pilz-nederland

Contactpersoon voor journalisten

Perscontact
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