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Persbericht

Nieuw veiligheidsrelais PNOZ c2 van Pilz - snelle
bewaking van lichtschermen

Ostfildern, 04.04.2014 -

  

Pilz biedt het nieuwe veiligheidsrelais PNOZ c2 uit de productfamilie

PNOZcompact voor een veilige bewaking van alle gangbare

lichtschermen van type 4 of van sensoren met veilige

schakeluitgangen (OSSD-uitgangen) conform de norm EN 61496.

De korte reactietijd van maximaal 12 milliseconden zorgt voor een

meer flexibele veiligheid, omdat lichtschermen zo dichter bij de

gevaarlijke beweging kunnen worden gemonteerd. De nieuwe

PNOZ c2 kan op alle gebieden van de machinebouw worden

ingezet en voldoet hierbij aan de hoogste veiligheidseisen tot

Performance Level (PL) e resp. Safety Integrity Level Claim Limit

(SIL CL) 3. Het veiligheidsrelais biedt in het bijzonder voordelen bij

de bouw van seriemachines.
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Dankzij de korte, gegarandeerde totale reactietijd van maximaal 12

milliseconden gedurende de totale levenscyclus kunnen

lichtschermen dichter bij de gevarenbron worden gemonteerd. Een

achtergrijpbescherming is hierdoor, al naargelang de

toepassingsomgeving, niet langer noodzakelijk.

De reactietijd staat aangegeven op de voorzijde van het nieuwe

veiligheidsrelais. Dit bespaart tijd bij de installatie en service,

bijvoorbeeld bij de jaarlijks terugkerende inspectie van contactloos

werkende veiligheidsvoorzieningen (ESPE-inspectie). Dankzij de

directe voedingsspanning van zender en ontvanger van de

lichtschermen via PNOZ c2 kunnen deze sneller worden

geïnstalleerd.

In combinatie met bijvoorbeeld lichtschermen PSENopt en

hekschakelaars PSENcode van Pilz ontstaat een veilige en snelle

oplossing voor contactloos werkende veiligheidsvoorzieningen.

Voor de bewaking van lichtschermen van type 4 en sensoren met

OSSD-uitgangen voldoet de nieuwe PNOZ c2 aan de hoogste

veiligheidsnormen tot PL e volgens EN ISO 13849-1 resp. SIL CL 3

volgens IEC 62061.

Snel, kostenbesparend en flexibel installeren

Twee startopties – bewaakt of automatisch – vereenvoudigen de

aansluiting van de gewenste startoptie, omdat extra draadbruggen

voor het selecteren niet noodzakelijk zijn. Ook de vast aan het

apparaat gemonteerde veerkrachtklemmen, die zonder

gereedschap kunnen worden aangesloten, dragen bij aan een

eenvoudige en snelle installatie. Zo bespaart PNOZ c2 niet alleen

tijd, maar ook kosten dankzij een eenvoudige aansluiting en flexibel

onderhoud.
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Eenvoudige documentatie

PNOZ c2 beschikt over een blokschema met aansluitvoorbeeld,

waardoor deze zonder aparte documentatie kan worden

aangesloten.

Op het nieuwe veiligheidsrelais bevindt zich bovendien een QR-

code aan de hand waarvan verdere productinformatie kan worden

opgeroepen. Zo zijn de actuele productgegevens op elk moment

voor u beschikbaar.

 

 

 

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.: 10314

Pagina 3 van 4



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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