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Betere diagnose en meer vormgevingsvrijheid

, 09.04.2015 -

  

Pilz breidt het heksysteem PSENslock uit met twee nieuwe

productvarianten: er is nu een nieuwe variant met uitgebreide

diagnosefuncties beschikbaar en een andere nieuwe variant die het

schakelen van OSSD-uitgangen (Output Signal Switching Device)

onafhankelijk van de vergrendeling mogelijk maakt. PSENslocks

bieden zo ofwel een snellere diagnose ofwel meer

vormgevingsvrijheid, afhankelijk van de opgave.
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PSENslock biedt veilige hekbewaking met elektromagnetische

procesvergrendeling voor deuren, kleppen en afschermkappen in

een compact product.

De nieuwe variant met uitgebreide diagnosefunctie biedt vooral bij

toepassingsgebieden waar meerdere PSENslocks worden gebruikt

een extra voordeel: de gebruiker ziet meteen op welke plaats een

vergrendeling, bijvoorbeeld als gevolg van verontreiniging, niet is

geactiveerd. Dit bespaart tijd, omdat in geval van een fout een

snellere diagnose mogelijk is.

De tweede nieuwe variant van het veilige heksysteem maakt het

schakelen van de OSSDs (Output Signal Switching Devices)

mogelijk, ongeacht de toestand van de vergrendeling. Dit biedt de

gebruiker meer flexibiliteit en vormgevingsvrijheid bij de realisatie

van zijn toepassing.

Daarbij zijn PSENslocks ontworpen voor toepassingen tot PL e

volgens EN ISO 13849-1 en tot SIL 3 volgens EN/IEC 62061.

Met zijn open karakter kan het heksysteem op alle gangbare

verwerkingseenheden en ook op Pilz-besturingstechniek – de

veiligheidsrelais PNOZ, de configureerbare besturingssystemen

PNOZmulti en het automatiseringssysteem PSS 4000 – worden

aangesloten. Bovendien zijn serieschakelingen met veilige

sensoren PSEN van Pilz – de veilige heksystemen PSENslock,

PSENsgate en de gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode –

mogelijk.

Meer informatie over het product op

https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?

category=00106002227061
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/nl-NL/eshop/00106002227061/PSENslock-safety-gate-system


 

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.: 83783

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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