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Persbericht

Pilz presenteert nieuw veilig heksysteem
PSENmlock - betrouwbare deurbewaking

Ostfildern, 18.03.2016 -

  

PSENmlock is een uitbreiding op het assortiment veilige

heksystemen van Pilz. PSENmlock biedt veilige hekbewaking en

veilige sluiting voor persoons- en procesbescherming tot en met de

hoogste veiligheidscategorie PL e in één. Dankzij de slanke maar

toch robuuste constructie en de uitgebreide montagemogelijkheden

is PSENmlock flexibel in gebruik en kan het eenvoudig worden

gemonteerd.

 

Zowel op kleine als op grotere, zware deuren zoals zwenk- en

schuifdeuren en ook op afschermkappen en kleppen is PSENmlock

een betrouwbare deurbewaker. De flexibel geplaatste actuator zorgt

voor een hoge tolerantiecompensatie en een onbeperkte

functionaliteit, ook bij zakkende deuren. Daarbij vermindert de

spanningsloze sluiting door middel van een bistabiele magneet het

energieverbruik van het veilige heksysteem. Diagnosegegevens zijn

in talrijke inbouwposities goed herkenbaar: LED's aan drie kanten

van de behuizing ondersteunen een gebruikersvriendelijke diagnose

onafhankelijk van de inbouwsituatie.

Onweerstaanbaar sterk

Met zijn sluitkracht van 7500 N en de geïntegreerde

vergrendelingskracht van 30 N voorkomt het veilige heksysteem het

onbedoeld openen van de veiligheidsvoorziening. Zo is PSENmlock

vooral ook geschikt voor machines met een gevaarlijke naloop zoals

Pagina 1 van 4

mailto:


bijvoorbeeld roterende messen, vliegwielen of robots, waarbij een

veilige sluiting tot PL d of PL e absoluut noodzakelijk is. Bovendien

voorkomt een geïntegreerde mechanische heraanloopblokkering het

per ongeluk activeren van de sluiting, afzonderlijke toebehoren is

niet nodig. De heraanloopblokkering zorgt niet alleen voor een

veiligere werking van de machine, ook bij

onderhoudswerkzaamheden is het per ongeluk opnieuw starten

uitgesloten.

Eerst beveiligen!

Het onbedoeld of te vroeg openen van de veiligheidsvoorziening

vormt bij machines met naloop het grootste veiligheidsrisico voor de

operator. Daarom moet vooral de gevaarlijke situatie bij het

deactiveren van een schakelaar worden voorkomen. De

tweekanaals aansturing van de sluiting bij PSENmlock zorgt ervoor

dat er bij het openen van de deur geen gevaar meer bestaat. Ook

storingen zoals bijvoorbeeld kortsluiting worden betrouwbaar

gedetecteerd, zodat het onbedoeld openen van de deur kan worden

voorkomen.

 

Meer informatie over het product vindt u op

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

category=00106002227123

Pilz exposeert op de Hannover Messe in hal 9, stand D17 en op de

stand van de SmartFactory KL in hal 8, stand D20.

Meer informatie op: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe of onder

de webcode web9481.
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http://srv-imp10-prod-back/nl-BE/eshop/00106002227123/PSENmlock-safety-gate-system


  

Bijschrift:

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.: 88142
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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/pilzBelgium

https://twitter.com/PilzBelgium

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

https://www.linkedin.com/company/pilz-belgium

Contactpersoon voor journalisten

Karry Van Looy

Perscontact

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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