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Persbericht

Nieuwe lichtschermen PSENopt II voor
toepassingen tot PL d - Precies het juiste type!

Ostfildern, 06.04.2016 -

  

Het automatiseringsbedrijf Pilz presenteert met de eerste type 3

lichtschermen een wereldprimeur op het gebied van lichtschermen:

vanaf nu maken de nieuwe lichtschermen PSENopt II toepassingen

van de veiligheidscategorie Performance Level d (PL d) mogelijk.

Het nieuwe type lichtscherm dicht daarmee het "typegat" van de

herziene versie IEC 61496-1. Met PSENopt II hoeft er niet meer te

worden uitgeweken naar type 4 als PL d wordt verlangd. Zo kan met

de nieuwe lichtschermen het precies bij de veiligheidseis passende

level worden gehaald. Dat bespaart uiteindelijk kosten, omdat er niet

hoeft te worden overgedimensioneerd.

 

De norm IEC/EN 61496 ten aanzien van lichtschermen en

lichtgordijnen definieert enkel de types 2 en 4: na de wijziging van

de norm mogen type 2 lichtschermen alleen nog maar in

toepassingen met Performance Level c worden gebruikt, type 4

lichtschermen mogen nog steeds voor Performance Level e worden

gebruikt. Aan Performance Level d is type 3 toegewezen, dat tot nu

toe niet als product beschikbaar was. Daarom moesten gebruikers

in de praktijk uitwijken naar type 4, als ze aan de veiligheidseis PL d

wilden voldoen.

Bescherming tegen schok …

De nieuwe lichtschermen van Pilz zijn vooral geschikt voor

handwerkplaatsen, voor de toevoer/afvoer van materiaal en voor de
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materiaalhandling in robottoepassingen.

Met hun hoge schokbestendigheid van 50 g zijn ze bovendien ideaal

voor ruwe industriële omgevingen. Zo bieden PSENopt II niet alleen

een verhoogde flexibiliteit met het oog op hun plaats van gebruik,

maar verhogen ze ook de machinebeschikbaarheid.

… en langdurige stilstand

PSENopt II bieden behalve de handbescherming als type 3

lichtscherm ook vingerbescherming tot PL d. De lichtschermen

werken met doorgaande afzonderlijke stralen die de zogenaamde

"dode zones" compleet uitsluiten. Daardoor kunnen de

lichtschermen dichter bij de applicatie komen. Dankzij de

afwezigheid van dode zones besparen gebruikers zo ruimte in de

applicatie.

Daarbij verhogen de lichtschermen de beschikbaarheid van de

applicatie: alle belangrijke, voor een machinestop verantwoordelijke

oorzaken of systeemdefecten kunnen dankzij LED's snel en

eenvoudig worden geëvalueerd. Dit minimaliseert stilstandtijden.

Snel en economisch beschermen

Lichtschermen PSENopt II kunnen bovendien met de bijbehorende

montagehulpmiddelen flexibel geplaatst en eenvoudig geïnstalleerd

worden. Dankzij hun 5-polige aansluiting kunnen ze rechtstreeks op

de decentrale periferie PDP67 worden aangesloten. Hierdoor is er

minder tijd voor de ingebruikneming nodig.

In combinatie met besturingstechniek van Pilz vormen de

lichtschermen PSENopt II een veilige en rendabele totaaloplossing

voor alle branches en toepassingsgebieden.

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: Hannover Messe of onder de webcode

Pagina 2 van 4

https://www.pilz.com/nl-INT/hannover-messe


web9481.

  

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.: 88249
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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

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

Contactpersoon voor journalisten

Perscontact
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