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Persbericht

Nieuwe lichtschermen PSENopt slim van Pilz voor
ruimtekritische toepassingen - beveiliging voor de
meest krappe ruimtes

Ostfildern, 21.12.2016 - Pilz breidt zijn aanbod lichtschermen uit

met de familie PSENopt slim. Deze lichtschermen zijn met hun

smalle formaat vooral geschikt voor ruimtekritische

toepassingen. Daar bieden de nieuwe, supersmalle

lichtschermen afhankelijk van de eisen vinger- en

handbescherming tot en met het hoogste Performance Level

(PL) e.

  

Lichtschermen PSENopt slim zijn geschikt voor ruimtekritische

zones op machines met cyclische ingrepen, zoals bijvoorbeeld

inlegwerkzaamheden of materiaalaan- en -afvoer. Dankzij de

cascadeerfunctie zonder dode zones bieden ze een effectieve

beveiliging naast en achter de veiligheidsafscherming volgens IEC

61496-2.

Effectieve bescherming en meer

Met behulp van de LED-indicator kan de operator de belangrijke,

voor de machinestop verantwoordelijke oorzaken in één oogopslag

identificeren. Zo kan de machinebeschikbaarheid worden verhoogd.

PSENopt slim kunnen met compatibele montagehulpmiddelen snel

en eenvoudig worden geïnstalleerd. Bovendien is er veel

toebehoren verkrijgbaar voor PSENopt slim, zoals keerspiegels en

teststaven.
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Voorbereid op alle veiligheidsincidenten

Er is een groot aantal varianten voor de verschillende toepassingen:

de constructeur heeft de keuze uit type 2 en type 4 lichtschermen

volgens EN/IEC 61496-1/-2 en uit varianten voor vinger- en

handbescherming. Daarbij kan worden gekozen uit verschillende

beveiligingsveldhoogtes - van 150 mm tot 1200 mm.

In combinatie met bijvoorbeeld de veiligheidsrelais PNOZsigma of

de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti bieden

PSENopt slim de gebruiker een economische en complete

oplossing voor de machineveiligheid.

 

  

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.: 180654
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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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