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Persbericht

PASloto: gevaarlijke energie veilig beheersen

Ostfildern, 20.02.2017 - Met PASloto biedt het

automatiseringsbedrijf Pilz nu software voor het documenteren

van Lockout-Tagout-procedures (LoTo) aan. Zo kunnen

activiteitenbeschrijvingen voor de omgang met gevaarlijke

energiebronnen eenvoudig worden opgesteld en

gedocumenteerd. In aanvulling hierop draagt Pilz in de

bijbehorende training de benodigde kennis over de LoTo-

procedure en over de optimale omgang met de software over.

  

LoTo beschrijft de veiligheidsmaatregelen (bijvoorbeeld

vergrendelingen) bij de omgang met gevaarlijke energiebronnen

zoals elektra, pneumatiek of hydrauliek. Met behulp van de software

PASloto kunnen LoTo-rapporten opgesteld en de bedrijfseigen

LoTo-regels gecontroleerd worden. Zo kunnen de Lockout-Tagout-

procedures eenvoudig worden gedocumenteerd. PASloto stelt de

poster voor het documenteren van de complete LoTo-procedure van

een installatie op en maakt het mogelijk om foto's van de machine

en van de energiebronnen aan de Lockout-Tagout-poster toe te

voegen. De licentieplichtige software kan worden gedownload op:

www.pilz.com/pasloto 
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Als aanvulling biedt Pilz de training "LoTo: Lockout Tagout –

veiligheidsrelevante blokkering en vergrendeling" aan. Tijdens het

eendaagse seminar krijgen fabrikanten en exploitanten

gedetailleerde uitleg over de eisen en toepassingen van de LoTo-

procedure. Bovendien worden de deelnemers geïnformeerd over

alle aspecten van het vrijkomen van gevaarlijke energieën voor de

veiligheid van hun medewerkers en het behoud van alle apparaten.

Praktijkgerichte oefeningen geven een uitgebreid inzicht in de

functies van de software PASloto.

  

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.: 181320
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Pilz Groep

De Pilz Groep is een mondiale aanbieder van producten, systemen

en diensten voor de automatiseringstechniek.  Het familiebedrijf met

zijn hoofdkantoor in Ostfildern heeft ongeveer 2.500 medewerkers

in dienst. Met 42 dochterondernemingen en vestigingen creëert Pilz

veiligheid voor mens, machine en milieu. De technologieleider biedt

complete automatiseringsoplossingen die sensoren, besturings- en

aandrijftechniek omvatten – inclusief systemen voor de industriële

communicatie, diagnose en visualisering. Een internationaal

dienstenaanbod met advies, engineering en trainingen completeert

het portfolio. Oplossingen van Pilz worden behalve in de machine-

en installatiebouw ook in talrijke branches zoals bijvoorbeeld

windenergie en spoorwegtechniek en in de robotica toegepast.

www.pilz.com

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/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

https://www.linkedin.com/company/pilz
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Contactpersoon voor journalisten

Martin Kurth

Bedrijfs- en vakpers

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Vakpers

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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