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Persbericht

PSENvip Long Range – veiligheid over de
volledige lengte!

Ostfildern, 04.12.2017 - Voor het op camera's gebaseerde

beveiligingssysteem PSENvip 2 voor afkantpersen van Pilz is

nu een Long Range-variant verkrijgbaar: PSENvip Long Range

is de eerste beveiligingsinrichting met een beveiligingszone

van maar liefst 18 meter. Hierdoor is het robuuste

beveiligingssysteem ook uitermate geschikt voor de bewaking

van speciale persen zoals tandempersen. Daarbij voldoet het

op camera's gebaseerde beveiligingssysteem aan alle

gangbare veiligheidsnormen en aan EN 12622, zodat PSENvip 2

bij een eenvoudig gebruik maximale productiviteit garandeert.

  

Het ombouwen naar de nieuwe variant is eenvoudig, omdat alleen

de ontvangsteenheid hoeft te worden vervangen. Met PSENvip

Long Range kunnen zo bijvoorbeeld tandempersen met slechts één

beveiligingssysteem veilig worden bewaakt. Zijn gebruik maakt

bovendien een combinatie van een meerijdende

beveiligingsinrichting en lichtschermen overbodig, zodat er al op de

investeringskosten kan worden bespaard.

Met de Long Range-variant beschikken gebruikers bovendien over

een hot-pluggable beveiligingssysteem, d.w.z. dat er twee

afkantpersen naast elkaar kunnen worden gezet. Dit is mogelijk

doordat zenders en ontvangers in het midden eenvoudig kunnen

worden weggeklapt. De zender van machine 1 werkt dan verder met

de ontvanger van machine 2, zonder herstart. Hierdoor kunnen

onnodige stilstandtijden worden voorkomen en kan de productiviteit

worden verhoogd.
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Hier vindt u meer informatie over PSENvip 2.

  

Bijschrift: Het op camera's gebaseerde beveiligingssysteem PSENvip 2 is verkrijgbaar in
een nieuwe variant voor speciale persen: PSENvip Long Range is met een bewakingsgebied
van maar liefst 18 meter ideaal voor afkantpersen.

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.: 193360
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/nl-NL/eshop/00106002207043/PSENvip-camera-based-protection-system


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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