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Persbericht

Nieuwe producten en varianten voor het
modulaire heksysteem van Pilz – heksensor
PSENmlock met serieschakeling, knoppenunit
PITgatebox en noodontgrendeling - deur voor
deur systematisch beveiligen!

Ostfildern, 09.04.2018 - Het modulaire heksysteem van Pilz biedt

individuele hekoplossingen die optimaal zijn afgestemd op de

eisen van de meest uiteenlopende toepassingen. Gebruikers

profiteren van een economische serieschakeling, een snelle

diagnose, extra bedieningselementen en knoppen en van een

optionele noodontgrendeling. Verschillende componenten

kunnen passend bij de toepassing worden gecombineerd. Zo

krijgen gebruikers een individuele, optimaal op de

desbetreffende toepassing afgestemde hekoplossing. De

heksensoren PSENmlock met serieschakeling en de

knoppenunit PITgatebox zijn nieuw in het heksysteem.

  

De heksensoren PSENslock en PSENmlock vormen de kern van

het modulaire heksysteem. De eerste biedt veilige positiebewaking

en procesvergrendeling in één, PSENmlock daarentegen is dankzij

veilige vergrendeling en veilige sluiting inzetbaar voor de persoons-

en procesbescherming tot en met de hoogste veiligheidscategorie.
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Wereldprimeur: slimme heksensor stuurt afzonderlijk aan

Van de heksensor PSENmlock voor veilige vergrendeling en veilige

sluiting is nu in het heksysteem ook de variant "PSENmlock met

serieschakeling" beschikbaar. Hiermee kunnen in combinatie met

de diagnoseoplossing Safety Device Diagnostics (SDD) van Pilz

afzonderlijke schakelaars of deuren nu ook gericht worden

aangestuurd – volledig in de lijn van Industrie 4.0. Een dure

afzonderlijke bedrading in de schakelkast komt te vervallen.

Hierdoor biedt deze hekoplossing niet alleen een economische

serieschakeling, maar dankzij uitgebreide diagnose ook een hoge

beschikbaarheid. Zo kunnen stilstandtijden flink worden verminderd.

Nu optioneel in het pakket: flexibele noodontgrendeling

Als optioneel toebehoren voor de heksensoren PSENmlock zijn er

nu twee uitvoeringen van de noodontgrendeling verkrijgbaar, die

met alle varianten van de heksensor kunnen worden gecombineerd:

PSENml escape release is via een stang rechtstreeks met de

basismodule verbonden, terwijl PSENml escape release cordset via

een trek-drukkabel op PSENmlock wordt gemonteerd. De laatste

maakt een ruimtelijk gescheiden montage van het heksysteem en

de noodontgrendeling mogelijk. Hij is zeer eenvoudig te installeren

en onderhoudsarm, omdat de trek-drukkabel niet onder spanning

moet staan. Beide uitvoeringen van de optionele noodontgrendeling

garanderen zo maximale veiligheid.
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Nieuwe knoppenunit voor het eenvoudig bedienen

De nieuwe knoppenunit PITgatebox voor de eenvoudige bediening

en aansturing van heksensoren maakt deel uit van het heksysteem

en completeert dit. Met de knoppenunit kunnen commando's zoals

activeren, stop of het resetten van de machine of installatie worden

bestuurd. De robuuste bedieningseenheid kan dankzij het slanke

design eenvoudig en snel op gangbare profielsystemen worden

gemonteerd. PITgatebox is verkrijgbaar in verschillende

uitvoeringen en met zijn robuuste behuizing van gegoten zink

uitstekend bestand tegen schokken, trillingen en botsingen. Zijn

smalle behuizing maakt een ruimtebesparende installatie mogelijk.

De voorgeconfigureerde varianten met diverse combinaties van

drukknoppen, sleutelschakelaars en noodstopknoppen bieden

hierbij maximale flexibiliteit voor individuele toepassingen.

Modulair heksysteem voor alle toepassingen

Het heksysteempakket bevat behalve de beide heksensoren ook

diverse toebehoren zoals verschillende noodontgrendelingen en

soorten deurgrepen voor zwenk- of schuifdeuren. Een knoppenunit

die met beide heksensoren kan worden gebruikt, completeert het

systeem. In combinatie met de diagnoseoplossing Safety Device

Diagnostics (SDD) en besturingstechniek van Pilz ontstaat een

economische totaaloplossing voor hekken.

Pilz exposeert in hal 9, op stand D 17.

Hier vindt u meer informatie over ons beursoptreden

Hier vindt u meer informatie over het modulaire heksysteem

 

  
Afbeelding web
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http://srv-imp10-prod-back/nl-NL/hannover-messe
http://srv-imp10-prod-back/nl-NL/products-solutions/modular-gate-systems
http://srv-imp10-prod-back/mam/pilz/images/import/05_Company/08_press/01_press_releases/articles/f_press_man_taking_notes_at_robotics_machine_fot_148825751_3c_2018_02_1000x562.jpg


Afbeelding print

  

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.: 195143
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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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