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Komunikat prasowy

Nowy wygląd przełącznika wyboru trybu pracy
PITmode firmy Pilz przeznaczonego dla
obrabiarek – odpowiedni do użytku
międzynarodowego.

Ostfildern, 06.03.2014 -

  

Sprawdzony przełącznik wyboru trybu pracy PITmode firmy Pilz

posiada teraz nowy wygląd, a w wersji opcjonalnej dostępny jest z

piktogramami dla obrabiarek. Zastosowanie standardowych symboli

idealnie sprawdza się w przypadku użytkowania

międzynarodowego.Kompaktowy przełącznik wyboru trybu pracy

PITmode oferuje dwie funkcje: bezpieczne wybieranie

zdefiniowanych trybów operacyjnych oraz autoryzację dostępu do

maszyny.

 

Zdefiniowane tryby pracy są bezpiecznie wykrywane przez system

sterowania: dzięki samoczynnemu monitorowaniu PITmode

bezpiecznie przełącza się z jednego trybu pracy do kolejnego.

Dostępnych jest 5 trybów pracy: tryb automatyczny, tryb ustawień,

ograniczona interwencja manualna, tryb specjalny / monitorowania

procesu oraz tryb serwisowy. Wyświetlacz LED pokazuje aktualnie

wybrany tryb pracy i poziom autoryzacji – bez obawy o manipulację.

Zastosowania urządzenia PITmode sięgają kategorii d poziomu

wydajności PL zgodnie z normą EN ISO 13849-1 i SIL CL 2 zgodnie

z normą EN 62061.
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PITmode: Ochrona przed nieuprawnionym dostępem i

manipulacją w jednym

Autoryzacja dostępu do maszyn również pod kontrolą: Każdy

operator otrzymuje zakodowany klucz, umożliwiający dostęp do

funkcji maszyny lub trybów pracy maszyny przypisanych do danego

operatora. Poziomy indywidualnej autoryzacji można wybrać w

systemie sterowania maszyny dzięki numerowi identyfikacyjnemu,

przesyłanemu z wykorzystaniem technologii RFID. W takiej postaci

PITmode zapewnia wysoki poziom ochrony przed nieuprawnionym

dostępem i manipulacją dzięki uniwersalnemu kodowaniu.

Stoisko Pilz znajduje się w hali 9, na stanowisku 17. Więcej

informacji na stronie: http://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

 

Teksty i zdjęcia dostępne są również do pobrania na stronie

www.pilz.com. Aby uzyskać bezpośredni dostęp do odpowiedniej

strony w naszym centrum prasowym , wpisz kod web w

wyszukiwarce na stronie głównej.: 10823
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Informacje o firmie Pilz

Firma Pilz jest dzialajacym na skale miedzynarodowa,

innowacyjnym przedsiebiorstwem zajmujacym sie automatyzacja w

przemysle. Wykorzystuje swoje rozwiazania do zapewniania

bezpieczenstwa ludzi, maszyn i srodowiska. Jej siedziba glówna

miesci sie w Ostfildern kolo Stuttgartu, a na calym swiecie wspiera

ja ponad 2.200 pracowników w 40 oddzialach i spólkach

partnerskich operujacych na wszystkich kontynentach.

Oferta firmy obejmuje technologie czujników, elektroniczne

przekazniki monitorujace, przekazniki bezpieczenstwa,

konfigurowalne i programowalne uklady sterowania, rozwiazania

automatyzacji z funkcjami sterowania ruchem, systemy komunikacji

przemyslowej, terminale operatorskie oraz rozwiazania do

wizualizacji.

Rozwiazania firmy Pilz znajduja zastosowanie we wszystkich

dziedzinach zwiazanych z budowa maszyn, w tym w sektorach

opakowaniowym i motoryzacyjnym, a takze w technologii kolejowej i

energetyce wiatrowej. Gwarantuja one niezawodnosc lotniskowych

systemów obslugi bagazu oraz bezpieczna prace kolejek linowych i

górskich, ochrone przeciwpozarowa, a takze zasilanie budynków w

energie.

Firma swiadczy na calym swiecie wszechstronne uslugi zwiazane z

bezpieczenstwem, a takze prowadzi kursy szkoleniowe poswiecone

produktom oraz warsztaty na temat bezpieczenstwa maszyn.
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Pilz w mediach społecznościowych

Na naszych profilach w portalach społecznościowych dostępne są

informacje na temat firmy i jej pracowników oraz najświeższe

informacje o aktualnych zdobyczach technologii automatyzacji.

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://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/company/pilz

Dane kontaktowe dla mediów

Martin Kurth

Prasa korporacyjna i techniczna

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Prasa techniczna

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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