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Nowy przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ c2 firmy
Pilz do sprawnego monitorowania czujników
optycznych

Ostfildern, 04.04.2014 -

  

Firma Pilz rozszerzyła swoją ofertę o przekaźnik bezpieczeństwa

PNOZ c2 należący do gamy produktów PNOZcompact,

przeznaczony do bezpiecznego monitorowania wszelkich

standardowych czujników optycznych typu 4 lub innych urządzeń

wyposażonych w wyjścia OSSD w sposób zgodny z wymaganiami

normy EN 61496. Krótki czas reakcji, wynoszący nie więcej niż 12

milisekund, przyczynia się do zwiększenia elastyczności

zastosowania przekaźnika – można instalować je w mniejszej

odległości od poruszających się części, które stwarzają zagrożenie.

Nowy przekaźnik PNOZ c2 sprawdza się we wszelkich

zastosowaniach związanych z budową maszyn i spełnia najbardziej

wyśrubowane wymagania dotyczące bezpieczeństwa: pozwala

osiągnąć poziom zapewnienia bezpieczeństwa (PL) do e oraz

poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL CL) do 3. Oferowany

przekaźnik bezpieczeństwa przynosi znaczące korzyści zwłaszcza

w kontekście seryjnej produkcji maszyn.
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Ogólny czas reakcji nieprzekraczający 12 milisekund –

gwarantowany przez cały okres eksploatacji – sprawia, że czujniki

optyczne można instalować w mniejszej odległości od źródeł

zagrożenia. W zależności od aplikacji może to pozwolić na

wyeliminowanie konieczności stosowania dodatkowych

zabezpieczeń uniemożliwiających sięgnięcie za system.

Czas reakcji jest umieszczony na obudowie nowego przekaźnika

bezpieczeństwa. Pozwala to zaoszczędzić czas podczas instalacji,

serwisowania i corocznych kontroli optoelektronicznych urządzeń

ochronnych (ESPE). Nadajnik i odbiornik czujnika optycznego są

zasilane bezpośrednio z przekaźnika PNOZ c2, co przekłada się na

przyspieszenie ich instalacji.

Zastosowanie przekaźników, na przykład w połączeniu z czujnikami

optycznymi PSENopt i wyłącznikami bezpieczeństwa PSENcode

firmy Pilz pozwala stworzyć bezpieczne i sprawne rozwiązanie dla

potrzeb optoelektronicznych urządzeń ochronnych.

Nowy przekaźnik PNOZ c2 umożliwia monitorowanie barier

świetlnych typu 4 i czujników z wyjściami OSSD w sposób zgodny z

najbardziej wyśrubowanymi normami bezpieczeństwa: odpowiednio

do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL) do e według normy

EN ISO 13849-1 oraz poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa

(SIL CL) do 3 według normy IEC 62061.

Szybki, opłacalny i elastyczny

Możliwość dwojakiego uruchamiania – monitorowanego lub

automatycznego – przyczynia się do uproszczenia konfiguracji ze

względu na brak konieczności stosowania dodatkowych zworek dla

potrzeb wyboru trybu pracy. Instalację przyspieszają i ułatwiają

również wbudowane sprężynowe zaciski, które obsługuje się bez

użycia narzędzi. Dzięki łatwości podłączenia i elastyczności w

zakresie konserwacji przekaźnik PNOZ c2 pozwala nie tylko

zaoszczędzić czas, ale i obniżyć koszty.
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Uproszczona dokumentacja

Do przekaźnika PNOZ c2 dołączony jest schemat blokowy

przykładowego połączenia, co umożliwia podłączenie urządzenia

bez odwoływania się do oddzielnej dokumentacji.

Ponadto nowy czujnik bezpieczeństwa jest opatrzony kodem QR,

który można zeskanować w celu przywołania dodatkowych

informacji na temat produktu. Dzięki temu w każdej chwili można

uzyskać dostęp do najnowszych danych dotyczących urządzenia.

 

 

 

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.: 10314

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/PilzPl/

https://twitter.com/Pilz_INT

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

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

https://www.linkedin.com/company/pilz
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Dane kontaktowe dla mediów

PR
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