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Komunikat prasowy

Firma Pilz wprowadza nowy bezpieczny system
ryglowania PSENmlock – niezawodne ryglowanie
drzwi i osłon.

Ostfildern, 18.03.2016 -

  

Pilz dodaje model PSENmlock do swojej serii systemów ryglowania

o natychmiastowym działaniu. W jednym urządzeniu PSENmlock

oferuje monitorowanie drzwi ochronnych oraz bezpieczną blokadę

osłon, gwarantując ochronę pracowników i procesów aż

do najwyższej kategorii PL e. Wąska, a jednocześnie wytrzymała

konstrukcja, a także wiele różnych opcji instalowania czynią

urządzenie PSENmlock zarówno elastycznym w użytkowaniu, jak

i łatwym do zainstalowania.

 

System ryglowania drzwi PSENmlock stanowi

niezawodnezabezpieczenie zarówno małych, jak i większych,

ciężkich, uchylnych i przesuwnych drzwi i bram, a także pokryw

i klap. Oprócz tych zastosowań elastyczny montaż aktuatora

zapewnia kompensację o dużym stopniu tolerancji nawet przy

drzwiach mających skłonność do osiadania. Dzięki wykorzystaniu

bistabilnego magnesu bezprądowy system ryglowania drzwi

ochronnych zmniejsza zużycie energii. Dane diagnostyczne można

łatwo zidentyfikować niezależnie od pozycji w jakiej zainstalowane

zostanie urządzenie. Umieszczone z trzech stron obudowy diody

LED ułatwiają diagnostykę podczas instalacji.

Niezwykle wytrzymały

Dzięki sile trzymania równej 7500 N i dodatkowej sile zatrzaśnięcia
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równej 30 N system drzwi ochronnych zapobiega niezamierzonemu

otwarciu rygli. Dlatego też urządzenie to można wykorzystać

w maszynach, w których występuje zagrożenie resztkowe

wymagające bezwzględnie bezpiecznego ryglowania aż do kategorii

PL d lub PL e : na przykład w maszynach wykorzystujących noże

obrotowe, koła zamachowe czy roboty. Ponadto wbudowana

blokada ponownego uruchomienia zapobiega niezamierzonemu

uaktywnieniu ryglowania bez konieczności korzystania

ze specjalnych narzędzi. Blokada ponownego uruchomienia nie

tylko zwiększa bezpieczeństwo obsługi maszyny, ale zapobiega

również niezamierzonemu jej uruchomieniu podczas

przeprowadzania czynności konserwacyjnych!

Bezpieczeństwo ponad wszystko!

W maszynach, w których narzędzie zatrzymuje się z pewnym

opóźnieniem, największe ryzyko dla bezpieczeństwa operatora

pojawia się wówczas, gdy urządzenie zabezpieczające zostaje

nieumyślnie otwarte lub otwiera się zbyt wcześnie. Dlatego też

szczególnie ważne staje się niedopuszczanie do niebezpiecznych

sytuacji podczas wyłączania przełącznika. Dwukanałowy system

ryglowania PSENmlock zapewnia, że otwieranie drzwi ochronnych

nie generuje żadnego zagrożenia. Bezpiecznie wykrywane są nawet

takie sytuacje jak zwarcia, zapobiegając wszelkiemu

niezamierzonemu otwarciu drzwi ochronnych .

Firma Pilz będzie obecna na targach Hannover Messe

na stanowisku D17 w hali 9 oraz na stanowisku D20 SmartFactory

KL w hali 8.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej:

www.pilz.com/en-DE/hannover-messe lub webcode web9481.
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Podpis:

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.: 88142

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

PR
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