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Komunikat prasowy

Nowe kurtyny świetlne PSENopt slim firmy Pilz
do aplikacji o ograniczonych przestrzeniach –
ochrona najwęższych przestrzeni

Ostfildern, 21.12.2016 - Firma Pilz rozwija własną gamę kurtyn

świetlnych PSENopt slim. Dzięki swojej wąskiej budowie są

one odpowiednie do aplikacji o ograniczonej przestrzeni. W

tym przypadku nowe kurtyny świetlne zapewniają ochronę

palców i dłoni w zależności od  wymagań, aż do najwyższego

poziomu bezpieczeństwa (PL) e.

  

Bariery świetlne PSENopt są odpowiednie dla maszyn o

ograniczonej przestrzeni, w których każdy cykl maszyny wymaga

interwencji operatora: takich jak czynności związane z podawaniem

i odbieraniem materiału. Funkcja łączenia kaskadowego

bez martwych stref zapewnia skuteczną ochronę przed

wtargnięciem do obszaru chronionego, zgodnie z normą IEC 61496-

2.

Skuteczna ochrona i nie tylko

Dzięki wyświetlaczowi LED operatorzy mogą szybko zidentyfikować

główne przyczyny zatrzymania maszyny. Dzięki temu zwiększa się

dostępność maszyn.

Bariery PSENopt slim można zainstalować szybko i łatwo, używając

prostych narzędzi montażowych. Dostępna jest również szeroka

gama akcesoriów dla PSENopt slim, w tym zwierciadła oraz testery.
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Wyposażenie dla wszystkich rozwiązań związanych

z bezpieczeństwem

Dostępna szeroka gama jednostek do różnych aplikacji: projektanci

mogą wybierać pomiędzy kurtynami świetlnymi typu 2 i  4 zgodnie

z normą EN/IEC 61496-1/-2, a także urządzeniami do ochrony

palców i dłoni. Istnieje możliwość wyboru pomiędzy barierami o

różnych wysokościach chronionego obszaru – od 150 mm do 1200

mm.

W połączeniu z takimi urządzeniami jak przekaźnik bezpieczeństwa

PNOZsigma lub konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti,

bariery świetlne PSENopt slim tworzą kompletne, ekonomiczne

rozwiązanie zapewniające pełne bezpieczeństwo.

 

  

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.: 180654
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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/PilzPl/

https://twitter.com/Pilz_INT

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

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

Dane kontaktowe dla mediów

PR
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