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PASloto: Zarządzaj niebezpieczną energią w
bezpieczny sposób

Ostfildern, 20.02.2017 - Dzięki PASloto firma Pilz oferuje teraz

pakiet programowy dokumentujący procesy lockout-tagout

(LoTo). W rezultacie można łatwo tworzyć i dokumentować

specyfikacje zadań wymaganych przy postępowaniu

ze źródłami niebezpiecznej energii. W trakcie szkolenia firma

Pilz przekazuje również niezbędną wiedzę na temat procedury

LoTo i przedstawia optymalny sposób pracy z

oprogramowaniem PASloto.

  

LoTo opisuje środki bezpieczeństwa (np. blokowanie) stosowanie

podczas postępowania z niebezpiecznymi źródłami energii, takimi

jak: energia elektryczna, pneumatyczna lub hydrauliczna.

Wykorzystując oprogramowanie PASloto, można tworzyć raporty

LoTo i sprawdzać utworzone w firmie wytyczne dotyczące LoTo. W

ten sposób można łatwo udokumentować procedury lockout-tagout.

Oprogramowanie PASloto tworzy plakat dokumentujący całą

procedurę LoTo i umożliwia dodawanie do niego zdjęć maszyny

i źródeł energii. Oprogramowanie wymaga licencji i można je pobrać

ze strony: www.pilz.com/pasloto 

Strona 1 z 3

http://www.pilz.com/pasloto
mailto:
mailto:


Pilz oferuje również „Szkolenie LoTo: Lockout Tagout – związane z

bezpieczeństwem odłączanie napięcia i blokowanie”. Jednodniowe

szkolenie pozwala producentom i operatorom maszyn szczegółowo

zrozumieć wymagania procedury LoTo. Uczestnicy otrzymują

również informacje o wszystkich aspektach uwalniania

niebezpiecznych źródeł energii, z korzyścią dla bezpieczeństwa

swoich pracowników i ochrony wszystkich urządzeń. Praktyczne

ćwiczenia zapewniają wszechstronny przegląd funkcjonalności

oprogramowania PASloto.

  

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.: 181320
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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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