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Komunikat prasowy

Mata bezpieczeństwa PSENmat firmy Pilz łączy
w sobie bezpieczne monitorowanie obszaru
z funkcją „wirtualnego” sterowania.

Ostfildern, 27.10.2017 - Firma Pilz wprowadza do oferty własną,

reagującą na nacisk matę bezpieczeństwa PSENmat. Światową

nowością jest wbudowana funkcja wykrywania położenia,

dzięki której możliwe jest monitorowane obszaru i realizacja

funkcji sterowania pracą maszyny za pomocą jednego

urządzenia.

  

Oferuje ona możliwość bezpiecznego monitorowania obszaru, gdzie

funkcję czujnika można zdefiniować wirtualnie. Zatem oddzielny

czujnik jest zbędny. Dynamiczna konstrukcja czujnika umożliwia

elastyczną konfigurację pozwalającą oszczędzić miejsce i środki

finansowe. Dodatkową elastyczność zapewniają wbudowane

wyjścia OSSD: W rezultacie możliwe jest nie tylko ograniczenie

okablowania, lecz również łatwe podłączenie maty do dowolnego

urządzenia kontrolnego.
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Mata ochronna 

PSENmat zapewnia optymalną ochronę przed dostępem osób,

zgodnie z normą EN ISO 13856-1. Mata PSENmat spowalnia lub

zatrzymuje maszynę w momencie wkroczenia operatora

do niebezpiecznej strefy (ochrona dostępu). W przypadku aplikacji

charakteryzującej się niedostateczną widocznością działa również

ochrona w sytuacji wejścia do obszaru od tyłu (ochrona przed

wtargnięciem). PSENmat oferuje bezpieczeństwo aż do SIL 2

zgodnie z normą EN ISO 61508 lub poziom bezpieczeństwa PL d

zgodnie z normą EN 13849. Bardzo szybki czas reakcji ≤ 25 ms

przyczynia się również do zwiększenia bezpieczeństwa. Przy małym

nakładzie dodatkowej pracy można teraz wdrażać również aplikacje

o większej skali: Szeregowo można podłączyć do 22 mat,

zmniejszając istotnie zakres czynności związanych z

okablowaniem. Ponadto mata bezpieczeństwa odpowiednia jest dla

dużych obciążeń mechanicznych. Została zaprojektowana zgodnie

z typem ochrony IP67 i może być wykorzystywana w zakresie

temperatur otoczenia od 0°C do +55°C. Zapewnia zwiększone

bezpieczeństwo również w wymagających warunkach otoczenia.

Zintegrowane przełączanie dla lepszej ergonomii

Mata bezpieczeństwa PSENmat zapewnia ergonomiczną obsługę

stanowiska roboczego

Mata „plus”

Nowa mata bezpieczeństwa PSENmat uzupełnia ofertę czujników

firmy Pilz do monitorowania obszarów i stref. Matę można łatwo

podłączyć do konfigurowalnych systemów bezpieczeństwa

PNOZmulti lub systemu sterowania PSS 4000, a także do terminali

operatorskich PMIvisu. W połączeniu z technologią sterowania firmy

Pilz otrzymujesz bezpieczne, ekonomiczne, kompletne

i uniwersalne rozwiązanie.
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Stoisko firmy Pilz znajdziesz w hali 9, na stanowisku 370. Więcej

informacji na stronie: www.pilz.com/sps-ipc-drives

  

Podpis: Mata bezpieczeństwa PSENmat firmy Pilz do bezpiecznego monitorowania obszaru.

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.: 188501
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/sps-ipc-drives/index.html


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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