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Komunikat prasowy

PSENvip Long Range - bezpieczeństwo na całej
długości!

Ostfildern, 04.12.2017 - System kamer bezpieczeństwa

PSENvip 2 firmy Pilz jest nową wersją przeznaczoną do pras

specjalnych: PSENvip Long Range jest pierwszym

urządzeniem ochronnym o zasięgu do 18 metrów. Dzięki temu

wytrzymały system ochrony jest idealny do monitorowania

pras specjalnego przeznaczenia, takich jak prasy tandemowe.

System PSENvip 2 spełnia wymagania wszystkich powszechnie

stosowanych norm bezpieczeństwa, w tym normy EN 12622,

gwarantując maksymalną wydajność w połączeniu z prostą

obsługą.

  

W celu aktualizacji do nowej wersji wystarczy jedynie wymienić

odbiornik. PSENvip Long Range umożliwia monitorowanie pras

tandemowych, dysponujących tylko jednym systemem ochrony. Nie

ma potrzeby łączenia mobilnego urządzenia ochronnego i kurtyn

świetlnych, dzięki czemu koszty inwestycji ulegają zmniejszeniu.

Wersja Long Range umożliwia użytkownikom korzystanie z systemu

ochrony kompatybilnego z systemem Hot-plug. Oznacza to,

możliwość ustawienia obu pras krawędziowych obok siebie, dzięki

możliwości złożenia nadajnika i odbiornika. Wówczas nadajnik

z maszyny 1 będzie nadal współpracował z odbiornikiem z maszyny

2 – bez konieczności ponownego włączania. Eliminuje to zbędne

przestoje, zwiększając tym samym wydajność instalacji.
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Zapoznaj się z poniższymi dodatkowymi informacjami na temat

systemu PSENvip 2.

  

Podpis: System kamer bezpieczeństwa PSENvip 2 jest nową wersją przeznaczoną do  pras
specjalnych: PSENvip Long Range doskonale nadaje się do monitorowania pras
krawędziowych o zasięgu do 18 metrów.

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.: 193360
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/pl-PL/eshop/00106002207043/PSENvip-camera-based-protection-system


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

Strona 3 z 3

https://www.facebook.com/PilzPl/
https://twitter.com/Pilz_INT
https://www.youtube.com/user/PilzPolska
https://www.linkedin.com/company/pilz

	PSENvip Long Range - bezpieczeństwo na całej długości!
	Pilz w mediach społecznościowych
	Dane kontaktowe dla mediów


