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Komunikat prasowy

Nowe produkty i wersje dla modułowego systemu
ryglowania firmy Pilz – czujnik ryglowania
PSENmlock z opcją połączenia szeregowego oraz
moduł PITgatebox – systemowe podejście
do każdej bramki!

Ostfildern, 09.04.2018 - Modułowy system ryglowania firmy Pilz

oferuje możliwość zastosowania indywidualnego ryglowania,

idealnie dopasowanego do wymagań najbardziej

zróżnicowanych aplikacji. Użytkownicy uzyskują korzyści

związane z ekonomicznym połączeniem szeregowym, szybką

diagnostyką, dodatkowymi elementami operatorskimi

i przyciskami oraz opcjonalną funkcją zwolnienia awaryjnego.

Różne zespoły można ze sobą łączyć, dopasowując je

do konkretnej aplikacji. Bezpieczny system ryglowania

obejmuje obecnie czujniki ryglowania PSENmlock w połączeniu

szeregowym oraz moduł PITgatebox.

  

Modułowe systemy ryglowania składają się z czujników PSENslock

i PSENmlock. Pierwszy z nich oferuje bezpieczne monitorowanie

pozycji z ryglowaniem w jednym systemie, natomiast drugi można

wykorzystywać aż do najwyższej kategorii bezpieczeństwa dzięki

bezpiecznemu blokowaniu i  ryglowaniu na potrzeby ochrony

pracowników i procesów.
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Pierwsze na świecie: Inteligentny czujnik bezpieczeństwa

do indywidualnej kontroli

Systemy ryglowania Pilz obejmują wersję PSENmlock

z możliwością połączenia szeregowego oraz PSENmlock

na potrzeby bezpiecznego blokowania z ryglowaniem. Dzięki

połączeniu z Safety Device Diagnostics (SDD) firmy Pilz istnieje

możliwość kontroli pojedynczych przełączników lub bramek –

zgodnie z założeniami Industry 4.0. Nie ma potrzeby stosowania

kosztownego okablowania w szafach sterowniczych. To rozwiązanie

dzięki swojej rozbudowanej diagnostyce oferuje nie tylko

ekonomiczne połączenie szeregowe, ale również wysoką

dostępność instalacji. W rezultacie można istotnie skrócić czasy

przestojów.

Optymalna zawartość zestawu obejmuje: Elastyczne zwolnienie

awaryjne

Dodatkowymi akcesoriami dla czujników PSENmlock są dwa

rodzaje zwolnienia awaryjnego, które można łączyć z wszystkimi

rodzajami czujników. Drążek do połączenia bezpośrednio

z jednostką bazową oraz zestaw linkowy montowany

za pośrednictwem linki typu pull-push. Zestaw linkowy umożliwia

instalowanie systemu ryglowania z zapewnieniem fizycznego

rozdzielenia. Jest on bardzo łatwy w instalacji i wymaga minimum

konserwacji, gdyż linka nie musi być pod napięciem. Obie wersje

zapewniają maksymalne bezpieczeństwo.
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Nowy moduł przyciskowy ułatwiający obsługę

Nowy moduł PITgatebox, ułatwiający obsługę i kontrolę czujników

jest częścią systemu ryglowania i stanowi dopełnienie całego

systemu. Moduł PITgatebox umożliwia na przykład kontrolę

poleceń, które aktywują, zatrzymują lub resetują Twoją maszynę lub

system. Dzięki wąskiej obudowie można go szybko i łatwo

instalować na standardowych systemach profilowych. Moduł

PITgatebox dostępny jest w wielu wersjach wykonania i dzięki

swojej wytrzymałej obudowie jest szczególnie odporny

na uderzenia, wibracje i kolizje. Jego kompaktowa budowa pozwala

zaoszczędzić miejsce. Każda wstępnie konfigurowana wersja

z różnymi kombinacjami przycisków, przełączników kluczowych i

przycisków wyłącznika awaryjnego zapewnia maksymalną

elastyczność dla indywidualnych aplikacji.

Modułowy system ryglowania dla wszystkich aplikacji

Pakiet systemu ryglowania zawiera nie tylko oba czujniki

ryglowania, ale także niezbędne akcesoria, takie jak zwolnienie

awaryjne i różne typy uchwytów dla drzwi uchylnych i przesuwnych.

System uzupełnia moduł przycisków, który można wykorzystać wraz

z obydwoma czujnikami ryglowania. Rozwiązanie diagnostyczne

Safety Device Diagnostics (SDD) w połączeniu z technologią

sterowania Pilz daje w rezultacie ekonomiczne i kompletne

rozwiązanie dla systemów ryglowania.

Pilz wystawia w hali 9, na stoisku D 17.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat naszej obecności

na targach

Tutaj znajdziesz dalsze informacje na temat modułowego systemu

ryglowania
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Zdjęcie
 
Wydrukuj zdjęcie

  

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.: 195143
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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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