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Mensagem jornalística

O sistema de automação PSS 4000 certifica
aplicações para elevadores

Ostfildern, 12.06.2014 -

  

Os componentes do sistema de automação PSS 4000 agora são

aprovados como componentes de segurança para aplicações em

elevadores pelo TÜV Áustria. Com o PSS 4000, os operadores e

fabricantes de elevadores podem agora implementar tecnicamente

as rigorosas normas de segurança e requisitos específicos, válidos

para estas aplicações, de forma simples e flexível.

 

Aplicações na área de elevadores de pessoas, carga e

mercadorias, bem como guinchos de todos os tipos, estão sujeitos

à rigorosas normas de segurança e precisam atender à exigências

específicas. A certificação de admissão concede ao sistema de

automação PSS 4000 sua adequação a essas aplicações. Estas

podem ser realizadas de forma segura e eficiente pelo PSS 4000.

Desta forma o sistema caracteriza-se pela alta robustez e simples

manuseio, oferecendo aos usuários as mais diversas funções,

como por exemplo, a parada de emergência.

A certificação TÜV foi realizada segundo a norma DIN EN 115-1:

Segurança de escadas e esteiras rolantes – parte 1: Construção e

instalação também pela DIN EN 81-1: Regras de segurança para a

construção e instalação de elevadores – parte 1: Elevadores para

pessoas e cargas operados eletricamente e a DIN EN 81-2: Regras

de segurança para a construção e instalação de elevadores – parte

2: Elevadores de pessoas e de cargas operados hidraulicamente
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Você pode encontrar textos e imagens em www.pilz.com também

para download. Para ir diretamente às páginas da internet

relevantes no centro de imprensa, insira o seguinte código da Web

na busca da página inicial.: 11018

A Pilz nas redes sociais

Em nossos canais nas mídias sociais, fornecemos a você

informações gerais sobre a empresa e as pessoas da Pilz e

informamos sobre acontecimentos atuais na área da Tecnologia de

Automação.

https://www.facebook.com/pilzdobrasil/?ref=ts&fref=ts

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=5051658
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Contato para jornalistas

Contato da imprensa
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