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Mensagem jornalística

Novo design para a chave seletora de modo
operacional PITmode da Pilz para máquinas-
ferramentas - equipada para a utilização
internacional

Ostfildern, 06.03.2014 -

  

A chave seletora de modo operacional PITmode da Pilz está agora

disponível em novo design e opcionalmente com pictogramas para

máquinas-ferramentas. Através da utilização de símbolos da

norma, ela é ideal para a aplicação internacional. PITmode oferece

duas funções em um aparelho compacto: a seleção segura de

modos operacionais definidos e a autorização de acesso para a

máquina.

 

Modos operacionais definidos do comando são reconhecidos com

segurança: através de auto-monitoração, o PITmode comuta de um

modo operacional para o outro. São possíveis cinco modos

operacionais configuráveis: operação automática, operação de

regulagem, acesso manual sob condições limitadas, modo especial

e/ou monitoramento de processo e operação de serviço. Graças à

exibição em LED, é possível exibir o modo de operação

selecionado atualmente com a mesma segurança contra

manipulação como os níveis de autorização. PITmode pode ser

utilizado em aplicações até PL d, conforme EN ISO 13849-1 ou

SIL CL 2 conforme EN/IEC 62061.
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PITmode: Proteção contra acesso e manipulação em um

Além disso, é possível regular a autorização de acesso à máquina:

Cada operador recebe, através da chave codificada, acesso às

funções da máquina ou aos modos operacionais da máquina

liberados para ele. Graças ao número de identificação de chave

transmitido sem contato, com base em tecnologia RFID, os níveis

individuais de autorização são selecionados no comando da

máquina. Assim, o PITmode oferece alta proteção contra acesso e

manipulação através da codificação universal.

A Pilz expõe na ala 8, estande D 17. Mais informações em:

http://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

 

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.: 10823
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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/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://plus.google.com/u/0/b/111025421859029563643/105464160362974979416/posts

https://www.linkedin.com/company/pilz

Contato para jornalistas

Contato da imprensa
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