
04.04.2014

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern
Alemanha

http://www.pilz.com

Mensagem jornalística

Novo relé de segurança PNOZ c2 da Pilz -
monitoramento rápido de barreiras de luz

Ostfildern, 04.04.2014 -

  

A Pilz apresenta o novo relé de segurança PNOZ c2, da família de

produtos PNOZcompact, para o monitoramento seguro de todas as

barreiras de luz do tipo 4 ou de sensores com saídas seguras de

comutação (saídas OSSD), conforme a norma EN 61496. O tempo

de reação curto, de no máximo 12 milissegundos, garante

segurança flexível, uma vez que as barreiras de luz podem ser

montadas mais próximas ao movimento perigoso. O novo PNOZ c2

pode ser utilizado em todas as áreas da montagem de máquinas, e

atende aos mais altos requisitos de segurança até Performance

Level (PL) e ou Safety Integrity Level Claim Limit (SIL CL) 3. O relé

de segurança oferece vantagens principalmente na engenharia

mecânica em série.

 

Página 1 de 4

mailto:


Durante todo o ciclo de vida, através do tempo de reação total curto

e garantido de no máximo 12 milissegundos, é possível montar

barreiras de luz mais próximo à fonte de perigo. Assim, uma

proteção contra acesso por trás pode ser eliminada, dependendo do

ambiente da aplicação.

O tempo de reação do relé de segurança é exibido na parte frontal

do novo relé de segurança. Isso economiza tempo na instalação e

no serviço, como na inspeção anual para dispositivos de proteção

sem contato (inspeção BWS). Graças à alimentação de tensão

direta de emissor e receptor das barreiras de luz, é possível instalar

mais rapidamente através do PNOZ c2.

Por exemplo, em combinação com barreiras de luz PSENopt e

interruptores de segurança da porta PSENcode da Pilz, surge uma

solução segura e rápida para dispositivos de proteção sem contato.

Para o monitoramento de barreiras de luz do tipo 4 e de sensores

com saídas OSSD, o novo PNOZ c2 oferece os maiores padrões de

segurança até PL e conforme EN ISO 13849-1 e/ou SIL CL 3

conforme IEC 62061.

Instalação rápida, econômica e flexível

Duas opções de partida – monitorada ou automática – facilitam a

conexão da opção de partida desejada, pois não são necessárias

pontes adicionais de fiação para a seleção. Os bornes tipo mola

instalados fixos no aparelho, e que podem ser conectados sem

ferramentas, também contribuem para uma instalação simples e

rápida. Assim, o PNOZ c2 não economiza apenas tempo, mas

também custos, através de uma conexão facilitada e manutenção

flexível.
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Documentação simplificada

O PNOZ c2 possui uma imagem do bloco de comutação com

exemplo de conexão, que possibilita a conexão sem uma

documentação separada.

Além disso, no novo relé de segurança se encontra um código QR

através do qual é possível obter informações mais detalhadas do

produto. Assim, os dados atuais do produto estão sempre

disponíveis.

 

 

 

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.: 10314
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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/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

Contato para jornalistas

Gabriela Santos

Contato da imprensa

+ 55 11 4942-7040

g.santos@pilz.com.br
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