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Mensagem jornalística

Um plus para o diagnóstico e a liberdade de
criação

, 09.04.2015 -

  

A Pilz ampliou o sistema de porta de proteção PSENslock para

atualmente duas novas versões do produto: Agora está disponível

uma nova versão, que oferece funções de diagnóstico ampliadas,

bem como mais uma nova versão, que possibilita uma comutação

das saídas OSSD (Output Signal Switching Device) independente

do bloqueio. Assim, PSENslock ou oferece um diagnóstico mais

rápido ou uma vantagem na liberdade de criação, de acordo com a

tarefa definida.
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PSENslock oferece um monitoramento de porta de proteção seguro

com um bloqueio eletromagnético do processo para portas, válvulas

e tampas em um produto compacto.

A nova versão com função de diagnóstico ampliada oferece um uso

adicional principalmente nas áreas de aplicação nas quais diversos

PSENslock são utilizados: O usuário reconhece de imediato, em

qual posição um bloqueio não foi ativado devido, por exemplo por

motivo de sujeira. Isto economiza tempo, uma vez que é possível

realizar um diagnóstico mais rápido em caso de erro.

A segunda nova versão do sistema de portas de proteção seguro

possibilita uma comutação dos OSSDs (Output Signal Switching

Device), independente da situação do bloqueio. Isto promete ao

usuário uma flexibilidade mais alta e uma maior possibilidade de

criação na implementação de sua aplicação.

Estão disponíveis PSENslock para usos até PL e segundo

EN ISO 13849-1, SIL 3 segundo EN/IEC 62061.

Em linhas gerais, o sistema de portas de proteção pode ser

conectado a todos os equipamentos de análise comercialmente

disponíveis, bem como à tecnologia de controle da Pilz – os relés

de segurança PNOZ, os sistemas de comando configuráveis

PNOZmulti e o sistema de automação PSS 4000. Além disso, é

possível realizar conexões em série com os sensores seguros

PSEN da Pilz – os seguros sistemas de portas de proteção

PSENslock, PSENsgate e a chave de segurança codificada

PSENcode.

Mais informações sobre o produto em

https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?

category=00106002227061
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/pt-BR/eshop/00106002227061/PSENslock-safety-gate-system


 
 

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.: 83783

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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