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Mensagem jornalística

Novas grades de luz PSENopt II para aplicações
até PL d – Exatamente o tipo apropriado!

Ostfildern, 06.04.2016 -

  

Com as primeiras grades de luz tipo 3, a empresa de automação

Pilz apresenta uma novidade mundial nesta área: a partir de agora,

as novas grades de luz PSENopt II permitem aplicações da

categoria de segurança de Performance Level d (PL d). Com isso, a

nova grade de luz fecha a “lacuna de tipo” da versão revisada da

IEC 61496-1. Com a PSENopt II, não é mais necessário recorrer ao

tipo 4 quando é exigido PL d. Desse modo, com as novas grades de

luz, pode ser realizado o nível mais apropriado para a exigência de

segurança. No final, isso economiza custos, uma vez que não é

mais necessário um dimensionamento extra.

 

A norma IEC/EN 61496 para barreiras de luz, cortinas de luz e

grades de luz define apenas os tipos 2 e 4: Depois da alteração da

norma, as grades de luz tipo 2 ainda podem ser utilizadas somente

em aplicações do nível de desempenho c; as grades de luz tipo 4

podem continuar sendo utilizadas para o nível de desempenho e.

Ao nível de desempenho d está atribuído o tipo 3, que até agora

não estava disponível relativamente a produtos. Por isso, os

usuários deveriam recorrer ao tipo 4 no caso concreto, caso

desejassem cumprir a exigência de segurança PL d.

Proteção contra choque…

As novas grades de luz da Pilz são adequadas principalmente para

locais de trabalho manual, alimentação/retirada de material e para o
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manuseio de materiais em aplicações na robótica.

Com sua alta resistência a choques de 50 g, são especialmente

adequadas para ambientes adversos na indústria. Assim, as

PSENopt II oferecem não somente flexibilidade elevada

considerando o seu local de instalação, mas também aumentam a

disponibilidade da máquina na mesma proporção.

… e longos tempos de parada

As PSENopt II, como grades de luz tipo 3, além da proteção das

mãos, também oferecem a proteção dos dedos até PL d. As grades

de luz operam com feixes de luz individuais passantes, excluindo

totalmente as chamadas “zonas mortas”. Por isso, as barreiras de

luz podem ser instaladas mais próximas da aplicação. Graças à

ausência de zonas mortas, os usuários economizam espaço na

aplicação.

Assim, as grades de luz aumentam a disponibilidade da aplicação:

todas as causas importantes ou defeitos do sistema responsáveis

pela parada da máquina podem ser avaliados de modo rápido e

simples graças a LEDs. Isso minimiza tempos de parada.

Proteger de modo rápido e econômico

Com os recursos de montagem correspondentes, as grades de luz

PSENopt II também podem ser utilizadas de modo flexível e são

fáceis de instalar. Pela conexão com 5 pinos, elas podem ser

conectadas à periferia descentralizada PDP67. Isso reduz o

trabalho para a colocação em operação.

Em combinação com a técnica de comando da Pilz, as grades de

luz PSENopt II representam uma solução completa e econômica

para todos os ramos e áreas de aplicação.
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Outras informações sobre o produto encontram-se em

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

category=000106002197104

Na Feira de Hannover, a Pilz estará expondo no pavilhão 9,

estande D17, e no estande da SmartFactory KL no pavilhão 8,

estande D20.

Mais informações em: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe e pelo

código web web9481.

  

Legenda:

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.: 88249
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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://www.linkedin.com/company/pilz-do-brasil

Contato para jornalistas

Gabriela Santos

Contato da imprensa

+ 55 11 4942-7040

g.santos@pilz.com.br
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