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Mensagem jornalística

Novas grades de luz PSENopt slim da Pilz para
aplicações em condições de espaço críticas –
proteção para espaços muito estreitos

Ostfildern, 21.12.2016 - Com a família PSENopt slim, a Pilz

amplia a sua oferta de barreiras de luz. Com a sua forma

construtiva estreita, elas são apropriadas principalmente para

aplicações em condições de espaço críticas. Nesses casos,

dependendo da exigência, as novas barreiras de luz

superestreitas cumprem a sua função de proteção dos dedos e

das mãos até o mais alto nível de desempenho (PL) e.

  

As barreiras de luz PSENopt slim são adequadas para áreas com

espaço crítico em máquinas com intervenções cíclicas, por

exemplo, trabalhos de colocação ou fornecimento e retirada de

material. Graças à função de cascata sem zonas cegas, elas

proporcionam proteção eficaz contra trespasse e acesso por trás

conforme IEC 61496-2.

Proteção eficaz e muito mais

Com base na indicação de LED, o operador consegue identificar

rapidamente as causas mais importantes que são responsáveis

pela parada da máquina. Desse modo, a disponibilidade da

máquina pode ser aumentada.

As PSENopt slim podem ser instaladas de modo rápido e simples

com recursos de montagem compatíveis. Além disso, estão

disponíveis inúmeros acessórios para as PSENopt slim como, por

exemplo, espelhos defletores e barras de teste.
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Equipado para todos os casos de segurança

Para as diferentes aplicações, estão disponíveis algumas variantes:

o construtor pode escolher entre as grades de luz dos tipos 2 e 4

conforme EN/IEC 61496-1/-2, bem como as respectivas variantes

para proteção dos dedos e das mãos. Pode ser escolhido entre

diferentes alturas de campos de proteção – de 150 mm a

1.200 mm.

Em combinação, por exemplo com os relés de segurança

PNOZsigma ou com os sistemas de comando configuráveis

PNOZmulti, as PSENopt slim oferecem ao usuário uma solução

econômica e completa para a segurança da máquina.

 

  

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.: 180654

Página 2 de 3



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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