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Mensagem jornalística

PASloto: Controlar energias perigosas com
segurança

Ostfildern, 20.02.2017 - Com o PASloto, a empresa de

automação Pilz oferece agora um software para documentação

de procedimentos Lockout-Tagout (LoTo). Desse modo, é

possível elaborar e documentar descrições de atividades sobre

o manuseio de fontes de energias perigosas de maneira bem

simples. Como complementação, no treinamento

correspondente, a Pilz transmite os conhecimentos

necessários sobre o método LoTo, bem como sobre o

manuseio prático do software.

  

O LoTo descreve as medidas de segurança (por ex., travamentos)

no manuseio de fontes de energias perigosas, tais como, sistema

elétrico, pneumático ou hidráulico. Com ajuda do software PASloto,

é possível elaborar relatórios LoTo e verificar as regras LoTo

próprias da empresa. Os procedimentos Lockout-Tagout são fáceis

de documentar. O PASloto cria a placa de documentação do

procedimento LoTo completo de uma instalação e permite adicionar

fotos da máquina e das fontes de energia à placa Lockout-Tagout.

O software necessita de licença e está disponível para download

em: www.pilz.com/pasloto 
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Como complementação, a Pilz oferece o treinamento "LoTo:

Lockout Tagout – Bloqueio e travamento relevantes para a

segurança". O seminário dura um dia e transmite aos fabricantes e

às empresas operadoras uma compreensão detalhada sobre as

exigências e as aplicações do método LoTo. Além disso, os

participantes são informados sobre todos os aspectos da liberação

de energias perigosas, para a segurança de seus colaboradores e a

conservação dos seus equipamentos. Os treinamentos sobre a

aplicação na prática conferem uma visão ampla sobre as

funcionalidades do software PASloto.

  

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.: 181320
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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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