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Mensagem jornalística

O scanner de segurança a laser PSENscan da Pilz
aumenta o portfólio de automação – linha mais
produtiva em 2D

Ostfildern, 29.03.2017 - O novo scanner de segurança a laser

PSENscan da Pilz monitora simultaneamente e de forma

segura até três zonas separadas, aumentando

significativamente a produtividade das instalações. É possível

ligar em série até quatro scanners de segurança a laser

segundo o princípio mestre/escravo, o que diminui bastante as

despesas com cabeamento e instalação. Graças à

configuração livre dos campos de advertência e de proteção e

à adaptação às condições estruturais existentes, o PSENscan

pode ser integrado facilmente nas mais variadas aplicações.

  

A Pilz complementa seu portfólio de automação com o novo grupo

de produtos de scanners de segurança a laser de configuração

flexível: o âmbito de uso estende-se do monitoramento estático de

superfícies até a cooperação entre homem e robô (MRK), passando

ainda por sistemas de transporte sem condutor (FTS). Em

combinação com os mini-comandos configuráveis PNOZmulti ou

com os comandos do sistema de automação PSS 4000 da Pilz,

nasce uma solução completa e econômica de uma única fonte.

Página 1 de 5

mailto:


Pouco esforço para a segurança máxima

O scanner de segurança a laser oferece um monitoramento

bidimensional de superfícies com um grande ângulo de abertura de

275°: as aplicações que requerem monitoramento de vários lados

contíguos de uma máquina ou de um FTS podem ser realizadas

com menos equipamentos em comparação a um scanner de 180°.

Isso reduz as despesas de investimento e aumenta a economia da

aplicação.

Além disso, o PSENscan pode ser usado de forma flexível nas mais

diversas situações, pois é possível adotar diferentes configurações

de zonas. Dessa forma, pode-se, por exemplo, definir zonas de

segurança e de advertência de tamanhos diferentes para a

operação de instalação e de produção ou adaptar as zonas à peça

sendo usinada no momento. A adaptação flexível e de fácil

implementação às mais diversas condições estruturais existentes

economiza tempo e esforço na operação de instalação.

Scanner para maior desempenho

É possível monitorar simultaneamente até três zonas separadas e

adicionar até 70 configurações comutáveis. Assim, a aplicação

torna-se mais produtiva. A ligação em série também é

significativamente reduzida – possibilidade de até quatro scanners

–, bem como os esforços com cabeamento e instalação segundo o

princípio do mestre/escravo.

Além disso, graças ao alcance do campo de proteção de 3 a 5,5

metros para a área de segurança, um único equipamento pode

cobrir até grandes superfícies. A possibilidade de cobertura de uma

área de advertência de até 20 metros também permite avisar uma

pessoa a tempo, por exemplo, por um sinal acústico ou acionar uma

reação da máquina, como uma desaceleração. Isso protege a

aplicação contra uma parada, aumentando simultaneamente a

segurança e a produtividade.
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Criar a automação a laser segura e de forma flexível

Para configurar o PSENscan, utiliza-se a ferramenta de software

PSENscan Configurator. Para isso, o PSENscan é conectado ao

computador de configuração por uma porta Ethernet. Pela

ferramenta de software é possível determinar as zonas de

segurança e advertência, bem como todas as outras configurações.

Pelo modo de aprendizado, o scanner de segurança a laser registra

os obstáculos fixos em seu entorno que poderão ser

desconsiderados parte das zonas de monitoramento a partir de

então. Isso facilita a instalação e diminui o tempo de

comissionamento.

Como a configuração completa pode ser armazenada em um

módulo de memória removível, se o equipamento é trocado, basta

colocar o módulo de memória existente no scanner novo, excluindo-

se a necessidade de uma nova configuração.

Sensível, mas robusto contra poeira

O scanner de segurança a laser PSENscan não está apenas

classificado no tipo de proteção IP65, mas toda a estrutura do

equipamento foi melhorada para reconhecer e evitar falhas

ocasionadas por partículas de poeira. O equipamento exibe as

informações sobre o estado ou notificações sobre falhas, como um

pedido de limpeza, no display integrado. Caso hajam pessoas ou

objetos na zona de advertência ou de segurança, isso também é

sinalizado no display com uma advertência codificada por cores

que pode ser bem identificada de longe. Assim, o PSENscan

garante uma elevada disponibilidade.

Mais informações sobre o produto em www.pilz.com/de-

DE/eshop/00106002197131/PSENscan-Safety-Laser-Scanner

A Pilz expõe no pavilhão 9, estande D17. Mais informações sobre a

exposição da Pilz na feira em: www.pilz.com/interpack
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/pt-BR/eshop/00106002197131/PSENscan-Safety-Laser-Scanner
http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/company/schedules/articles/181190/index.html


  

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.: 181713
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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

Página 5 de 5

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
mailto:g.santos@pilz.com.br

	O scanner de segurança a laser PSENscan da Pilz aumenta o portfólio de automação – linha mais produtiva em 2D
	A Pilz nas redes sociais
	Contato para jornalistas


