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Mensagem jornalística

A esteira comutadora de segurança PSENmat da
Pilz reúne o monitoramento seguro de áreas e a
operação de máquinas: comutar e existir
“virtualmente”

Ostfildern, 27.10.2017 - Com a PSENmat, a empresa de

automação Pilz apresenta agora uma esteira comutadora de

segurança desenvolvida internamente, trazendo uma novidade

mundial: a detecção de localização integrada que disponibiliza

ao operador uma função de operação semelhante a um botão

virtual. Assim, a PSENmat reúne, em um único sensor, o

monitoramento seguro de áreas e o comando de máquinas e

instalações. Isso abre a possibilidade para conceitos de

operação de máquinas totalmente novos.

  

A PSENmat da Pilz oferece o monitoramento seguro de áreas em

combinação com uma função de operação padrão, praticamente

uma função de botão que pode ser definida virtualmente. Com ela,

não é necessário um interruptor separado. Esse conceito dinâmico

de comutação possibilita uma configuração flexível que economiza

espaço e custos. As saídas OSSD integradas garantem um toque

adicional à flexibilidade: com elas, não apenas o cabeamento pode

ser reduzido, mas a PSENmat pode ser facilmente conectada a

qualquer aparelho de avaliação.
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Esteira que protege

Pelo conceito de operação individual, a esteira comutadora de

segurança protege as saídas de forma ideal contra o acesso de

pessoas conforme a norma para esteiras comutadoras de

segurança EN ISO 13856-1. A PSENmat desacelera ou para a

máquina se alguém entra na área de perigo (proteção de acesso).

No caso de aplicações com má visibilidade, também há uma

proteção para o acesso por trás. Portanto, a PSENmat proporciona

segurança até SIL 2 conforme a EN ISO 61508 e o Safety Level PL

d conforme a EN 13849. Além disso, o tempo de reação muito

rápido, de ≤ 25 ms, aumenta ainda mais a segurança. Grandes

aplicações também podem ser realizadas com menos esforço: é

possível conectar em série até 22 esteiras, reduzindo

significativamente as despesas com o cabeamento. Ademais, a

esteira comutadora de segurança robusta e resistente à elevada

demanda mecânica é protegida com grau de proteção IP67 e pode

ser utilizada em temperaturas ambientes de 0 °C a 55 °C. Dessa

forma, a PSENmat garante uma elevada segurança inclusive em

ambientes difíceis.

Comutação integrada para maior ergonomia

A esteira comutadora de segurança colabora para um ambiente de

trabalho ergonômico: com a funcionalidade de comutação

integrada, é possível e fácil trabalhar com as mãos livres ou sem

obstáculos. O operador pode usar a funcionalidade de comutação

integrada pelas áreas definidas e marcadas na esteira. Assim, o

controle de qualidade pode ser realizado com as mãos livres: uma

marcação vermelha significa “não aprovado no controle”, e uma

marcação verde pode ser usada para “aprovado no controle”.
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Esteira “plus”

A nova esteira comutadora de segurança PSENmat completa a

oferta de sistemas de sensores da Pilz para o monitoramento de

áreas e espaços. A PSENmat pode ser facilmente vinculada aos

sistemas de segurança configuráveis PNOZmulti, ao sistema de

automação PSS 4000 ou ainda à solução de visualização PMIvisu.

Em combinação com a tecnologia de comando da Pilz, surge assim

uma solução completa, segura e econômica de um só fornecedor.

A Pilz expõe no pavilhão 9, estande D 370. Mais informações em:

www.pilz.com/sps-ipc-drives

  

Legenda: A esteira comutadora de segurança PSENmat da Pilz reúne o monitoramento
seguro de áreas com a operação de máquinas.

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.: 188501
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/sps-ipc-drives/index.html


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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