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Mensagem jornalística

PSENvip Long Range: ampla segurança.

Ostfildern, 04.12.2017 - Uma nova variante Long Range está

disponível para o sistema de proteção baseado em câmera

PSENvip 2 para prensas dobradeiras da Pilz: o PSENvip Long

Range é o primeiro dispositivo de proteção com área de

proteção de até 18 metros. Assim, o robusto sistema de

proteção é ideal para o monitoramento de prensas especiais,

como as prensas tandem. O sistema de proteção baseado em

câmera atende a todas as normas de segurança atuais, além da

EN 12622, de forma que o PSENvip 2 garante a produtividade

máxima com manuseio simples.

  

É fácil implementar a nova variante, pois apenas a unidade

receptora precisa ser trocada. Assim, com o PSENvip Long Range,

é possível monitorar com segurança, por exemplo, prensas tandem

com apenas um sistema de proteção. Além disso, seu uso torna

desnecessária a combinação de um dispositivo de proteção móvel e

grades de luz, fazendo com o que sejam economizados custos com

o investimento.

Com a variante Long Range, os usuários adquirem também um

sistema de proteção apto a Hot Plug: ou seja, pode-se colocar até

duas prensas dobradeiras lado a lado. Isso é possível, pois o

transmissor e o receptor centrais podem ser simplesmente

excluídos. O transmissor da máquina 1 continua funcionando com o

receptor da máquina 2, sem necessidade de reiniciar. Assim,

evitam-se os tempos de parada desnecessários e a produtividade

aumenta.

Descubra mais sobre o PSENvip 2 aqui.
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Legenda: O sistema de proteção baseado em câmera PSENvip 2 disponibiliza uma nova
variante para as prensas especiais: PSENvip Long Range é ideal para prensas dobradeiras
com monitoramento de até 18 metros.

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.: 193360

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/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.linkedin.com/company/pilz
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Contato para jornalistas

Contato da imprensa
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