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Mensagem jornalística

Novos produtos e novas variantes para o sistema
modular de portas de proteção da Pilz: sensor de
portas de proteção PSENmlock com ligação em
série, unidade de botão PITgatebox e
destravamento de fuga – Proteção sistemática
para cada porta!

Ostfildern, 09.04.2018 - O sistema modular de portas de

proteção da Pilz oferece soluções individuais de portas de

proteção adaptadas de forma ideal às necessidades das mais

variadas aplicações. Os usuários se beneficiam com uma

ligação em série econômica, um diagnóstico rápido, os

elementos adicionais de operação e de botões e um

destravamento de fuga opcional. É possível combinar diversos

componentes adequados à aplicação. Dessa forma, os

usuários adquirem uma solução de portas de proteção

individual e adaptada à aplicação em questão. As novidades do

sistema de portas de proteção são os sensores de portas de

proteção PSENmlock com ligação em série e a unidade de

botão PITgatebox.

  

Os sensores de portas de proteção PSENslock e PSENmlock estão

no cerne do sistema modular de portas de proteção. O primeiro

oferece monitoramento seguro de posicionamento com bloqueio de

processo, e o PSENmlock, por sua vez, pode ser utilizado para

proteção de pessoas e de processos até a mais alta categoria de

segurança graças ao travamento e ao bloqueio seguros.
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Novidade mundial: sensor de proteção inteligente com controle

individual

A novidade no sistema de portas de proteção é a disponibilização

da variante "PSENmlock com ligação em série" para o sensor da

porta de proteção PSENmlock para travamento e bloqueio seguros.

Com ela, e em combinação com a solução de diagnósticos Safety

Device Diagnostics (SDD) da Pilz, agora é possível controlar

também os comutadores e as portas de forma individual e objetiva –

bem de acordo com a Indústria 4.0. O custoso cabeamento

individual no armário de distribuição torna-se desnecessário. Assim,

essa solução de portas de proteção não oferece apenas uma

ligação em série econômica, mas também uma alta disponibilidade

graças ao diagnóstico abrangente. Desse modo, os tempos de

parada são reduzidos significativamente.

Agora como opção no pacote: destravamento de fuga flexível

Duas novas versões do destravamento de fuga estão disponíveis

como acessório opcional para os sensores de portas de proteção

PSENmlock. Elas podem ser combinadas com todas as variantes

do sensor de portas de proteção: o PSENml escape release é

conectado diretamente ao equipamento básico por uma haste,

enquanto o PSENml escape release cordset é conectado ao

PSENmlock por um cabo de tração. Este último permite que o

sistema de portas de proteção e o destravamento de fuga sejam

montados em espaços separados. Sua instalação é bastante

simples e ele requer pouca manutenção, pois o cabo de tração não

precisa ficar sob tensão. As duas versões do destravamento de

fuga opcional garantem a segurança máxima.
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Nova unidade de botão para uma operação simples

A nova unidade de botão PITgatebox para uma operação simples e

para o controle dos sensores das portas de proteção faz parte do

sistema de portas de proteção, complementando-o. Com a unidade

de botão, é possível controlar comandos como ativar, parar ou

confirmar a máquina ou a instalação. A robusta unidade operacional

pode ser montada fácil e rapidamente nos sistemas de perfis

disponíveis no mercado graças ao seu design enxuto. A PITgatebox

está disponível em diversas versões e, graças à sua carcaça

robusta de zinco fundido sob pressão, é especialmente resistente a

choques, vibrações e colisões. Sua carcaça estreita permite

economizar espaço durante a instalação. As variantes pré-

configuradas com diferentes combinações de botões de pressão,

interruptores com chave e botões de parada de emergência

oferecem a flexibilidade máxima para cada aplicação individual.

Sistema modular de portas de proteção para todos os casos de

aplicação

O pacote do sistema de portas de proteção contém, além dos dois

sensores de portas de proteção, diversos acessórios como os

diferentes destravamentos de fuga e os tipos de trincos para as

portas basculantes ou deslizantes. Uma unidade de botão, que

pode ser utilizada com os dois sensores de portas de proteção,

completa o sistema. Em parceria com a solução de diagnóstico

Safety Device Diagnostics (SDD) e em combinação com a

tecnologia de controle da Pilz, surge uma solução completa e

econômica para a área de portas de proteção.

A Pilz expõe no pavilhão 9, estande D 17.

Veja mais informações sobre a nossa exposição na feira aqui

Veja mais informações sobre o sistema modular de portas de

proteção aqui
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http://srv-imp10-prod-back/pt-BR/hannover-messe
http://srv-imp10-prod-back/pt-BR/products-solutions/modular-gate-systems


 

  
Imagem Web
 
Imagem Print

  

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.: 195143
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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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