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Den beprövade driftsättsväljaren PITmode från Pilz finns nu med ny

design och kan väljas med piktogram för verktygsmaskiner. Tack

vare standardsymbolerna fungerar den utmärkt även för

internationell användning. PITmode erbjuder två funktioner i en

kompakt enhet: säkert val av definierade driftsätt och

åtkomstbehörighet för maskinen.

 

För det första känner styrningen av definierade driftsätt på ett säkert

sätt: PITmode ställer om säkert från ett driftsätt till ett annat genom

självövervakning. Fem olika driftsätt kan ställas in: automatisk drift,

inställningsdrift, manuellt ingrepp vid begränsade förutsättningar,

Special Mode/processövervakning och servicedrift. Tack vare LED-

indikeringar kan det aktuella driftsättet visas på ett lika

manipulationssäkert sätt som åtkomstbehörigheten. PITmode kan

användas för tillämpningar upp till PL d enligt EN ISO13849-1 och

upp till SIL CL 2 enligt EN 62061.
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PITmode: åtkomstskydd och manipulationsskydd i en enhet

För det andra kan åtkomstbehörigheten till maskinen regleras: via en

kodad nyckel får varje användare åtkomst till de maskinfunktioner

eller driftsätt som han eller hon har behörighet för. Tack vare den

kontaktlösa överföringen av nycklarnas id-nummer, som bygger på

RFID-teknik, väljs de enskilda behörighetsnivåerna i

maskinstyrningen. PITmode erbjuder därmed ett högt åtkomst- och

manipulationsskydd genom universell kodning.

Pilz finns i hall 9, monter D 17. Mer information hittar du på:

http://www.pilz.com/sv-SE/hannover-messe

 

 

Tekster og billeder kan også downloades på www.pilz.com. For at

komme direkte til de relevante internetsider i Pressecenter, bedes

du indgive følgende webkode på hjemmesiden. : 10823

Pilz på sociala nätverk

I våra kanaler på sociala medier finns mer information om företaget

och personerna som jobbar på Pilz. Vi rapporterar även om den

senaste utvecklingen inom automationstekniken.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

http://www.youtube.com/pilzSE

https://plus.google.com/100679694730176283334/about

https://www.linkedin.com/company/pilz
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Kontaktperson för journalister

Presskontakt
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