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Pilz utökar skyddsgrindssystemet PSENslock med två nya

produktvarianter: Nu finns en ny variant som ger utökade

diagnosfunktioner och ytterligare en variant som möjliggör brytning

av OSSD-utgångar (Output Signal Switching Device), oberoende av

låsanordningen. PSENslock erbjuder därmed antingen snabbare

diagnoser eller större frihet vid utformningen, beroende på uppgift.
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Med PSENslock får du säker skyddsgrindsövervakning, inklusive

elektromagnetisk processövervakning för grindar, klaffar och huvar, i

en kompakt produkt.

Den nya varianten med utökad diagnosfunktion ger mer fördelar,

framför allt inom användningsområden där flera PSENslock

används: Användaren ser direkt på vilket ställe låsningen inte har

aktiverats, t.ex. på grund av smuts. Det gör att man sparar tid,

eftersom det möjliggör snabbare diagnos när ett fel inträffar.

Den andra nya varianten av det säkra skyddsgrindssystemet

möjliggör brytning av OSSD-utgångar (Output Signal Switching

Device), oberoende av låsanordningens status. Det ger användaren

större flexibilitet och friare händer när applikationer ska utformas.

PSENslock är avsedda för tillämpningar upp till PL e enligt EN ISO

13849-1 eller SIL 3 enligt EN/IEC 62061.

Om skyddsgrindssystemet utformas som ett öppet system kan det

anslutas till alla vanliga utvärderingsenheter och till styrteknik från

Pilz – säkerhetsreläerna PNOZ, de konfigurerbara styrsystemen

PNOZmulti och automationssystemet PSS 4000. Dessutom finns

möjlighet till seriekoppling med den säkra sensortekniken PSEN från

Pilz – de säkra skyddsgrindssystemen PSENslock, PSENsgate och

den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode.

Mer information om produkten finns på

https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?

category=00106002227061
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/sv-INT/eshop/00106002227061/PSENslock-safety-gate-system


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. : 83783

Om Pilz

Pilz är ett internationellt, innovativt företag inom automationsteknik.

Pilz lösningar skapar säkerhet för människa, maskin och miljö.

Familjeföretaget har sitt huvudkontor i Ostfildern utanför Stuttgart

men finns representerat i alla världsdelar med 2.200 medarbetare i

40 dotterbolag och filialer.

Företagets produkter omfattar sensorteknik, elektroniska

övervakningsreläer, säkerhetsreläer, konfigurerbara och

programmerbara styrsystem, automationslösningar med Motion

Control, system för industriell kommunikation samt

visualiseringslösningar och operatörspaneler.

Pilz lösningar används på alla områden inom maskin- och

anläggningsteknik, bland annat inom förpacknings- och

fordonsindustrin, samt för järnvägsteknik, pressar och vindkraft.

Lösningarna ser även till att bagagetransportanläggningar på

flygplatser inte ger upphov till faror, att linbanor och

bergochdalbanor kan köras säkert och att brandskydd och

strömförsörjning kan garanteras i byggnader.

Pilz har även ett stort utbud av tjänster som erbjuds världen över,

exempelvis säkerhetsrådgivning, projektering samt

produktutbildningar och seminarier inom maskinsäkerhet.
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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

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

https://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/company/pilz

Kontaktperson för journalister

Martin Kurth

Företags- och fackpress

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Fackpress

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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