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Pressmeddelande

Nya ljusgaller PSENopt slim från Pilz för
tillämpningar där det är ont om plats – säkring för
de trängsta utrymmena

Ostfildern, 21.12.2016 - Pilz utökar sitt ljusbomssortiment med

serien PSENopt slim. Med sin smala konstruktion passar dessa

framför allt för tillämpningar där det är ont om plats. Där

uppfyller de nya, slimmade ljusbommarna kraven på finger-

eller handskydd, beroende på vilket som krävs, upp till högsta

Performance Level (PL) e.

  

Ljusbommarna PSENopt passar till trånga områden i maskiner med

cykliska ingrepp, som inläggningsarbeten eller in- eller utmatning av

material. Kaskadfunktionen utan dödzoner ger effektivt skydd mot

ingrepp uppifrån och intrång bakifrån enligt IEC 61496-2.

Effektivt skydd, och inte bara det

Med hjälp av LED-indikeringen kan operatören enkelt identifiera de

relevanta orsakerna till maskinstoppet. Så kan även

maskintillgängligheten ökas.

PSENopt slim kan installeras snabbt och enkelt med de kompatibla

monteringshjälpmedlen. Dessutom finns det ett stort urval av

tillbehör till PSENopt slim, till exempel vinkelspeglar och teststavar.

Redo för alla säkerhetsutmaningar

Det finns flera olika varianter för diverse tillämpningar: Konstruktören

kan välja mellan ljusgaller av typ 2 eller typ 4 enligt EN/IEC 61496-

1/-2 och motsvarande varianter för finger- och handskydd. Det finns

även olika skyddsfältshöjder – från 150 mm till 1 200 mm.
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I kombination med exempelvis säkerhetsreläet PNOZsigma eller de

konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti erbjuder PSENopt slim

användaren en lönsam och komplett lösning för maskinsäkerheten.

 

  

Bildtext:

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. : 180654
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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

http://www.youtube.com/pilzSE

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

Kontaktperson för journalister

Presskontakt
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