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Pressmeddelande

PASloto: hantera farlig energi på ett säkert sätt

Ostfildern, 20.02.2017 - Med PASloto erbjuder

automationsföretaget Pilz nu en programvara för att

dokumentera Lockout Tagout-processer (LoTo). Nu blir det

enkelt att skapa och dokumentera arbetsbeskrivningar för

hantering av farliga energikällor. I den tillhörande kursen

erbjuder Pilz även all nödvändig kunskap om LoTo-rutiner och

beskriver hur programvaran används på bästa sätt.

  

LoTo beskriver säkerhetsåtgärderna (t.ex. låsning) vid hantering av

farliga energikällor som el, pneumatik eller hydraulik. Med hjälp av

programvaran PASloto kan du upprätta LoTo-rapporter och

kontrollera företagets egna LoTo-regler. Det är ett enkelt sätt att

dokumentera Lockout Tagout-förloppen. PASloto skapar en affisch

som visar hela LoTo-rutinen för en anläggning. Det går även att

lägga till bilder på maskinen och energikällorna på Lockout Tagout-

affischen. Programvaran, som kräver en licens, kan laddas ner här:

www.pilz.com/pasloto 

Som komplement erbjuder Pilz kursen ”LoTo: Lockout Tagout –

säkerhetsrelevant spärrning och låsning”. Endagsseminariet ger

tillverkare och operatörer ingående förståelse för kraven och

tillämpningen av LoTo-rutinen. Dessutom får deltagarna lära sig om

alla aspekter av farlig energi som kan frisättas så att de kan skydda

sina medarbetare och underhålla all utrustning. Praktiska övningar

ger en god inblick i funktionerna i programvaran PASloto.
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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. : 181320
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Pilz-koncernen

Pilz-koncernen är en global leverantör av produkter, system och

tjänster för automationsteknik. Familjeföretaget med säte i Ostfildern

har ca 2 500 medarbetare. Med 42 dotterbolag och filialer skapar

Pilz säkerhet över hela världen för människor, maskiner och miljön.

Som ledande aktör erbjuder vi kompletta automationslösningar med

sensorteknik, styrteknik och driftteknik – inklusive system för

industriell kommunikation, diagnostik och visualisering. Utbudet

omfattar dessutom internationella tjänster för rådgivning,

projektering och utbildningar. Pilz lösningar används förutom inom

maskin- och anläggningskonstruktion även inom många andra

branscher som t.ex. vindkraft, järnvägssystem och robotteknik.

www.pilz.com

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

Sida 4 av 4

mailto:m.kurth@pilz.de
mailto:s.skaletz-karrer@pilz.de

	PASloto: hantera farlig energi på ett säkert sätt
	Pilz på sociala nätverk
	Kontaktperson för journalister


