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Pressmeddelande

PSENvip Long Range – säkerhet i fullängd!

Ostfildern, 04.12.2017 - Nu finns en Long Range-variant

tillgänglig för det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2

för bockningspressar: PSENvip Long Range är den första

skyddsanordningen med ett skyddsområde på upp till

18 meter. Därför lämpar sig det robusta skyddssystemet även

för övervakning av specialpressar, till exempel tandempressar.

Det kamerabaserade skyddssystemet uppfyller alla gällande

säkerhetsstandarder och EN 12622, vilket innebär att PSENvip

2 garanterar enkel hantering och maximal produktivitet.

  

Det är enkelt att uppgradera till den nya varianten eftersom det bara

är mottagarenheten som byts ut. Med PSENvip Long Range kan

tandempressar övervakas med ett enda skyddssystem. Du behöver

inte kombinera den medföljande skyddsanordningen med ljusridåer,

vilket sänker investeringskostnaderna.

Med Long-Range-varianten får användaren dessutom tillgång till ett

Hot-Plug-kompatibelt skyddssystem: två bockningspressar kan

ställas upp bredvid varandra. Detta är möjligt eftersom sändaren och

mottagaren i mitten enkelt kan fällas undan. Sändaren på maskin 1

arbetar då vidare med mottagaren på maskin 2 – ingen omstart

krävs. På så sätt undviker du onödiga stilleståndstider och öka

produktiviteten.

Här hittar du mer information om PSENvip 2.
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/sv-SE/eshop/00106002207043/PSENvip-camera-based-protection-system
mailto:
mailto:


Bildtext: Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 möjliggör en ny variant för
specialpressar: PSENvip Long Range är perfekt för bockningspressar med en övervakning
på upp till 18 meter.

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. : 193360

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
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Kontaktperson för journalister

Presskontakt
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