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Mesaja týkla

Makine araçları için Pilz operasyon modu seçme
anahtarı PITmode'un yeni tasarımı uluslararası
kullanım için uygundur

Ostfildern, 06.03.2014 -

  

Pilz kanıtlanmış operasyon modu seçme anahtarı PITmode şimdi

isteğe bağlı olarak makine araçları için resimli diyagramlarla yeni

tasarımı ile mevcuttur. Standart sembollerin kullanımı ürünü

uluslararası kullanım için uygun hale getirir. PITmode tek bir

kompakt ünitede iki işlevin yerine getirilmesini sağlar: tanımlanan

operasyon modları emniyetli seçimi ve makine için erişim yetkisi.

 

Tanımlanan operasyon modları kontrol sistemi tarafından emniyetli

bir şekilde saptanır: kendi kendini izleme sayesinde PITmode bir

operasyon modundan diğerine emniyetli bir şekilde geçer. Beş

seçilebilir işletim modu mevcuttur: otomatik mod, kurulum modu,

kısıtlı koşullar altında manüel müdahale, özel mod / süreç izleme ve

servis modu. LED ekran sayesinde mevcut durumda seçili olan

operasyon modu ve yetki düzeyi manipülasyondan korkmadan

görüntülenebilir. PITmode EN ISO 13849-1 PL d veya EN 62061

SIL CL 2'ye kadar olan uygulamalarda kullanılabilir.
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PITmode: Tek bir ünitede erişim ve manipülasyon koruması

Makine erişimi için yetkiler aşağıda belirtilen yollarla da kontrol

edilebilir: Kodlanmış anahtar kullanılarak her operatöre kendisine

ayrılmış makine operasyon modları ve makine işlevleri için erişim

sağlanır. Bireysel yetki düzeyleri, temassız RFID teknolojisine

dayanarak iletilen anahtar kimlik numaraları sayesinde makine

kontrol sisteminde seçilir. Aynı şekilde, PITmode, evrensel kodlama

sayesinde yüksek seviye erişim ve manipülasyon koruması sağlar.

Pilz, Salon 9 Stand 17'de ziyaretçileriyle buluşuyor. Daha fazla bilgi

için: http://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

 

You can find texts and images at <a

href="http://www.pilz.com">www.pilz.com</a> also for downloading.

To go directly to the relevant internet pages in the press centre,

enter the following <strong>Web code</strong> in the search of the

home page.: 10823
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Sosyal aðlarda Pilz

Sosyal medya kannalarýmýzda sizlere þirketimiz ve Pilz çalýþanlarý

hakkýnda bilgiler veriyor ve otomasyon teknolojisindeki güncel

geliþmeleri rapor ediyoruz.

https://www.facebook.com/pilzturkiye/

https://twitter.com/pilzturkiye

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

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

https://www.linkedin.com/company/pilz-t%C3%BCrkiye/

Gazeteciler için irtibat

Basın İletişim
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