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Pilz'den yeni emniyet rölesi PNOZ c2. Hızlı ışın
cihazı izleme

Ostfildern, 04.04.2014 -

  

EN 61496 standartlarıyla uyum içerisinde bulunan güvenli açıp

kapama cihazlarını içeren sensörler ya da tüm standart tip 4 ışın

cihazlarının güvenli bir şekilde izlenmesi için Pilz, PNOZcompact

ürün aralığında bulunan PNOZc2 emniyet rölesini destekliyor. 12

milisaniyeden fazla olmayan kısa reaksiyon zamanı sayesinde ışın

cihazlarının tehlikeli harekete yakın yerlere monte edilmesi

esnasında esneklik kabiliyeti kazanması sağlanmaktadır. Yeni

PNOZc2 mekanik mühendisliğinin tüm alanlarında kullanılmakta ve

Performans Düzeyi (PL) e ve Emniyet Bütünlük Düzeyinin (SIL CL) 3

istem limiti kapsamında en yüksek emniyet gereksinimlerini

karşılamaktadır. Emniyet rölesi, özellikle makinelerin seri bir şekilde

üretilmesine dair fayda sağlamaktadır.
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Tüm kullanım ömrü boyunca reaksiyon süresinin 12 milisaniyede

kalacağı garanti edilmektedir. Bu da ışın cihazının tehlike kaynağına

daha yakın bir noktaya monte edilmesini sağlamaktadır. Uygulama

ortamına bağlı olarak sistemin arka kısmına ulaşılmasını

engellemeye gerek kalmayabilir.

Emniyet rölesinin reaksiyon süresi, yeni emniyet rölesinin ön

kısmında görünür. Bu, montaj ve servis anında zamandan tasarruf

sağlarken, yıllık denetimler sırasında da elektro duyarlı koruma

teçhizatından tasarruf edilmesini sağlar (ESPE denetimi). Işın cihazı

alıcısı ve vericisine PNOZ c2 vasıtasıyla doğrudan gerilim

verilmektedir, bu da montajın hızlı gerçekleştirilmesini

sağlamaktadır.

Örneğin, Pilz'in PSENopt ışın cihazları ve PSENcode emniyet kapısı

anahtarlarının birleştirilmesiyle güvenli bir sonuç ve elektro duyarlı

koruyucu teçhizatlar için hızlı çözüm elde edilmektedir

Yeni PNOZ c2, OSSD çıkışlarına sahip tip 4 ışın cihazları ve

sensörlerin izlenmesi için EN ISO 13849-1 PL e / IEC 62061 SIL CL

3'e kadar en yüksek emniyet standartlarını sunmaktadır.

Hızlı, maliyet tasarrufu sağlayan esnek montaj

İzlemeli ve otomatik olarak belirlenen iki başlatma seçeneği, seçim

işlemi için ilave soket köprülerine gerek olmadığından tercih edilen

başlatma seçeneğinin bağlantısı kolaylaştırılmaktadır. Cihaz üzerine

sabitlenmiş yay kuvvetli klemensler, herhangi bir araca gereksinim

olmadan hızlı ve kolay bir montaj sağlamaktadır. Kolaylaştırılmış

bağlantı ve esnek bakım sayesinde PNOZ c2 sadece zamandan

değil aynı zamanda maliyetten de tasarruf etmenizi sağlar.
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Sadeleştirilmiş dokümantasyon

PNOZ c2, ayrı bir dokümantasyona gerek olmaksızın bağlantıyı

sağlayan ve bir bağlantı örneği gösteren bir blok diyagram

içermektedir.

Yeni emniyet rölesinde daha fazla ürün bilgisinin alınması için

ayrıca bir QR kodu da bulunmaktadır. Böylece her zaman ürüne ait

en son verilere erişiminiz olmaktadır.

 

 

 

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.: 10314

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/
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Gazeteciler için irtibat

Basın İletişim

Sayfa 4 -in 4


	Pilz'den yeni emniyet rölesi PNOZ c2. Hızlı ışın cihazı izleme
	Sosyal aðlarda Pilz
	Gazeteciler için irtibat


