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Tanılama ve tasarım özgürlüğü için artı puan

, 09.04.2015 -

  

Pilz, emniyet kapısı sistemi PSENslock ürün gamına iki yeni ürün

tipi ekliyor: bir ürün tipi gelişmiş tanılama fonksiyonları sunarken

diğer tip ürün OSSD çıkışlarının (Çıkış Sinyali Anahtarlama Cihazı)

koruma kilidinden bağımsız olarak değiştirilmesini sağlıyor. Sonuç

olarak PSENslock, göreve bağlı olarak daha hızlı tanılama

sağlayabilir veya daha fazla tasarım özgürlüğü sunabilir.
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PSENslock, tek bir kompakt üründe elektromanyetik süreç

korumasıyla emniyet kapısı izlemesi sunar ve kapıları, kapakçıkları

ve kapakları korur.

Özellikle birden fazla PSENslock kullanılan uygulama alanlarında

yeni ürün tipi gelişmiş tanılama işlevleriyle ekstra avantaj sunar.

Kullanıcılar, örneğin kirlenme nedeniyle koruma kilit cihazının

etkinleştirilmediği durumları anında tespit edebilir. Bu da bir arıza

durumunda hızlı tanılama sayesinde kullanıcılara zaman kazandırır.

İkinci yeni tip emniyet kapısı sistemi OSSD'lerin (Çıkış Sinyali

Anahtarlama Cihazı) koruma kilidinden bağımsız olarak

değişebilmesini sağlar. Sonuç olarak, kullanıcılar uygulamayı

kullanmak için daha fazla esnekliğe ve tasarım kapsamına sahip

olur.

PSENslock, PL e of EN ISO 13849-1, SIL 3 veya EN/IEC 62061'e

kadar olan uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Emniyet kapısı sistemi açıktır ve bu da Pilz kontrol teknolojisinin

yanı sıra tüm standart değerlendirme cihazlarına bağlanmasını

sağlar – PNOZ emniyet röleleri, yapılandırılabilir kontrol sistemleri

PNOZmulti ve otomasyon sistemi PSS 4000. Ayrıca Pilz'in emniyetli

sensör teknolojisi PSEN ile seri bağlantılar – emniyet kapısı

sistemleriPSENslock, PSENsgate ve kodlu emniyet anahtarı

PSENcode – mümkündür.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için:

https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?

category=00106002227061
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/tr-INT/eshop/00106002227061/PSENslock-safety-gate-system


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.: 83783

Pilz Hakkında

Pilz, uluslararası faaliyet gösteren yenilikçi bir otomasyon teknolojisi

firmasıdır. Pilz, insanlara, makinelere ve çevreye yönelik çözümler

sunar. Bir aile şirketi olan Pilz, Stuttgart yakınındaki Ostfildern’de

bulunan genel merkeze ek olarak tüm kıtalarda 40 bağlı kuruluş ve

şubesinde 2.200'in üzerinde çalışanıyla temsil edilmektedir.

Şirketin ürünleri arasında sensör teknolojisi, elektronik izleme

röleleri, emniyet röleleri, konfigüre edilebilir ve programlanabilir

kontrol sistemleri, hareket kontrollü otomasyon çözümleri,

endüstriyel iletişime yönelik sistemler ve görüntüleme çözümleri ile

operatör terminalleri bulunmaktadır.

Pilz çözümleri, paketleme ve otomotiv endüstrisi, demiryolu

teknolojisi, pres ve rüzgar enerjisi sektörü de dahil olmak üzere

makine mühendisliğinin tüm alanlarında kullanılabilir. Bu çözümler,

havaalanlarında veya fünikülerlerde bulunan bagaj taşıma

sistemlerinin emniyetli bir şekilde çalışmasını veya hız trenlerinin

(roller coaster) emniyetli hareketini sağlamakla birlikte aynı zamanda

binalarda yangına karşı koruma ve enerji beslemesi sunmaktadır.

Pilz ayrıca emniyet danışmanlığı, mühendislik, makine emniyetli ile

ilgili ürün eğitimleri ve seminerler de dahil olmak üzere dünya

çapında çok geniş kapsamlı hizmetler sağlamaktadır.
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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/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

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

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

Gazeteciler için irtibat

Martin Kurth

Kurumsal ve Teknik Basın

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Teknik Basın

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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