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Pilz, yeni güvenli kapı sistemi PSENmlock'ı sunar
- Güvenilir kapı muhafazası

Ostfildern, 18.03.2016 -

  

Pilz, güvenli kapı sistemleri ürün serisine büyük bir etki yaratacak

PSENmlock'ı ekliyor. PSENmlock kişisel koruma ve proses

korumasını, en yüksek kategori olan PL e sınıfında tek bir cihazda

birleştiren güvenli kapı izlemesi ve güvenli muhafaza kilitlemesi

sağlamaktadır. Bir ince ancak dayanıklı tasarım ve çok farklı montaj

seçenekleri PSENmlock'ın hem kullanımını esnek hale getirir, hem

de montajını kolaylaştırır.

 

PSENmlock, ister çarpma, ister kayar tip kapılar ya da kapaklar ve

kanatlarda, hem küçük, hem de büyük bina içi ve bina dışı kapıları

için güvenilir bir kapı koruyucusudur. Bu olası uygulamaların dışında

ve ötesinde, esnek bir şekilde monte edilebilen aktüatör, sarkan

kapılarda dahi yüksek toleranslı kapatma ve kısıtlamasız işlevlere

olanak sağlar. İki durumlu bir mıknatısı sayesinde, kuru kontaklı

muhafaza kilitleme sistemi, güvenli kapı sisteminin enerji tüketimini

düşürür. Arıza tespit verileri, birçok montaj pozisyonunda kolaylıkla

tanımlanabilir: Gövdenin üç tarafında bulunan LED'ler, montaj

pozisyonu ne olursa olsun, kullanıcı dostu arıza tespitine olanak

sağlar.

Karşı konulmaz bir şekilde güçlü

7500 N tutma kuvveti ve 30 N tümleşik kilitleme kuvveti ile güvenli

kapı sistemi muhafazanın istenmeyen bir şekilde açılmasını

engeller. Böylece PSENmlock, döner bıçaklar, volanlar veya robotlar
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gibi PL d ya da PL e sınıfında muhafaza kilitlemesinin mutlak bir

gereklilik olduğu tehlikeli bir yüksek devire çıkma olasılığı bulunan

makineler için özellikle uygundur. Ayrıca, tümleşik bir mekanik

yeniden başlamayı önleme kilidi, ayrıca bir aksesuar ihtiyacı

gerektirmeden, muhafaza kilitleme sisteminin istem dışı aktif

edilmesinin önüne geçer. Yeniden başlatma kilidi sadece makinenin

daha güvenli çalışmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda

makinenin çalışması sırasında da istem dışı yeniden başlatmaları

engeller!

Önce emniyet!

Yüksek devire çıkan makinelerde, operatörün güvenliği için en

büyük risk, emniyet cihazının istem dışı veya çok erken bir şekilde

açması halinde ortaya çıkar. Bu durum, bir anahtarın devre dışı

bırakılması halinde, tehlikeli bir durumdan kaçınmayı oldukça önemli

bir hale getirir. İki kanallı PSENmlock muhafaza kilitleme kontrolü

kapının herhangi bir riske neden olmamasını sağlar. Kısa devre

algılanması gibi hata senaryolarında dahi, kapının istem dışı

açılması güvenli bir şekilde önlenir.

Pilz, Hannover Messe fuarında Salon 9, Stand D17'de ve

SmartFactory KL fuarında Salon 8, Stand D20'de.

Daha fazla bilgi için: www.pilz.com/en-DE/hannover-messe veya

webkodu web9481.
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Baþlýk:

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.: 88142
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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://www.linkedin.com/company/pilz-t%C3%BCrkiye/

Gazeteciler için irtibat

Basın İletişim
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