
21.12.2016

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern
Almanya

http://www.pilz.com

Mesaja týkla

Alanın önemli olduğu Pilz'in PSENopt slim yeni
ışık perdeleri - en dar alanlarda koruma

Ostfildern, 21.12.2016 - Pilz, PSENopt slim ürün seçenekleri ile

ışık cihazları seçeneklerini genişletiyor. İnce tasarımlarıyla,

özellikle alanın son derece önemli olduğu uygulamalarda

maksimum emniyet sağlıyor. Burada, yeni süper ince ışın

cihazları, en yüksek Performans Seviyesi (PL) e dahil olmak

üzere, gereksinimlere göre parmak ve el koruması sağlıyor.

  

PSENopt slim, ışık yayan cihazlar, örneğin alanın önemli olduğu

ekleme işlemi ya da malzemenin beslenmesi ya da toplanması gibi,

her çevrimin bir parçası olarak müdahale gerektiren makineler için

uygundur. Ölü bölgeler olmadan peş peşe bağlama fonksiyonu

sayesinde, koruma alanının içine ve arkasına taşmaya karşı IEC

61496-2 uyarınca etkin koruma sağlar.

Etkin üretim ve ötesi

LED ekran kullanılarak operatörler bir bakışta makinelerin

durmasına neden olan ana nedenleri tanımlayabilir. Bu şekilde

makinenizin kullanılabilirliğini artırabilirsiniz.

PSENopt slim, yardımcı bağlantı elemanları kullanılarak hızlı ve

basit bir şekilde takılabilir. PSENopt slim için, değişken aynalar ve

test çubukları dahil olmak üzere kapsamlı bir akeseuar seti de

sunulur.
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Güvenlik ile ilgili tüm durumlara hazırlıklı

Çeşitli uygulamaları kapsamak üzere farklı türde sayısız ünite

bulunur: Tasarım mühendisleri EN/IEC 61496-1/-2 ile ilgili parmak

ve el koruması uyarınca Tip 2 ve Tip 4 ışık perdeleri arasında seçim

yapabilir. 150 mm'den 1200 mm'ye kadar farklı korumalı alan

yükseklikleri arasında seçim yapmak mümkündür.

Örneğin emniyet rölesi PNOZsigma veya yapılandırılabilir kontrol

sistemleri PNOZmulti ile birlikte kullanılan PSENopt slim cihazlar

makine emniyeti için eksiksiz ve ekonomik bir çözüm sunar.

 

  

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.: 180654
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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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