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PASloto: Tehlikeli enerjiyi güvenli şekilde yönetin

Ostfildern, 20.02.2017 - PASloto ile, otomasyon şirketi Pilz

kullanıcılarına artık kilitleme-etiketleme süreçlerini (LoTo)

belgeleyen bir yazılım paketi de sunmaktadır. Bunun

sonucunda tehlikeli enerji kaynakları ile çalışmaya yönelik iş

şartları ve nitelikleri kolayca hazırlanıp belgelendirilebilir. Söz

konusu eğitim kursunda, Pilz ayrıca LoTo prosedürü hakkında

gerekli bilgileri aktarır ve yazılımla çalışmanın en uygun yolu

hakkında bilgi verir.

  

LoTo; elektrik, pnömatik veya hidrolik gibi tehlikeli enerji kaynakları

ile uğraşırken alınması gereken emniyet önlemlerini (örn.

kilitlemeler) tanımlar. PASloto yazılımı kullanılarak LoTo raporları

hazırlanabilir ve şirketin kendi LoTo yönergeleri kontrol edilebilir. Bu

şekilde kilitleme-etiketleme prosedürleri kolayca belgelendirilir.

PASloto, bir tesisin tüm LoTo prosedürünü belgeleyen posteri

hazırlamasının yanı sıra kilitleme-etiketleme posterine makinenin ve

enerji kaynaklarının fotoğraflarının eklenmesini sağlar. Lisans

gerektiren bu yazılım şu adresten indirilebilir: www.pilz.com/pasloto 

Pilz ayrıca şu konuda da destek olmaktadır “LoTo eğitimi: Kilitleme-

Etiketleme – Emniyetle bağlantılı kilitleme". Bir günlük seminer

üreticileri ve kullanıcıları LoTo prosedürünün şartları ve

uygulamaları hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirir. Katılımcılar ayrıca

tehlikeli enerjilerin serbest kalması, personelinizin güvenliği ve tüm

ekipmanın korunması ile ilgili tüm konular hakkında bilgilendirilir.

Uygulamalı alıştırmalar PASloto yazılımının işlevlerine dair kapsamlı

bir bakış açısı sunar.
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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.: 181320
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Pilz Grubu

Pilz Grubu,  otomasyon teknolojileri için ürün, system ve hizmet

sağlayan küresel bir sağlayıcıdır. Stuttgart yakınlarında Ostfildern’de

yer alan aile şirketi yaklaşık 2.500 çalışana sahiptir. Dünyanın dört

bir yanında 42 iştirak ve şubesiyle Pilz insan, makine ve çevre için

emniyetli çözümler sunar. Teknoloji lideri, endüstriyel iletişim, teşhis

ve görselleştirme dahil olmak üzere sensörler ile kontrol ve sürücü

teknolojilerinden oluşan eksiksiz çözümler sunar. Uluslararası

hizmetleri arasında danışmanlık, mühendislik ve eğitim yer alır.

Mekanik ve tesis mühendisliğine ek olarak Pilz’in çözümleri rüzgar

enerjisi, demiryolu teknolojileri ve robot bilimi gibi farklı sektörlerde

kullanılır.

www.pilz.com

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