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Pilz yeni E-STOP düğmeleri serisini sunuyor
PITestop aktif - Akıllıca geçiş yapın – enerjiden
tasarruf edin

Ostfildern, 23.02.2017 - PITestop aktif ile Pilz, elektrik ile

etkinleştirilebilen yeni E-STOP düğmeleri serisini sunuyor. Aktif

olup olmadığını ışıkla gösterir. Böylece Industrie 4.0 ruhuna

tamamen uygun olarak daha fazla esneklik ve modülerleştirme

imkanınız olur. Kullanıcılar aynı zamanda enerji maliyetlerinde

bir azalmadan da faydalanmış olurlar: çünkü artık E-STOP

işlevinin çalışmasını sağlamak için tüm tesise elektrik

verilmesine gerek yoktur.

  

PITestop aktif, tesis bölümlerinin taşındığı tesis ve makineler için

faydalıdır: ISO 13850’ye uygun olarak makine bölümlerini gerektiği

gibi güvenli bir şekilde etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

kullanılabilir. Modüler tesis tasarımını şu anda desteklemekte olan

Pilz’in PNOZmulti kontrol sistemleri ile birlikte, özellikle akıllı

fabrikaların gerektirdiği esnek emniyet unsurlarının hayata

geçirilmesi son derece basittir. PITestop aktif, makinedeki panel ve

yüzey montajı için farklı modellerde mevcuttur: IP65 koruma

sınıfında yer alan panel montaj modeli ve M12 bağlantılı yüzey

montaj modeli.
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Tasarımınız için daha fazla özgürlük

PITestop aktif elektrik ile etkinleştirilebilir ve bu amaçla emniyet

devresine entegre edilebilir. Artık E-STOP’u elle devre dışı

bırakmaya gerek yok. Böylece zaman kazanırsınız. Aynı şekilde

mobil operatör panellerini artık güvenli şekilde ortadan kaldırmaya

gerek yok; sadece güvenli şekilde devre dışı bırakılması yeterlidir,

böylece emniyet artmış olur. PITestop aktif sayesinde makine

havuzu daha esnek bir şekilde tasarlanabilir ve birbirine bağlı

makinelerde çalışma modu daha hızlı değiştirilebilir: birçok bireysel

modüle sahip yarı otomatik moddan tam otomatik moda kadar E-

STOP tüm zinciri etkiler.

Akıllı aydınlatmalı E-STOP

İşlem esnasında tesis modülleri kapatılabilir veya eklenebilir:

böylece devre dışı olan makine parçaları kapatılarak maliyet ve

enerjiden tasarruf sağlanmış olur; üstelik devre dışı E-STOP

düğmeleri için ek bir kapağa gerek yoktur. Ayrıca PITestop aktif

etkinleştirildikten sonra durumu sürekli yanıp sönen ışık aracılığıyla

görülebildiğinden acil bir durumda hızlı ve benzersiz şekilde görev

ataması yapılabilir. Böylece makine daha hızlı bir şekilde servise

gönderilebilir.
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Makine Direktifi ile uyumlu acil durumda emniyetli bir şekilde

durma

PITestop aktif, revize edilmiş ISO 13850 standardının şartlarını

karşılamaktadır: Makine Direktifinin E-STOP düğmesinin

kullanılmasına ve kolayca fark edilebilmesine dair yüksek

standartları vardır. Şimdiye kadar, tehlike durumunda herhangi bir

karışıklığı önlemek adına devre dışı bir E-STOP düğmesinin

kapatılması gerekiyordu. Ancak zaman zaman uygulamada

zorluklar yaşanıyordu. Şimdi revize edilmiş ISO 13850 yeni tasarım

seçenekleri sunmaktadır. İlk kez bu standart ile E-STOP düğmeleri

için üçüncü bir durum olan “devre dışı” durumu uygulamaya

konmuştur. E-STOP düğmelerinde emniyet ışığı kullanılması artık

güvenli etkinleştirme imkanı sağlamaktadır.

Ürün hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz:

https://www.pilz.com/de-INT/eshop/00104002147028/PITestop-Not-

Halt-Taster

  

Baþlýk:
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http://imperia-prod.pilz.com/tr-TR/eshop/00104002147028/PITestop-emergency-stop-pushbuttons


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.: 181399

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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