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Mesaja týkla

Pilz uluslararası uyumlulukla destek sağlar:
Brezilya için NR-12 uyumlu makinelere güvenli
yol - Makine emniyeti: Rio Pasaportu

, 07.09.2017 - Pilz uluslararası uyumluluk için hizmetlerini

genişletiyor: otomasyon şirketi artık müşterilerini NR-12

uyumlu makinelere yönelik olarak destekleyebiliyor ve bu

şekilde dünyanın dört bir yanındaki makine üreticilerine

Brezilya pazarına erişme olanağı sağlıyor. Nedeni: Brezilya'ya

makine satmak isteyen üreticiler makinelerini Brezilya

regülasyon standardı (Norma Regulamentadora) NR-12'ye

uygun şekilde sağlamalıdır. Benzer şekilde Brezilya'daki

makine operatörleri NR-12'ye uygun şekilde emniyet

önlemlerini almakla yükümlüdür.
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Pilz şimdi ilgili uyumluluk süreçlerini kapsayan dünya çapında bir

servis paketi sunuyor. Pilz'in ilk adımı gerekli risk değerlendirmesini

gerçekleştirmektir; ardından NR-12 sağlık ve emniyet

gereksinimlerine uygunluğu sağlar ve üreticinin makinesini onaylar.

Gerekli belgelerin tamamı Portekizce'ye tercüme edildikten sonra

Pilz, NR-12'ye kayıt yaptırma dahil olmak üzere Brezilya yetkilileriyle

kayıt sürecini tamamlama adımına kadar sürecin tamamını üstlenir.

Otomasyon şirketi ayrıca Brezilya'da makinenin işletmeye alınması

ve bunu takip eden makine onaylama süreci için destek sağlar.

Dünya çapında talep edilen yerel bilgiler

Pilz, uluslararası çapta faaliyet gösteren müşterileri için, iştirakleri

aracılığıyla standart seviyede NR-12 uyumluluğu sağlayabilir. Şirket

yerel iş ortaklarından yararlanarak müşterilerine uluslararası çapta

standart bir seviyede hizmet sağlar. Farklı ülkelerdeki Pilz

uzmanları, Brezilya'daki meslektaşlarının kapsamlı bilgilerinden

yararlanır: ‘Professional Legalmente Habilitado’ olan Pilz Brezilya,

kullanıcılar ve makine üreticileri için NR-12 uyumlu hizmetler

sağlamak üzere resmen yetkilendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Renate Pilz, "Pilz yerel bilgileri uluslararası

olarak sağlayıp uygulayabiliyor ve bu sayede aynı profesyonellik ve

kalite seviyesinde sınır ötesi çapta faaliyet gösterebiliyor," dedi.

"Avrupa'daki CE işaretine ek olarak artık dünyanın dört bir yanındaki

müşterilerin Brezilya pazarına ulaşmalarını sağlayabiliyoruz."
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NR-12: Brezilya'da Makineler için Pasaport

olan bu düzenleme standartları NR olarak bilinir ve iş yerinde

emniyeti sağlamak için gerekli prosedürleri tanımlar. Emniyet ile ilgili

olarak toplam 34 adet NR bulunmaktadır. NR-12 tesis ve makineler

ile ilgilidir; bazı yönlerden Avrupa Makine Direktifi 2006/42/AT ile

benzerlikler gösterir ancak uluslararası Tip B ve Tip C

standartlarında yer alan belirli gereksinimleri de içerir.

NR-12'nin spesifikasyonları tam olarak karşılanmazsa ve resmen

belgelendirilmezse, makineler Brezilya'da kabul edilmeyecektir. Bu

"makine pasaportlarını" sağlayan Pilz makinelerini yeni pazarlara

ulaşmak üzere makinelerini ihraç etmek isteyen şirketlerin işlerini

kolaylaştırıyor.

  

Baþlýk: Pilz makinelerin Brezilya'da NR-12 gereksinimlerine uymasını garanti etmek üzere
risk değerlendirmeden emniyet onayına kadar destek sağlıyor.

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.: 186058
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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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