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Mesaja týkla

Pilz'in basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat,
"sanal" kontrol ile emniyet alanı izleme ile makine
kullanımını birleştiriyor

Ostfildern, 27.10.2017 - PSENmat ile otomasyon şirketi Pilz artık

şirket tesislerinde geliştirilen kendi basınca duyarlı emniyet

paspasını tanıtıyor: Dünyada ilk kez uygulanan entegre konum

algılama operatöre sanal bir butona benzer bir kontrol işlevi

sağlıyor. Bu şekilde PSENmat, bir sensör içerisinde tesis ve

makine çalışması ile güvenli alanın izlenmesini birleştiriyor.

Tamamen yeni makine kontrol kavramları sağlıyor.

  

Pilz'in PSENmat'i standart kontrol işlevi ile emniyetli alan izlemeyi

birlikte sunuyor; pratikte emniyet işlevi sanal olarak tanımlanabiliyor.

Bu nedenle ek bir anahtar gerekmiyor. Dinamik anahtar tasarımı

alandan ve paradan tasarruf sağlayan esnek konfigürasyon

sunuyor. Entegre OSSD çıkışları esneklik sunuyor: Sonuç olarak

kablo tesisatı kısalıyor, aynı zamanda PSENmat herhangi bir

değerlendirme cihazına kolayca bağlanabiliyor.
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Koruyan paspas

Kişisel kontrol kavramlarının ötesinde, basınca duyarlı emniyet,

basınca duyarlı emniyet paspasları ile ilgili EN ISO 13856-1

standardına uygun olarak kişilerin erişimine karşı optimum koruma

sağlıyor. PSENmat, bir tehlike alanına erişim sağlandığında

makineyi yavaşlatır veya durdurur (erişim koruması). Görünürlüğün

kısıtlı olduğu uygulamalarda ayrıca arkadan yaklaşmaya karşı

koruma sağlanmıştır (arkadan yaklaşma koruması). PSENmat EN

ISO 61508 SIL 2'ye veya EN 13849 PL d'ye kadar emniyet sağlar.

25 milisaniyenin altındaki son derece hızlı reaksiyon süresi emniyeti

artırır. Çok az ek çalışma ile daha büyük uygulamalar

gerçekleştirilebilir: En fazla 22 paspas seri olarak bağlanabilir ve bu

şekilde kablo tesisatı önemli ölçüde kısalır. Dahası, yüksek mekanik

yüke uygun sağlam basınca duyarlı emniyet paspası IP67 koruma

türüne uygun olarak tasarlanmıştır ve 0 °C ila +55 °C arasındaki

ortam sıcaklıklarında kullanılabilir. Bu şekilde PSENmat zorlu

ortamlarda bile daha fazla emniyet sağlar.

Daha iyi ergonomi için entegre anahtarlama

Basınca duyarlı emniyet paspası daha ergonomik bir iş istasyonunu

destekliyor: Entegre anahtar işlevi sayesinde eller serbest şekilde,

hatta engelsiz şekilde çalışma kolayca uygulanabilir. Belirlenmiş,

işaretli paspas alanları sayesinde operatör, entegre edilmiş anahtar

işlevinden faydalanabilir. Sonuç olarak örneğin eller serbest şekilde

bir kalite kontrolü gerçekleştirilebilir: Kırmızı işaret, "kontrol başarılı

değil"; yeşil ise "kontrol başarılı" olarak kullanılabilir.
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Paspas “plus”

Yeni basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat, Pilz'in alan ve

bölgeleri sensörle izleme teknolojilerini tamamlamaktadır. PSENmat

kolayca PNOZmulti konfigüre edilebilen emniyet sistemlerine veya

PSS 4000 otomasyon sistemine, hatta PMIvisu görselleştirme

çözümüne kolayca bağlanabilir. Pilz'in kontrol teknolojisiyle

birleştirildiğinde tüm işlevler için kullanılabilecek emniyetli ve

ekonomik bir çözüme kavuşursunuz.

Pilz, Salon 9, Stand 370'de sergiliyor. Ayrıntılı bilgi için:

www.pilz.com/sps-ipc-drives

  

Baþlýk: Pilz'in basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat emniyet alanı izleme ile makine
kullanımını birleştiriyor.

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.: 188501
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/sps-ipc-drives/index.html


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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