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Mesaja týkla

PSENvip Long Range - tam uzunlukta emniyet!

Ostfildern, 04.12.2017 - Pilz'in pres frenleri için kamera tabanlı

koruma sistemi PSENvip 2 yeni Long Range sürümünü

sunuyor: PSENvip Long Range en fazla 18 metre izleme

olanağı sağlayan ilk koruyucu cihazdır. Böylece bu sağlam

koruma sistemi yan yana presler gibi özel preslerin izlenmesi

için ideal bir çözüm sunar. Kamera tabanlı koruma sistemi tüm

genel emniyet standartlarını ve EN 12622'yi karşılar, bu şekilde

PSENvip 2 basit kullanımıyla maksimum üretkenliği garanti

eder.

  

Yalnızca alıcının değiştirilmesi gerektiğinden, yeni sürüme

yükseltme kolayca gerçekleştirilebiliyor. PSENvip Long Range ile

örneğin yalnızca bir koruma sistemi ile yan yana duran presleri

izleyebilirsiniz. Mobil koruma cihazlarını ve ışık korumalarını birlikte

kullanmaya gerek yoktur, böylece yatırım maliyetleri azaltılabilir.

Long Range sürümü ayrıca kullanıcılar için Çalışırken takılabilen

uyumlu koruma sistemi sağlar: Bu şekilde iki fren sistemi yan yana

kurulur. Ortadaki alıcı ve verici katlanabileceği için bunun

gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu şekilde yeniden başlatmaya

gerek kalmadan 1. makinenin vericisi 2. makinenin alıcısı ile birlikte

çalışır. Bu şekilde gereksiz hat duruş süreleri önlenir ve tesis

üretkenliği artar.

 

PSENvip 2 hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam

edin.
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/tr-TR/eshop/00106002207043/PSENvip-camera-based-protection-system
mailto:
mailto:


Baþlýk: Kamera tabanlı koruma sistemi PSENvip 2 özel amaçlı presler için yeni bir sürüm
sunuyor: PSENvip Long Range en fazla 18 metre izleme olanağı ile pres frenleri için ideal bir
çözüm sunuyor.

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.: 193360

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/
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Gazeteciler için irtibat

Basın İletişim

Sayfa 3 -in 3


	PSENvip Long Range - tam uzunlukta emniyet!
	Sosyal aðlarda Pilz
	Gazeteciler için irtibat


