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Mesaja týkla

Pilz’den modüler emniyetli kapı sistemi için yeni
ürünler ve versiyonlar - PSENmlock seri bağlantılı
emniyetli kapı sensörü, PITgatebox düğme ünitesi
ve kaçış serbest bırakma - her kapı için düzenli
koruma!

Ostfildern, 09.04.2018 - Pilz’in modüler emniyetli kapı sistemi, en

çeşitli uygulamaların gereksinimlerine ideal olarak uyarlanmış

bireysel emniyetli kapı çözümlerini sunar. Kullanıcılar,

ekonomik seri bağlantı, hızlı tanılama, ek kontrol ve basmalı

düğme öğeleri ile isteğe bağlı kaçış serbest bırakmadan

yararlanmaktadır. Uygulamayı iyi hale getirmek için farklı

parçalar kombine edilebilir. Böylece kullanıcılar, ilgili

uygulamaya ideal şekilde uyarlanmış bir bireysel emniyetli kapı

çözümü elde ederler. Emniyetli kapı sistemi şimdi seri

bağlantılı emniyetli kapı sensörleri ve PITgatebox düğme

ünitesi içermektedir.

  

Modüler emniyetli kapı sisteminin çekirdeği PSENslock ve

PSENmlock emniyetli kapı sensörleriyle oluşturulmuştur.

PSENmlock, personel ve işlemler için koruma olan emniyetli ara kilit

ve emniyetli koruma kilitleme sayesinde en yüksek kategoriye kadar

kullanılabilirken, birincisi, koruma kilitleme işlemiyle birlikte emniyetli

konum izleme olanağı sunuyor.
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Dünyada ilk: Bireysel kontrolde akıllı emniyet sensörü

Emniyetli kapı sistemleri ayrıca, emniyetli ara kilit ve emniyetli

koruma kilitleme için olan PSENmlock emniyetli kapı sensörleri için

“PSEnmlock seri bağlantı” versiyonu içeriyor. Pilz’in, tanılama

çözümü Emniyet Cihazı Tanılamasıyla birlikte kullanılır, bireysel

anahtarların veya kapıların hedef kontrolü artık mümkün - tamamen

Industrie 4.0’ün özünde. Kontrol panosundaki pahalı bireysel

kablolama artık gerekli değildir. Bu emniyetli kapı çözümü, ekonomik

seri bağlantının yanı sıra, kapsamlı tanılama sayesinde yüksek

kullanılabilirlik sunuyor. Sonuç olarak arıza süreleri büyük ölçüde

azalabilir.

Paket, isteğe bağlı olarak şunları içerir: Esnek kaçış serbest

bırakma

PSENmlock emniyetli kapı sensörlerinin isteğe bağlı özellikleri

olarak halihazırda iki yeni serbest bırakma versiyonumuz mevcuttur,

bu versiyon tüm emniyetli kapı sensör modellerine uyumludur:

PSENml kaçış serbest bırakmayı ana üniteye direkt olarak

bağlamak için bir bar kullanılır, aynı zamanda, PSENml kaçış

serbest bırakma kordonu, PSENmlock'a bir itme-çekme teli

üzerinden monte edilir. İkincisi, emniyetli kapı sisteminin kurulumunu

ve kaçış serbest bırakmanın fiziksel olarak ayrı olmasını sağlar.

İtme-çekme telinin gerilimle birlikte olması gerekmediğinden,

kurulumu ve bakımı çok kolaydır. Bu nedenle, isteğe bağlı olan

kaçış serbest bırakma versiyonlarının her ikiside maksimum

emniyeti sağlar.
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Basit işlemler için yeni düğme

Basit işlemler ve emniyetli kapı sensörlerinin kontrolü için olan

PITgatebox yeni düğme ünitesi, emniyetli kapı sisteminin bir parçası

ve sistemi tamamlayan bir unsurdur. Düğme ünitesi, örneğin,

makinenizi veya sisteminizi çalıştıran, durduran veya sıfırlayan

komutların kontrolünü sağlar. Bu sağlam kontrol ünitesi, ince

tasarımı sayesinde standart profil sistemlerine hızla ve kolayca

kurulabilir. PITgatebox farklı sürüm seçeneklerine sahiptir ve sağlam

dökme çinko muhafazası özellikle şoka, titreşime ve çarpmaya karşı

dirençlidir. İnce gövdesi, yerden tasarruf edeceğiniz kurulum sağlar.

Önceden konfigüre edilmiş çeşitli kombinasyonlara sahip düğmeler,

anahtarlar ve acil durdurma butonları bireysel uygulamalarda

maksimum esneklik ve kullanılabilirlik sağlar

Tüm uygulamalar için modüler emniyetli kapı sistemi

Emniyetli kapı sistemi paketi; emniyetli kapı sensörlerinin yanı sıra

farklı kaçış serbest bırakmaları ve sürgülü ya da sallanan kapı kol

tipleri gibi çeşitli aksesuarları içerir. Her iki emniyetli kapı sensörüyle

birlikte kullanılabilen bir düğme ünitesi sistemi tamamlar. Tanılama

çözümü Emniyet Cihazı Tanılamasıyla birlikte ve Pilz kontrol

teknolojisi kombinasyonunda sonuç, emniyetli kapı sektörü için

ekonomik tam çözümdür.

Pilz, 9.salon, D 17 standında olacaktır.

Sergide bulunmamızla ilgili daha fazla bilgiye buradan

ulaşabilirsiniz.

Modüler emniyetli kapı sistemi hakkında daha fazla bilgiye buradan

ulaşabilirsiniz

 

  
Web resmi
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http://srv-imp10-prod-back/tr-TR/products-solutions/modular-gate-systems
http://srv-imp10-prod-back/mam/pilz/images/import/05_Company/08_press/01_press_releases/articles/f_press_man_taking_notes_at_robotics_machine_fot_148825751_3c_2018_02_1000x562.jpg


 
Yazıcı resmi

  

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.: 195143
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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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