Veilige radarsystemen

Veilige bewaking van beschermde ruimtes ook voor
robottoepassingen: PSENradar en PNOZmulti 2
Veilige radarsystemen
Voor de veilige bewaking van
beschermde ruimtes onder zware
bedrijfsomstandigheden zijn nu de
nieuwe radarsensor PSEN rd1.2
en de nieuwe analyse-eenheid
PSEN rd1.x I/O PN beschikbaar.
Dankzij de hogere veiligheidscategorie Cat. 3/PL d worden naast buitentoepassingen en gebieden in de
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PSEN rd1.x I/O PN
analyse-eenheid

•• Serieschakeling: tot 6 sensoren
•• Zone sets: tot 32
•• OSSD-uitgangen: tot 4
•• Reactietijd: max. 100 ms
•• Aansluitmethode: Ethernet, PROFIsafe
•• Afmetingen (h x b x d) in mm: 103 x 105 x 58

6B000001

PSEN rd1.1 sensor

•• Openingshoek: 110° horizontaal, 30° verticaal (breed)
of horizontaal 50°, verticaal 15° (smal)
•• Reikwijdte: 4 m
•• Frequentie: 24 GHz
•• Beschermingsgraad: IP67
•• Kan worden gebruikt in toepassingen tot SIL 2 (IEC 61508), PL d
(EN ISO 13849-1), categorie 3 bij gebruik van 2 sensoren
•• Afmetingen (h x b x d) in mm: 125 x 165 x 53

6B000002

PSEN rd1.2 sensor

•• Openingshoek: 20 -100°horizontaal, 20° verticaal,
configureerbaar in 10°-secties
•• Reikwijdte: 5 m
•• Frequentie: 60 GHz
•• Beschermingsgraad: IP67
•• inzetbaar voor toepassingen tot
--SIL 2 (IEC 61508)
--PL d (EN ISO 13849-1)
--Categorie 3
•• Afmetingen (h x b x d) in mm: 135 x 158 x 105

6B000003

Toebehoren

•• PSEN rd1.1 sensor shield kit
•• Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
•• Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
•• Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
•• Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
•• Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
•• Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
•• Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
•• Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
•• PNOZ m B0

6B000004
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Veilige totaaloplossing voor beveiliging van de gevarenzone en
voor beveiliging achter de veiligheidsafscherming (blokkering om weer te starten).
Wij zijn internationaal vertegenwoordigd. Voor meer informatie kunt u onze
homepage www.pilz.com raadplegen of contact opnemen met ons hoofdkantoor.
Hoofdkantoor: Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Duitsland
Telefoon: +49 711 3409-0, Fax: +49 711 3409-133, E-mail: info@pilz.com, Internet: www.pilz.com
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier voor het welzijn van het milieu.
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CECE®, CHRE®, CMSE®, InduraNET p®, Leansafe®, Master of Safety®, Master of Security®, PAS4000®, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PLID®, PMCprimo®, PMCprotego®, PMCtendo®,
PMD®, PMI®, PNOZ®, PRBT®, PRCM®, Primo®, PRTM®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyEYE®, SafetyNET p®, THE SPIRIT OF SAFETY® zijn in sommige landen geregistreerde en
beschermde merken van Pilz GmbH & Co. KG. Wij wijzen u erop dat de producteigenschappen kunnen afwijken van de gegevens in dit document, afhankelijk van de stand van de techniek
bij het ter perse gaan en de uitvoering van de installatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de in de tekst en afbeeldingen vermelde informatie.
Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze technische ondersteuning.
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