


 2. SENSÖR TEKNOLOJİLERİ

2PILZ Türkiye Sensör Teknolojileri

1 – Konum İzleme için Cihazlar

➢ PSENrope Emniyetli

Halat Çekme Anahtarı

➢ PSENenco Döner

Kodlayıcı

5 – Emniyet Kamera Sistemleri

➢ PSENvip

➢ SafetyEYE

2 – Emniyet Şalterleri

➢ PSENmech

➢ PSENcode

➢ PSENhinge

➢ PSENbolt

➢ PSENmag

3 – Kapı Emniyet Sistemleri

➢ PSENsgate

➢ PSENmlock

➢ PSENsgate

4 – Optoelektronik Sensörler

➢ PSEN op Işık Perdeleri

➢ PSEN opII Işık Perdeleri

➢ PSENscan Alan Tarayıcılar

6 – Emniyet Radar Sistemleri

➢ PSENradar

7 – Kontrol ve Sinyal Cihazları

➢ PIT estop

➢ PITmode

➢ PITjog

➢ PITenable



 Sağladığı Avantajlar
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✓ Çok çeşitli uygulamalar için emniyet 
sensörleri

✓ En kapsamlı teknolojiler – örneğin; 
mekanik, manyetik, RFID, optik veya 
kamera tabanlı

✓ Maksimum emniyetle yüksek 
kullanılabilirlik ve üretkenlik

✓ Performans, sağlamlık ve basit 
çalıştırmaya odaklanma

✓ Proje tasarımı ve çalışmasından dolayı 
zamandan ve paradan tasarruf

✓ Uluslararası standartlara uygunluğu 
onaylama ve sertifikasyon kurumlarının 
testleri sayesinde emniyet ve kalite

✓ Diğer imalatçıların ürünlerine ve 
arayüzlerine uyumlu

✓ Tek elden eksiksiz çözüm; sensor 
teknolojisi, kontrol teknolojisi, sürücü 
teknolojisi ve görselleştirme



 Konum İzleme için Cihazlar
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PSENrope Emniyetli Halat Çekme Anahtarı

Montaj hatlarında, konveyörlerde ve makinalarınızda; 

PSENrope emniyetli halat çekme anahtarları üretim

alanında emniyetin çok önemli olduğu yerlerde

kanıtlanmış, güvenilir bir çözümdür. E-STOP fonksiyonu

halat üzerindeki herhangi bir noktada tetiklenebilir.

Özellikler ve Faydalar

✓ Yalın kurulum ve kullanışlı yönetim

✓ Dayanıklı kaplama ve sağlam metal ya da plastik

gövde sayesinde son derece dayanıklı

✓ Hem içeride hem de dışarıda kullanım için uygun

✓ Kablolama alanının fiziki olarak mekaniklerden

ayrılması sebebiyle yüksek seviyede emniyet

✓ Acil durdurma ve serbest bırakmak için çekme

kombinasyonu sayesinde maliyet etkin

✓ EN ISO 13849-1 Ple / EN/IEC 62061 SIL 3

✓ Entegre E-STOP butonları

✓ 2 NC, 2 NO temas tipi

✓ Koruma Tipi IP67

✓ -30 ; 80 derece ortam sıcaklığı



 Konum İzleme için Cihazlar
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PSENenco Emniyetli Enkoder

PSENenco; PNOZsigma, PNOZmulti2 ve PSS4000 

sistemleriyle, emniyetli olarak konumu ve hızı belirler.

Özellikler ve Faydalar

✓ Emniyetli konum ve hız izleme

✓ Ölçeklendirilebilir değerlendirme sistemi ile yüksek

esneklik

✓ Yüksek pulse, çözünürlük, tepki süresi ve kesin

ölçümler

✓ Sincos ve HTL arayüz (EMC arayüzler için)

✓ SDI, SS1, SS2, SOS, SLP, SLI, SCA (up to SIL2 & 

PLd)

✓ SLS, SSR, SSM, SLA, SRA (up to SIL3 & Ple cat3)



 Emniyet Şalterleri
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PSENmech Mekanik Emniyet Şalteri

Mekanik emniyet şalterleri PSENmech, hareket edebilir 

korumaların emniyetli izlemesi için uygundurlar. Eğer 

korumalar açılırsa, emniyet şalterleri PSENmech atar. 

Tehlikeli makine hareketi daha sonra Pilz'in değerlendirme 

cihazı yardımıyla emniyetli bekleme durumuna getirilir.

PSENcode RFID Kodlu Kapı Emniyet Sensörleri

PSENcode cihazlar, EN 60947-5-3’e uygun korumaların 

konumlarını izleme ve pozisyon izleme amacıyla 

kullanılırlar. Entegre değerlendirme ve standart arayüzler 

sayesinde, PSENcode diğer üreticilerin ürünlerine açıktır. 

Kodlanmış emniyet şalteri dolayısıyla ortamınıza 

mükemmel şekilde uyum sağlar ve tesisinizi yükseltmek 

için kullanılabilir!

Servis operasyonlarını önlemek ve durma sürelerini 

azaltmak için PSENcode’u Emniyet Cihazı Tanılama ile 

birleştirin ve kapsamlı tanılama verisini değerlendirin!

Kodlu, tam kodlu, eşsiz tam kodlu opsiyonlarıyla

manipülasyonlara karşı dayanım yeteneğini güçlendirme



 Emniyet Şalterleri
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PSENmag Manyetik Kapı Emniyet Sensörleri

Temassız, manyetik emniyet şalterleri, EN 60947-5-3'e 

göre korumaların konumunu izlemek ve genel konum 

izlemek için kullanılırlar. 

PSENmag'ın kompakt tasarımı kurulum alanından tasarruf 

sağlar. Bütün montaj ve yaklaşım yönleri için konektör ve 

kabloya ilaveten garanti edilen 3 veya 8/10 mm çalışma 

mesafesi, esnek kurulumu mümkün kılar. 

ATEX, LEDli/LEDsiz fonksiyonlar

Paslanmaz çelik sürümleri

PSENbolt Emniyet Civatası

Emniyet cıvatası PSENbolt, farklı hareket prensiplerine 

dayanan mekanik cıvata, tutamak ve kombine edilebilir 

çeşitli emniyet şalterlerinden oluşur. 

Bu, pahalı şirket için mühendislik ihtiyacını ortadan kaldırır. 

Emniyet cıvatası bir yandan manipülasyon ve başarısızlık 

koruma gereksinimlerini en yüksek seviyede karşılar.



 Kapı Emniyet Sistemleri
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PSEN mlock

Emniyet kapısı sistemi PSENmlock personel için emniyetli 

kilitleme ve emniyetli koruma kilitleme cihazı ile en yüksek 

emniyet kategorisi PL e'ye kadar süreç koruması sağlar.

Emniyetli koruma kilitleme; emniyet kilidinin iki kanallı 

şekilde kontrol edilmesiyle etkinleştirilir. Bu şekilde 

anahtar, PL d veya PL e'ye kadar koruma kilidinin gerekli 

olduğu tehlikeli aşım durumu olan makineler için özellikle 

uygundur.

Özellikler ve Faydalar

✓ Tek ürünle PLe

✓ 7500N emniyetli tutma kuvveti

✓ Emniyet Cihazı Tanılama (SDD) ile seri bağlantı

✓ İçeriden kaçış kolu

✓ Ek operator ve basma buton öğeleri ile PITgatebox

kombinasyonu

✓ Esnek aktüatörü sayesinde her türlü kapı için uygun

çözüm ve tolerans dengeleme

✓ Ağır kapılar için sağlam tasarım ve yüksek tutma kuvveti

✓ Entegre yeniden başlatma ara kilidi ile koruma kilidinin

kazara devreye alınamaması

✓ Sağlam mekanikler ve gövde sayesinde uzun hizmet

süresi



 Kapı Emniyet Sistemleri
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PSEN slock

Temassız emniyet kapısı sistemleri PSENslock, emniyet 

kapısı izleme ve temassız manyetik interloku tek bir ünitede 

birleştirmektedir. Emniyetli konum izleme ve proses 

korumasının bu kombinasyonu ile PSENslock, evrensel 

kullanım için tasarlanmıştır. En yüksek kategori 

uygulamalarını dahi sağlıyorlar!

Özellikler ve Faydalar

✓ Genişletilmiş tanılama fonksiyonlarına sahip PSENslock 

(Versiyon 6.1):Emniyet kapısı sistemi, bir uygulamada 

birden fazla PSENslock kullanılıyorsa, hızlı ve kolay 

tanılamaya izin verir. Hangi anahtarın koruma kilidini 

etkinleştiremediğini anında algılayabilir ve bir hata 

meydana geldiğinide zamandan tasarruf edebilirsiniz.

✓ 500N ve 1000N emniyetli tutma kuvveti

✓ Seri bağlantı sayesinde zaman ve maliyet

optimizasyonu

✓ Uzun servis ömrü – mekanik olarak aşınmaz

✓ Enerji etkin mıknatıs kullanımı güç tüketimini azaltır

✓ Çift taraflı LED’ler ile kullanıcı dostu tanılama

✓ IP67 Koruma Tipi

✓ Kapaklar, kanatçıklar, döner ve sürgülü sistemler için

uygundur.



 Kapı Emniyet Sistemleri
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PSEN sgate

Emniyet kapısı sistemi PSENsgate, güvenli emniyet kapısı 

izleme, emniyetli koruma kilitleme ve kontrol elemanlarını 

sadece tek bir sistemde birleştirmektedir! Ürünlerimiz en 

yüksek kategori PL e'ye kadar uygulamalar için 

tasarlanmıştır.

Emniyet kapısı sisteminin yüksek esnekliğinden yararlanın! 

Düğmeler, anahtar şalterleri, aydınlatmalı düğmeler ve 

bölge durdurma gibi aksamlarla entegre olabilen isteğe 

bağlı operatör elemanları sayesinde farklı sistem tipleri 

mevcuttur. E-STOP ve kaçış anında kilit açma gibi 

fonksiyonlar da ayrıca kullanılabilir durumdadır.

Özellikler ve Faydalar

✓ Sol ve sağ elle açılan kapılar için uygundur.

✓ Emniyet kapısı izleme, emniyetli koruma kilitleme ve

kırık civata izleme birleşimi tek bir sistemde – acil

durdurma cihazları ve operator elementleri dahil

✓ PLe / SIL3

✓ PSENslock, PSENcode…ile seri bağlantı kombinasyonu

✓ Entegre “temizleme ayarı” : vardiyanın sonunda tüm

koruma kilitleme cihazlarının birlikte özel açılması



 Optoelektronik Sensörler
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PSENopt II Işık Perdeleri

Özellikler ve Faydalar

✓ Darbe, çarpışma ve titreşime karşı üstün koruma

✓ 50G darbe dayanımlı

✓ M12 – 5pin kablolama

✓ Aksama sürelerini azaltmak için LED’ler aracılığıyla

kullanıcı dostu tanılama

✓ Muting, blanking, cascading fonksiyonları; program

ve/veya donanım üzerinden konfigüre edilebilir

✓ 150-1800mm arası uzunluk

✓ Ölü bölge yok

✓ Entegre kodlama

✓ PDP67 (tak ve çalıştır için uygun), PNOZ multi, PNOZ

x2.8p, PNOZs3 ile eksiksiz çözüm

✓ Parmak, el ve vücut koruması için emniyet

✓ Ayna sütunları

✓ Koruyucu mekanik donanımlar

✓ Hızlı ve kolay montaj, kurulum ve devreye alma



 Optoelektronik Sensörler
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PSENscan Alan Tarayıcılar

Özellikler ve Faydalar

✓ 275 derece tarama açısı

✓ 5.5 metreye kadar korumalı alan aralığı ile iki boyutlu

alan izleme

✓ Kolay konfigürasyon ve izleme için PSENscan

Configurator

✓ Toza dayanıklı olduğu için yüksek kullanılabilirlik

✓ Uygun aksesuarlar ile tarayıcının kolay montajı ve

hizalanması

✓ Master-slave ilkesine uygun olarak 4 tarayıcıya kadar

seri bağlantı

✓ Tepki süresi 62msn

✓ IP65 Koruma Tiipi

✓ Light, master ve slave versiyonları için; Muting, EDM ve

OverRide fonksiyonları



 Emniyet Kamera Sistemleri
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SafetyEYE 3D Emniyetli İzleme Kamerası

PSENvip – Abkantlar için Emniyetli Otomasyon Çözümü



 Emniyetli Radar Sistemleri
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PSENradar

Radar sistemleri ile optik sensörler limite ulaştığında bile 

koruma bölgelerini emniyetli bir şekilde izleyebilirsiniz. 

Duyarsızlıkları sayesinde toz, kir, yağmur, ışık, kıvılcım veya 

şok gibi dış etkenlere karşı mükemmel bir şekilde 

korunurlar. Sonuç olarak, özellikle dış mekanlarda, ağır 

sanayide veya ahşap işlerinde kullanım için uygundurlar.

Radar sistemlerini Pilz’in emniyetli kontrol teknolojisi ile 

birleştirin ve uygulamanız için eksiksiz ve tek elden bir 

çözüme kavuşun!

Özellikler ve Faydalar

✓ 110 ve 50 derece tarama açısı

✓ PLd Cat.2

✓ Toza, yağmura, ışığa, buhara ve şoka karşı duyarsız

✓ 6 sensöre kadar seri bağlantı

✓ Sensör menzili 4m

✓ Maksimum koruma bölgesi (6 sensörle) 15m x 4m

✓ Bağlantı tipi: CANopen



 Kontrol ve Sinyal Cihazları
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Acil Durdurma Butonları

PITmode İşletim Modu Seçme Anahtarı PITenable Etkinleştirme Anahtarı

PITjog Manuel Kumandalı Kontrol Cihazı


