
  

 
 

PSENrope este o soluție simplă și performantă, cu sfoară, pentru siguranța liniilor de asamblare și a 

utilajelor de producție. Sistemul de siguranță PSENrope oprește procesul prin acționarea manuală a 

sforii de siguranță. Butonul de urgență poate fi acționat din orice punct al acestei sfori. 

Sistemul flexibil este ușor de instalat și simplu și rapid de acționat. Există doua modele de carcase, 

din aliaj de aluminiu, respectiv plastic rezistent (PA). Fiecare dintre aceste două modele au la rândul 

lor două variante pentru lungimea sforii: 37m si 75m. 

                                                                                                                      Exemplu aplicație: 
 

 

 

 
  

 

 

 

  

Model PSEN rs1.0-175 Cod produs 570301 

Varianta carcasă aluminiu- de la 99.00 Euro 

 Material carcasă: aliaj aluminiu 

 Aprobări: CE, BG, cCSAus 

 Ieșiri: 2 contacte ND; 2 contacte NI 

 Alimentare: 240 V 

 Curent maxim: 3.0 A 

 Material: aliaj aluminiu 

 Lungime maximă sfoară: 37 m 

 Dimensiuni: 282.0 mm x 88 mm x 90.1 mm 

 Greutate: 933 g 

 Temperatură funcționare: -30 - 80 °C 

mai multe detalii aici                                                                      descarcă broșura 

http://www.megatech.ro/produse/componente-safety-pilz/senzori-safety/senzori-pozitie-si-proximitate/psenrope-rs1.produs
http://www.megatech.ro/doc/966/datasheet%20PSENrope%20rs1.0.pdf


 
  

 

 

 

  

Model PSEN rs1.0-300 Cod produs 570300 

Varianta carcasă aluminiu- de la 99.00 Euro 

 Material carcasă: aliaj aluminiu 

 Aprobări: CE, BG, cCSAus 

 Ieșiri: 2 contacte ND; 2 contacte NI 

 Alimentare: 240 V 

 Curent maxim: 3.0 A 

 Material: aliaj aluminiu 

 Lungime maximă sfoară: 75 m 

 Dimensiuni: 282.0 mm x 88 mm x 90.1 mm 

 Greutate: 933 g 

 Temperatură funcționare: -25 - 70 °C 

mai multe detalii aici                                                                      descarcă broșura 

 
  

 

 

 

  

Model PSEN rs2.0-175 Cod produs 570303 

Varianta carcasă plastic – de la 112.00 Euro 

 Material carcasă: PA 

 Aprobări: CE, BG, cCSAus 

 Ieșiri: 2 contacte ND; 2 contacte NI 

 Alimentare: 240 V 

 Curent maxim: 3.0 A 

 Material: aliaj aluminiu 

 Lungime maximă sfoară: 37 m 

 Dimensiuni: 294.0 mm x 76.8 mm x 42.5 mm 

 Greutate: 775 g 

 Temperatură funcționare: -25 - 70 °C 

mai multe detalii aici                                                                      descarcă broșura 

 

 

 

 

http://www.megatech.ro/produse/componente-safety-pilz/senzori-safety/senzori-pozitie-si-proximitate/psenrope-rs1.produs
http://www.megatech.ro/doc/966/datasheet%20PSENrope%20rs1.0.pdf
http://www.megatech.ro/produse/componente-safety-pilz/senzori-safety/senzori-pozitie-si-proximitate/psenrope-rs2.produs
http://www.megatech.ro/doc/967/datasheet%20PSENrope%20rs2.0.pdf


 
  

 

 

 

  

Model PSEN rs2.0-300 Cod produs 570302 

Varianta carcasă plastic – de la 112.00 Euro 

 Material carcasă: PA 

 Aprobări: CE, BG, cCSAus 

 Ieșiri: 2 contacte ND; 2 contacte 

 Alimentare: 240 V 

 Curent maxim: 3.0 A 

 Material: aliaj aluminiu 

 Lungime maxima sfoară: 75 m 

 Dimensiuni: 294.0 mm x 76.8 mm x 42.5 mm 

 Greutate: 775 g 

 Temperatură funcționare: -25 - 70 °C 

mai multe detalii aici                                                                    descarcă broșura 

 
  

Pentru mai multe informaţii nu ezitaţi sa ne contactaţi prin e-mail la 

adresapilz@megatech.ro. 

Oferta este valabila până la 30.11.2015 

*prețuri fără TVA. Plata în RON la curs BNR 

**accesoriile nu sunt incluse în prețul afișat 

 

 

http://www.megatech.ro/produse/componente-safety-pilz/senzori-safety/senzori-pozitie-si-proximitate/psenrope-rs2.produs
http://www.megatech.ro/doc/967/datasheet%20PSENrope%20rs2.0.pdf
mailto:pilz@megatech.ro

