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Şirket profili 

 

 

 

Emniyet Elçisi 

Emniyetli otomasyon için kusursuz çözümler  

 

“Daha hızlı, daha esnek, daha güvenli.” Tesislerde makine 

otomasyonu seviyesi, bu hedefleri göz önünde bulundurarak 

tüm sanayilerde ileri gitmeye devam ediyor. Bu durum, üretim 

sistemlerine yeni taleplerin doğmasına neden oluyor. Kusursuz 

emniyetli otomasyon tedarikçisi olan Pilz, tüm endüstriler için 

otomasyon çözümleri sunan, dünya çapında ismi insan, makine 

ve çevre emniyeti ile eş anlamlı olarak anılan bir şirkettir. 

 

Kuruluşundan itibaren inovasyon hep başarının anahtarı olmuştur. 

1948'de Esslingen'de teknik tıbbi cihazlar için cam üfleme firması 

olarak kurulan şirket, 60'lı yıllarda elektronik kontrol ve izleme 

cihazları ve programlanabilir akıllı kontrol sistemleri tedarikçisi haline 

geldi. O günden bu yana, geleneksel olarak aile şirketi konumunda 

bulunan şirket, emniyetli otomasyon alanında standartları belirlemeye 

devam etti. 1968'de ilk çift el emniyet rölesi ve 1987'de ilk acil 

durdurma rölesi PNOZ üretildi. PNOZ, dünyanın en çok kullanılan 

emniyet rölesi olma yolunda hızla ilerledi. Bunu 1997’de merkezi 

olmayan tesis ve makinelerde kullanılan emniyetli açık haberleşme 

sistemi SafetyBUS p takip etti. 2002 yılında, çok fonksiyonlu emniyet 

sistemi PNOZmulti piyasaya sunuldu. PNOZmulti ile birlikte ilk kez 

kullanıcıların, istedikleri güvenlik fonksiyonlarını  daha önce olduğu 

gibi kablolama yoluyla uygulamak yerine PC'de yapılandırmaları 

mümkün oldu. Yenilikçi anlayış üç boyutlu alan denetimi için dünyanın 

ilk emniyetli kamera sistemi SafetyEYE’ın piyasaya sunulması ile 

devam etti. Pilz ayrıca sunduğu hizmetlerle eğilimleri de belirliyor. 
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2013 yılında TÜV NORD ile uluslararası eğitim programı CMSE® - 

Sertifikalı Makine Güvenliği Uzmanı geliştirmek için birlikte çalışarak 

ilk kez makine güvenliği alanında uluslararası, sertifikalı eğitim 

standartları sunulmasını sağladı. 

 

Emniyetli otomasyon için kusursuz tedarikçiniz 

Şirket, temel yetkinliği olan emniyeti ve otomasyonu akıllı teknoloji ile 

birleştirerek otomasyon çözümleri için kusursuz bir tedarikçi haline 

geldi. Emniyet teknolojisi alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübe ve 

bilgi birikimi, genel tesis ve makine kontrolünün gereksinimlerine 

aktarılmaktadır. Müşterilere onlara özel, tek adımlı otomasyon 

çözümleri sunulmaktadır. 

 

PSS 4000 otomasyon sistemi, 2009'da piyasaya sunularak tüm 

otomasyon görevleri için kullanılmaya başlandı ve stratejik yönü 

geliştirilerek uygulamaya konuldu. PSS 4000, tüm mühendislik 

aşamalarında kullanıcı dostudur. Ürün yelpazesinde sensör 

teknolojisi, elektronik izleme röleleri, emniyet röleleri, yapılandırılabilir 

kontrol sistemleri, endüstriyel iletişim sistemleri, hareket kontrolü ve 

operatör terminalleri ile otomasyon çözümleri de bulunmaktadır. 

 

Pilz sistem çözümleri, otomotiv, gıda ve ağaç işleme endüstrisinin 

yanı sıra makine mühendisliğinin tüm alanlarında kullanılmaktadır. 

Teknoloji lideri ürünler sunan Pilz, ayrıca hava limanlarında bagaj 

taşıma sistemlerinin güvenli bir şekilde çalışmasını, tiyatro sahnesinin 

sorunsuz hareket etmesini ve finiküler sistemlerde veya lunapark hızlı 

trenlerinde güvenle seyahat edilmesini garanti etmektedir. Pilz sistem 

çözümleri, insan ve makine için artan emniyeti garanti etmekle 

kalmaz, aynı zamanda üretim döngüleri daha verimli bir şekilde 

tasarlanması ve duruşlardan kaçınılmasıyla daha uygun maliyetler 

sunmaktadır. 
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Pilz için, emniyet  bir üründen daha fazla anlam taşımaktadır. Şirket, 

uzun yıllara dayanan uzmanlığını kolayca erişilebilen hizmetleriyle  

ortaya koymaktadır. Pilz, emniyet danışmanlığı ve mühendislik 

hizmetleri ile, tesis değerlendirmesi, risk analizi, tesislerde sistem 

uygulaması ve doğrulama konularında kapsamlı ve yetkili bir hizmet 

sunmaktadır. Şirket aynı zamanda makine güvenliği konusunda ürün 

eğitim kursları ve seminerler düzenlemektedir. 

 

Uluslararası marka bilinirliğine sahip Aile şirketi 

Renate Pilz, kocasının ölümünden sonra 1975 yılında şirkete katıldı. 

Pilz yönetim kurulu başkanı, "Kocamın vizyonu olan, kendini 

personeline ve müşterilerine adamış uluslararası bir şirket olmak ve 

bir gün bu şirketi ortak başarımız olarak çocuklarımıza aktarma 

vizyonunu sürdürmek istedim" diyor. Susanne Kunschert ve her ikisi 

de yönetici ortak olan Thomas Pilz teslim etti. Pilz markası şu anda 

dünyanın önde gelen endüstriyel markalarından biridir. Pilz markası 

günümüzde dünyanın önde gelen markalarından biridir. 

 

2008 yılında şirket merkezini genişletti. Tüm gelişimin gerçekleştiği 

Peter Pilz Teknoloji Merkezi, şirketin Ostfildern-Nellingen'deki merkez 

binasında açıldı. Stuttgart yakınlarındaki Ostfildern'teki mevcut şirket 

binasının kapsadığı alan 2011 yılında üç kat arttı; 2015 yılında yeni 

Peter Pilz Üretim ve Lojistik Merkezi açıldı ve şirketin merkezi Pilz 

Kampüsü'ne taşındı. 

 

Deneyim ve İnovasyon Ruhu 

Pilz'de, ürünler genellikle müşterilerle birlikte veya sözleşme 

sürecinde geliştirilir. "Müşteri ve pazar ihtiyaçlarını karşılayan ürünleri 

geliştirmek, araştırma ve geliştirme departmanımızın ilk görevidir.” 

Müşteri yakınlığı ve inovasyon birbirine karşılıklı olarak bağlıdır. Bu 

nedenle müşterilerimizle olduğu kadar üniversiteler ve onay 

kuruluşları ile yakın ilişkiler içinde çalışıyoruz. Dolayısıyla, piyasaya 
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her zaman yenilikler getirip yeni standartlar belirleyebiliyoruz" diye 

açıklıyor Thomas Pilz. 

 

Bu yeniliklere dayanarak, 2006'da şirket, Alman hükümetinin ve 

Alman Endüstri Federasyonu (BDI) girişiminin "Fikirler Ülkesi" nde yer 

alan tesislerinden birisi olarak seçildi; 2009'da Pilz, TOP 100 (İLK 

100) kalite mührünü kazandı. Bu durum, şirketi Alman küçük ve orta 

ölçekli işletmeleri arasında en yenilikçi ilk 100 şirket arasında 

konumlandırıyor. 

 

Federal Hükümet, 2010 yılında, Susanne Kunschert'i Araştırma 

İttifakı'na şahsen atadı. Alman Hükümeti'ne tavsiyede bulunan bu 

merkezi ve inovatif politika kuruluşunda Pilz, Endüstri 4.0 Girişimi'nin 

geliştirilmesinde öncü rol oynamıştır. 

 

Çevre için de emniyet 

“İnsan, makine ve çevre için emniyet.” Bu, emniyetli otomasyonun 

kusursuz tedarikçisi Pilz'in ürün ve çözümleriyle kucaklamak istediği 

sloganı. Şirket, aynı zamanda buna göre hareket etmek istiyor. 

Dolayısıyla, çevre koruma konusunun kurumsal hedeflerine sıkı 

sıkıya bağlı. Bu hedefler arasında enerji tasarruflu ürünlerin 

geliştirilmesinden binaların ekolojik tasarımına kadar, çevreye duyarlı 

çalışma uygulamaları yer almaktadır. Çevreyi rahatlatmaya yardımcı 

olacak bu önlemler arasında kurşunsuz lehim malzemelerini kurşunlu 

olanlara tercih etme, fotovoltaik tesis kurma veya üretimdeki 

aydınlatmayı azaltma yer alıyor. 

Şirketin misyonunu özetleyen Susanne Kunschert, "Emniyet elçileri 

olarak amacımız insan ve makine güvenliğini dünya çapında 

iyileştirmek" dedi. "Yaşadığımız ve çalışmakta olduğumuz ortam da 

bu misyona dahildir" diye ekledi. 
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Ostfildern tesisinin dışında, Pilz, dünyadaki kullanıcıları 40 yan 

kuruluşla destekleyerek doğrudan satış ve mühendislik hizmetleri 

sunmaktadır. Dünya çapında 2.400’den fazla personel bilgilerini 

emniyetli otomasyon hizmeti vermek ve yeni pazarlarda da 

kurulmasını sağlamak için kullanıyor. 

 

Gazeteciler için iletişim: 

Martin Kurth    Sabine Karrer 
Kurumsal ve Teknik Basın   Teknik ve Kurumsal Basın 
Telefon: +49 711 3409-158  Telefon+49 711 3409-7009 
Faks: +49 711 3409-9158   Faks: +49 711 3409-97009 
E-Mail: m.kurth@pilz.de   E-Mail: s.skaletz-karrer@pilz.de  
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Tek bakışta Pilz 

Sektör 

Otomasyon teknolojileri; ana yetkinlik emniyetli otomasyon  
 
Kuruluş Yılı  
1948 
 
Yönetim  
Thomas Pilz (Yönetim Ortağı),  
Susanne Kunschert (Yönetim Ortağı) 
 
Personel 
Dünya çapında 2,400  
 
Ciro (2017) 
338 milyon Avro  
 
Bağlı kuruluşlar ve şubeler  
Dünya çapında 42 
 
Kalite Standardı 
DIN EN ISO 9001:2000 
 
Ürünler / Sistemler 
� Sensör teknolojisi (güvenlik cıvataları ve anahtarları, 

optoelektronik koruma cihazları, güvenlik kapıları ve kamera 
sistemleri) 

� Elektronik izleme röleleri 
� Emniyet röleleri 
� Yapılandırılabilir ve programlanabilir kontrol sistemleri 
� Sanayi iletişimi için sistemler (güvenli veri yolu ve Ethernet sistemleri) 
� Hareket kontrolü (kontrol sistemleri, servo amplifikatörler, motorlar) 
� Operatör terminalleri ve görselleştirme yazılımı 
� Kontrol ve sinyal cihazları 
 
Hizmetler 
� Danışmanlık 
� Mühendislik 
� Eğitim 


