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MEYER WERFT anvender sikkerhedsløsning fra
Pilz

, 12.11.2014 -

  

MEYER WERFT i Papenburg har udstyret deres

lasersvejselaboratorium for højeffektiv lasersvejseteknik med en

sikkerhedsløsning fra automatiseringssystemet PSS 4000, den sikre

sensorteknologi PSEN samt betjenings- og signalmoduler fra Pilz.

Sammen med beskyttelsesdørssystemet PSENsgate og

driftstypevælgeren PITmode styrer og overvåger PSS 4000 samtlige

sikkerhedsfunktioner i lasersvejselaboratoriet og opfylder dermed de

højeste sikkerhedskrav indtil Performance Level e samt

sikkerhedsintegritetsniveau 3.

 

Ud over den grundlæggende passive sikkerhed overtager styringen

PSSuniversal PLC fra automatiseringssystemet PSS 4000

overvågningen af alle sikkerhedsrelevante signaler fra kontakterne,

laseren, robotten og laboratorievinduet. Derudover overvåges

lasersvejselaboratoriets adgangsområde af

beskyttelsesdørssystemet PSENsgate samt driftstypevælgeren

PITmode, der gør det muligt for autoriserede personer at udføre

betjening og styring i forskellige driftstyper.

"Den komplette og fleksible sikkerhedsløsning fra Pilz muliggør alle

aktuelle og fremtidige laserapplikationer", forklarer Frank Boekhoff,

leder af fagområdet sammenføjningsteknik i afdelingen forskning og

udvikling på MEYER WERFT.
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Kontaktperson:

Martin Kurth

Erhvervs- og fagpresse

Tyskland 

Telefon: +49 711 3409-158

E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Fagpresse

Tyskland 

Telefon: +49 711 3409-7009

E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Presse

Østrig 

Telefon: +43 1 7986263-13

E-mail: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Presse

Schweiz 

Telefon: +41 62 88979-33

E-mail: m.bernasconi@pilz.ch

 

Tekster og billeder kan også downloades på www.pilz.com. For at

komme direkte til de relevante internetsider i Pressecenter, bedes

du indgive følgende webkode på hjemmesiden. : 82621
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Pilz på de sociale netværk

Via vores kanaler på de sociale medier giver vi dig

baggrundsinformation om virksomheden og medarbejderne hos Pilz,

og vi fortæller om den aktuelle udvikling inden for

automatiseringsteknologi.

http://www.facebook.com/pages/Pilz-DK/342707639425

https://twitter.com/PilzDK

http://www.youtube.com/pilzDK

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

http://www.linkedin.com/company/pilz-skandinavien

Kontaktperson for journalister

Presseansvarlig
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