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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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Om Pilz

Pilz er en international, innovativ virksomhed, der beskæftiger sig

med automatiseringsteknik. Med sine løsninger skaber Pilz

sikkerhed for mennesker, maskiner og miljø. Ud over hovedkvarteret

i Ostfildern ved Stuttgart er den familieejede virksomhed

repræsenteret med over 2.200 medarbejdere i 40 datterselskaber

og filialer på alle kontinenter.

Med til virksomhedens produkter hører sensorteknologi, elektroniske

overvågningsmoduler, sikkerhedsrelæer, konfigurerbare og

programmerbare styringssystemer, automatiseringsløsninger med

Motion Control, systemer til industriel kommunikation samt

visualiseringsløsninger og betjeningsterminaler.

Løsningerne fra Pilz anvendes på alle områder inden for maskin- og

anlægsbyggeri, herunder også inden for emballerings- og

bilindustrien samt brancherne jernbaneteknik, presser og

vindenergi. Løsningerne sørger derudover for, at bagageanlæg i

lufthavne kører farefrit, svæve- og rutsjebaner er sikre i drift, og at

der er brandsikring og energiforsyning i bygninger.

Desuden tilbyder Pilz på verdensplan et omfattende program af

serviceydelser med sikkerhedsrådgivning, udvikling samt

produktkurser og seminarer om emnet maskinsikkerhed.
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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.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

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

https://www.linkedin.com/company/pilz

Kontaktperson for journalister

Martin Kurth

Virksomheds-og teknisk presse

+497113409158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Teknisk presse

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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