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Industrie 4.0
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Pilz er nyt medlem af demonstrations- og forskningsplatformen

SmartFactory KL. Den komplette udbyder af sikker automatisering

deltager dermed aktivt i udarbejdningen af fælles standarder for

Industrie 4.0. Det første fælles projekt er implementeringen af et

lagermodul til Smart-Factory-demonstrationsanlægget på Hannover-

messen 2015.

 

"Når der tages hensyn til behovene fra automatiseringens verden og

IT-verdenen, opstår der praktisk anvendelige løsninger, der

accepteres af brugeren, i overensstemmelse med Industrie 4.0.

Smart Factory er en egnet platform til fremme af dette vigtige

arbejde", understreger Renate Pilz, formand for bestyrelsen hos Pilz

GmbH & Co. KG, betydningen af Smart Factory.

Målet med initiativet er at afprøve innovative fabrikssystemer, hvor

visionen Industrie 4.0 bliver virkelighed. Som ordinært medlem er

Pilz direkte med til at udforme dette mål for initiativet i alle forhold

samt følge videnen fra det fælles arbejde på udviklingsplatformen

og anvende den til sit eget sortiment.

"Vi er meget glade for at kunne byde Pilz velkommen i kredsen af

medlemmer. Pilz bidrager især i partnerkredsen for

demonstrationsanlægget på Hannover-messen med sin
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kompetence inden for Safe Automation med et af de centrale

moduler", fortæller Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Detlef Zühlke, initiativtager

til og bestyrelsesformand for Smart Factory KL.

Sikkerhed og modularisering er vigtige emner

For det første vil Pilz med sin erfaring fra området maskinsikkerhed

arbejde for standardisering og en fælles fremgangsmåde i

forbindelse med emnet sikkerhed med dets kategorier Safety

(maskinsikkerhed) og Security (IT-sikkerhed).

For det andet beskæftiger Pilz sig med emnet modularisering.

Grundlaget for dette er automatiseringssystemer som PSS 4000 fra

Pilz, der er i stand til at distribuere styringsfunktioner.

"Opbygningen af anlæg ud fra den mekatroniske indgangsvinkel

muliggør komplet modularisering i form af maskinelementer.

Funktioner kan standardiseres og genanvendes til flere moduler.

Sådanne automatiseringskoncepter kan sagtens afprøves i Smart

Factory", forklarer Renate Pilz.

Modul fra Pilz til demonstration på Hannover-messen 2015

På Hannover-messen 2015 viser SmartFactory KL et

modulopbygget produktionsanlæg på tværs af producenter, hvor

enkelte moduler fra forskellige producenter arbejder problemfrit

sammen med forskellige styringsarkitekturer (hal 8, stand D20).

Pilz udvider dette demonstrationsanlæg fra Smart Factory med et

intelligent lagermodul.
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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. : 83258

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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