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Under mottoet "Vi automatiserer. Sikkert." præsenterer Pilz på dette

års Hannover-messe fra 25. - 29.4.2016 brancheløsninger og

serviceydelser til sikkerhed og automatisering. Derudover

præsenterer automatiseringsvirksomheden sine produktnyheder fra

områderne "Sensorteknologi" – heriblandt en verdensnyhed – samt

"Betjening og overvågning".

 

Et andet emne er det sikre samarbejde mellem menneske og robot:

De besøgende kan være med live, når "robot-kollegaen" går i gang.

Her anskueliggør virksomheden ved hjælp af et live-

demonstrationsanlæg, hvordan automatiseringsløsninger lige fra

engineering til visualisering kan implementeres til Smart Factory på

en brugervenlig måde.

Premiere på HMI: Find din type!

På Pilz-messestanden har en verdensnyhed premiere: Det nye

lysgitter PSENopt II kan som det første type 3-lysgitter anvendes til

applikationer i sikkerhedskategori PL d i henhold til IEC/EN 61496.

Siden ændringen af standarden i maj 2015 har brugerne nemlig

måttet vælge type 4, hvis de ville opfylde PL d. I praksis medfører

det øgede omkostninger, når type 4 slet ikke er nødvendig.

PSENopt II lukker dermed hullet i standarden og sikrer en

økonomisk og tilpasset lysgitter-løsning.
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Som endnu en nyhed præsenterer automatiseringsvirksomheden sit

nye, sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock inden for

produktområdet sensorteknologi. Systemet giver sikker

beskyttelsesdørsovervågning og sikre tilholdere til person- og

procesbeskyttelse op til den højeste sikkerhedskategori PL e i

samme modul.

Visualisering som pålidelig iagttager

Blandt nyhederne inden for sensorteknologi fra Pilz er også de nye

Safety Device Diagnostics, der består af et feltbusmodul plus

fordeler samt den sikre PSEN-sensorteknologi. Sensordiagnosen

gør det muligt at udlæse data helt enkelt og også på afstand og

dermed reducere servicearbejde og stilstandsperioder.

Ikke kun inden for sensorteknologi sørger et godt overblik for færre

stilstandsperioder – Pilz hjælper også her med en ny komplet

løsning til styring, diagnose og visualisering. I Hannover

præsenterer den komplette automatiseringsvirksomhed den nye

betjeningsterminal PMI 6 Control i produktserien PMI (Pilz Human

Machine Interface), der er udstyret med en soft-PLC.

Robot-kollega på Pilz-messestanden

Som komplet udbyder tilbyder Pilz serviceydelser og løsninger –

som f.eks. det sikre 3D-kamerasystem SafetyEYE – til sikre

robotapplikationer.

I Hannover får de besøgende "deres emne" direkte af robot-

kollegaen – uden afskærmende og generende

beskyttelsesanordninger: En live-demonstration på Pilz-standen

viser, hvordan sikkert samarbejde mellem mennesker og robotter

allerede nu kan implementeres.
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I fokus for messepræsentationen "Robotics" står den omfattende

serviceydelsesportefølje for dette område, der er tilpasset til et

robotsystems forskellige livsfaser, lige fra procesanalyse over

risikovurdering til CE-mærkning.

Just "Smart"

Ud over "Robotics" fokuseres der med "Industrie 4.0" på endnu et

fremtidstema på messen. Her viser virksomheden på et live-

demonstrationsanlæg, hvordan styringsopgaver i et modulopbygget

anlæg takket være distribueret intelligens kan løses effektivt og

brugervenligt. Der fokuseres her på det Industrie-4.0-kompatible

automatiseringssystem PSS 4000.

Som medlem af forskningsplatformen SmartFactory KL deltager Pilz

aktivt i udarbejdelsen af ens standarder for Industrie 4.0. I Hannover

er Pilz repræsenteret på den fælles stand for SmartFactory KL i hal

8. Her kan man se den produktionslinje, som vi har udviklet sammen

med vores partnere, og som viser den praktiske anvendelse af

centrale aspekter fra Industrie 4.0.

"Big Partner" – USA er et vigtigt marked for Pilz

Pilz har i over 20 år været repræsenteret med et datterselskab i

USA. "Hannover-messens partnerland i år og efterhånden

eksportmarked nr. 1 for tysk maskin- og anlægsproduktion er et

vigtigt marked for Pilz", fortæller Mike Beerman, direktør for det

amerikanske Pilz-datterselskab. Dette hjælper ikke kun med

løsninger, men også med en omfattede portefølje af serviceydelser:

"Praktisk viden om standarder er vigtig, fordi standarder giver en

ramme for driftsansvarlige og brugere, så de får mulighed for at

skabe et sikkert arbejdsmiljø. Her hjælper Pilz USA", siger Beerman.

Pilz udstiller på Hannover-messen i hal 9, stand D17 og på standen

for SmartFactory KL i hal 8, stand D20.
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Yderligere oplysninger under: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

og under webkoden web9481.

  

Billedtekst:

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. : 87959
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Pilz-gruppen

Pilz-gruppen er global udbyder af produkter, systemer og

serviceydelser til automatiseringsteknik. Familievirksomheden med

hovedafdeling i Ostfildern beskæftiger ca. 2.500 medarbejdere. Med

42 datterselskaber og filialer skaber Pilz verdensomspændende

sikkerhed for mennesker, maskiner og miljø. Den teknologisk

førende virksomhed tilbyder komplette automatiseringsløsninger,

der omfatter sensorteknologi, styringsteknik og drevteknik –

inklusive systemer til industriel kommunikation, diagnose og

visualisering. Et internationalt program af serviceydelser med

rådgivning, udvikling og kurser afrunder porteføljen. Løsningerne fra

Pilz anvendes ikke kun inden for maskin- og anlægsproduktion, men

også i mange andre brancher som f.eks. vindenergi, jernbaneteknik

og robotteknologi.

www.pilz.com

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