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På messen InnoTrans 2016 viser automatiseringsvirksomheden

Pilz, hvordan industrigennemprøvet automatiseringsteknik kan

anvendes inden for jernbaneområdet. På messen fokuserer Pilz på

automatiseringssystemet PSS 4000-R, der bruges til at overføre

mekanismerne fra Industrie 4.0 til jernbaneteknikken. Løsninger fra

Pilz kan anvendes i applikationer indtil det højeste

sikkerhedsintegritetstrin SIL 4, opfylder kravene i standarderne fra

CENELEC og understøtter den åbne RaSTA-protokol. Pilz sørger på

messen for, at de besøgende ved hjælp af virtual reality kan opleve

de mange anvendelsesmuligheder med styringsløsningerne fra Pilz.

 

"Pilz er jernbaneindustriens partner, når det drejer sig om sikker

automatisering. Med vores produkter og systemer kan

styringsopgaver på strækningen, på toget og applikationer i

nærheden af banen løses effektivt og samtidig opfylde de høje

sikkerhedskrav", forklarer Renate Pilz, bestyrelsesformand for Pilz

GmbH & Co. KG.

Hurtig engineering samt optimeret diagnose og vedligeholdelse
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Automatiseringssystemet PSS 4000-R, som vises i Berlin, opfylder

de særlige krav inden for togtrafikken. Det består for det første af

universelt anvendelige styringer, der er modstandsdygtige over for

elektromagnetiske forstyrrelser, ekstreme temperaturer og

mekaniske belastninger. For det andet er softwareplatformen

PAS4000 til rådighed i automatiseringssystemet, hvor det kan

bruges til oprettelse, konfiguration og parametrering. Forskellige

editorer reducerer projekteringsarbejdets omfang, forbedrer

diagnosemulighederne samt forenkler service og vedligeholdelse.

Den samlede løsning opfylder sikkerheds- og miljøkravene indtil SIL

4 i overensstemmelse med CENELEC 5012x.

På vej mod Skinne 4.0

Automatiseringssystemet PSS 4000 gør det muligt også at styre

forgrenede og komplekse anlæg på en overskuelig måde. Systemet

anvender distribuering af styringsintelligensen i arbejdsområdet og

modulær opbygning af anlæg. Pilz overfører dermed centrale

elementer fra Industrie 4.0 til kravene inden for togtrafikken.

PSS 4000-R kan anvendes i forskellige applikationer med forskellige

sikkerhedsintegritetstrin i forbindelse med togdrift. Hertil hører

styrings- og overvågningsfunktioner i signalsystemer, som f.eks.

signalovervågning ved jernbaneoverskæringer, styrings- og

sikkerhedsteknik samt omkobling af signalsystemer. Endvidere kan

man implementere styringsfunktioner på skinnekøretøjer og

arbejdsmaskiner til skinnelægning. På messen kan de besøgende

ved hjælp af virtual reality (VR) opleve de mange forskellige

anvendelsesområder og muligheder: VR-brillerne viser de

besøgende de forskellige detaljer i en jernbaneapplikation, som de

kan undersøge og bevæge sig rundt i.

"Industrihjørnet" til nye applikationer
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Pilz's messedeltagelse afrundes med et "industrihjørne". Her viser

virksomheden andre industrielt gennemprøvede produkter og

systemer, som kan bruges til at løse sikkerhedsrelevante

applikationer inden for jernbaneområdet. Blandt de udstillede

produkter er der bl.a. tvangskoblinger til beskyttelsesdøre samt

tekstil med sensorfunktioner, der kan anvendes i dørområdet til

beskyttelse af passagererne.

Pilz udstiller på InnoTrans 2016 i hal 6.2 på stand 405.

Yderligere oplysninger under: https://www.pilz.com/de-DE/innotrans

  

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. : 88910

Side 3 of 5

https://www.pilz.com/de-DE/innotrans


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

Side 4 of 5

http://www.pilz.com
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


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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