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Pilz på COMPONENTS SPECIAL TRADE FAIR BY
INTERPACK 2017 i Düsseldorf, hal 18, stand B16
– emballer smart og sikkert!

Ostfildern, 16.03.2017 - På dette års messe "Components

Special Trade Fair by Interpack" fokuserer

automatiseringsvirksomheden Pilz på fleksible og økonomiske

løsninger til emballeringsmaskiner. Hovedemnerne er løsninger

i forbindelse med Smart Factory. En anden nyhed, der er med i

Düsseldorf: Den elektrisk aktiverbare nødstopknap PITestop

active, der også inden for emballageområdet sørger for

sikkerhed og produktivitet helt i overensstemmelse med

Industrie 4.0.

  

Uanset om det er til maskiner med et grundlæggende

funktionsomfang eller forbundne maskiner og anlæg: Pilz tilbyder

producenter og brugere af emballeringsmaskiner komplette

løsninger til sikkerhed og automatisering. Hertil hører komplette

løsninger fra områderne sensorteknologi, styringsteknik, drevteknik

og visualisering.
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Emballering à la Industrie 4.0

Den modulære anlægsopbygning betragtes som nøglen til mere

fleksibilitet i produktionen: På Components viser Pilz ud fra en

model af Smart Factory, hvordan individualiserede produkter kan

fremstilles fleksibelt, omkostningseffektivt og brugervenligt.

Modellen består af tre moduler, der er forbundet med hinanden i

netværk og fremstiller personaliserede produkter som intelligent

produktionslinje.

En nyhed i Pilz Smart Factory er her den elektrisk aktiverbare

nødstopknap PITestop active. Den signalerer ved hjælp af

belysning, om den er aktiv eller ej. Maskin- og anlægsdelene kan alt

efter behov på en sikker måde aktiveres eller deaktiveres i

overensstemmelse med ISO 13850. PITestop active giver dermed

fordele for anlæg og maskinparker, hvor dele af anlæggene flyttes.

For på denne måde er det enkelt at implementere fleksible

sikkerhedskoncepter, som ikke mindst er nødvendige i

emballageindustrien. Dermed bidrager den elektrisk aktiverbare

nødstopknap til mere fleksibilitet og modularisering, også i

forbindelse med emballeringsmaskiner.

Eftersom man med PITestop active ikke længere behøver at have

det komplette anlæg tilsluttet strøm for at bevare

nødstopfunktionen, kan brugerne også spare energiudgifter.

Pilz udstiller i hal 18 på stand B16. Yderligere informationer om

Pilz's messeoptræden på adressen: www.pilz.com/interpack
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/company/schedules/articles/181190/index.html


Billedtekst: Centrale fokusområder for Pilz på dette års messe "Components" vil være
emballeringsløsninger i forbindelse med Smart Factory.

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. : 181632

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

http://www.linkedin.com/company/pilz-skandinavien
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Kontaktperson for journalister

Presseansvarlig
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