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Det nye kraft- og trykmålesystem PROBms sørger
for menneske-robot-samarbejdets sikkerhed i
overensstemmelse med standarderne – sikker
leje til menneske-robot-samarbejde!

Ostfildern, 10.04.2017 - Med det nye kraft- og trykmålesystem

PROBms på lejebasis tilbyder Pilz nu en komplet pakke til

validering af menneske-robot-samarbejde i overensstemmelse

med ISO/TS 15066. På denne måde kan de grænseværdier for

robotbevægelsens kraft og tryk, som foreskrives af ISO/TS, nu

måles nøjagtigt med PROBms og dermed valideres.

Brugersoftware og et produktkursus fuldender den komplette

pakke. Det verdensomspændende lejekoncept sørger for, at

brugerne altid anvender et aktuelt målesystem. PROBms

sørger på denne måde for, at menneske-robot-

samarbejdsapplikationer får større produktivitet og sikkerhed.

  

PROBms egner sig til alle applikationer med menneske-robot-

samarbejde i henhold til ISO/TS 15066, hvor menneske og robot

deler et arbejdsområde. Hertil hører f.eks. pick-&-place-

applikationer i bil- og elektroindustrien.
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Lej i stedet for at købe, og få endnu større sikkerhed

Kraft- og trykmålesystemet PROBms fås på lejebasis hos Pilz over

hele verden. Med i lejekonceptet er vedligeholdelse, kalibrering og

regelmæssige opdateringer, således at brugerne altid har et

funktionsdygtigt og teknisk aktuelt målesystem til rådighed. På

denne måde kan kunden selv udføre de nye målinger, som er

nødvendige ved ændring af menneske-robot-samarbejdsprocessen.

Det øger robotapplikationernes tilgængelighed og dermed også

sådanne applikationers produktivitet.

Komplet pakke til sikkert menneske-robot-samarbejde, der

dækker alle behov

Kraft- og trykmålesystemet PROBms indeholder ud over det

egentlige måleapparat PROBmdf de nødvendige trykfølsomme film,

scanneren, ni fjedre med forskellige fjederkraftkonstanter til

efterjustering af de forskellige områder af kroppen samt softwaren til

betjening af måleapparatet og protokollering af målingerne. Sættet

omfatter derudover et 1-dags-produktkursus og en omfattende after

sales-pakke med vedligeholdelse, kalibrering og løbende

softwareopdateringer.
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"Sammenstød" i overensstemmelse med standarderne med

PROBms

Den tekniske specifikation ISO/TS 15066 foreskriver en måling af

robotbevægelsens kraft og tryk ved menneske-robot-samarbejde.

Her oplyser den tekniske specifikation de forskellige grænseværdier

for kollision mellem menneske og maskine for hver enkelt del af

kroppen. Hvis applikationen ved møde mellem menneske og robot

bliver inden for disse grænser, er den i overensstemmelse med

standarden. Med det nye kraft- og trykmålesystem kan disse

værdier nu for første gang registreres nøjagtigt og i

overensstemmelse med industriens krav, således at der kan tages

hensyn til dem ved indstilling af menneske-robot-

samarbejdsapplikationer. Dette øger sikkerheden for sådanne

applikationers operatører betydeligt.

Pilz udstiller i hal 9 på stand D17. Yderligere informationer om Pilz's

messeoptræden på adressen: www.pilz.com/de-DE/hannover-

messe
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/da-DK/hannover-messe


Billedtekst: Det nye kraft- og trykmålesystem PROBms fra Pilz anvendes til dokumentation
af sikkerhedskravenes overensstemmelse med de gældende standarder for menneske-robot-
samarbejde, her i overensstemmelse med ISO/TS 15066.

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. : 181822
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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.

http://www.facebook.com/pages/Pilz-DK/342707639425

https://twitter.com/PilzDK

http://www.youtube.com/pilzDK

http://www.linkedin.com/company/pilz-skandinavien

Kontaktperson for journalister

Presseansvarlig
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