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Lehdistöviesti

MEYER WERFT panostaa Pilzin
turvallisuusratkaisuun

, 12.11.2014 -

  

MEYER WERFT Papenburg on varustanut

suurteholaserhitsaustekniikan laboratorionsa PSS 4000 -

automaatiojärjestelmän turvaratkaisulla, PSEN-turva-antureilla ja

Pilzin ohjaus- ja signalointilaitteilla. Yhdessä PSENsgate-

turvaporttijärjestelmän ja PITmode-käyttötapavalitsimen kanssa

PSS 4000 ohjaa ja valvoo laserhitsauslaboratorion kaikkia

turvatoimintoja ja täyttää siten korkeimmat turvallisuusvaatimukset

tasoon PL e ja SI 3 saakka.

 

Passiivisen turvallisuuden lisäksi PSS 4000 -automaatiojärjestelmän

PSSuniversal PLC -ohjaus valvoo kaikkia turvallisuuteen liittyviä

signaaleja kytkimiltä, lasereilta, roboteilta ja laboratorioikkunoilta.

Lisäksi PSENsgate-turvaporttijärjestelmä ja PITmode-

käyttötapavalitsimet, jotka mahdollistavat sen, että valtuutetut

henkilöt voivat käyttää ja ohjata laitteistoa eri käyttötiloissa, valvovat

laserhitsauslaboratorion käyttöaluetta .

"Kattava ja joustava turvallisuusratkaisu mahdollistaa nykyiset ja

tulevat lasersovellukset“, kertoo Frank Boekhoff, MEYER WERFT -

yhtiön saumaustekniikkaosaston ja T&K-osaston johtaja.

 

Yhteystiedot:
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Martin Kurth

Yritys- ja ammattilehdistö

Saksa 

Puhelin: +49 711 3409-158

Sähköposti: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Ammattilehdistö

Saksa 

Puhelin: +49 711 3409-7009

Sähköposti: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Lehdistösuhteet

Itävalta 

Puhelin: +43 1 7986263-13

Sähköposti: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Lehdistösuhteet

Sveitsi 

Puhelin: +41 62 88979-33

Sähköposti: m.bernasconi@pilz.ch

 

Tekstit ja kuvat voi myös ladata osoitteesta www.pilz.com. Voit

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 82621
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Pilz

Pilz on innovatiivinen, kansainvälinen automaatiotekniikkayritys.

Pilz varmistaa ratkaisuillaan ihmisten, koneiden ja ympäristön

turvallisuuden. Stuttgartin läheisyydessä Ostfildernissä sijaitsevan

pääkonttorin lisäksi yli 2.200 työntekijän perheyritys on edustettuna

kaikilla mantereilla 40 tytäryhtiön ja sivuliikkeen kautta.

Yritys valmistaa mm. antureita, elektronisia valvontalaitteita,

turvareleitä, konfiguroitavia ja ohjelmoitavia ohjausjärjestelmiä,

Motion Control -automaatioratkaisuja, teollisuuden

tiedonsiirtojärjestelmiä sekä  visualisointiratkaisuja ja

käyttöpäätteitä.

Pilzin ratkaisuja käytetään kaikilla kone- ja laitosrakentamisen aloilla

kuten pakkaus- ja autoteollisuudessa sekä raideliikenne-, puristin- ja

tuulivoimatekniikan aloilla. Ratkaisuja käytetään myös lentokenttien

matkatavarakuljettimien ja erilaisten köysiratojen vaarattoman ja

luotettavan toiminnan sekä rakennusten palosuojelun ja

energiansyötön varmistamiseen.

Pilz tarjoaa lisäksi maailmanlaajuisesti kattavan palveluvalikoiman,

johon sisältyy mm. turvallisuuskonsultointi, suunnittelu,

tuotekoulutukset ja koneturvallisuusseminaarit.
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Pilz sosiaalisessa mediassa

Kerromme some-kanavillamme taustatietoa Pilz-yrityksestä ja

ihmisistä ja raportoimme automaatioteknologian uusimmista

kehitysvaiheista.

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://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

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

Yhteyshenkilö toimittajille

Martin Kurth

Yritys- ja tekninen lehdistö

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Tekninen lehdistö

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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