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Tunnuslauseella "Me automatisoimme. Turvallisesti.“ Pilz esittelee

tämänvuotisilla Hannoverin messuilla 25. - 29.4.2016

toimialaratkaisuja ja palveluja turvallisuuden ja automaation alalta.

Lisäksi Pilz esittelee tuoteuutuuksia anturitekniikan alalta – mukaan

luettuna yhden maailmanluokan uutuuden – sekä Käytön ja

valvonnan alalta.

 

Toinen teema on myös turvallinen ihmisen ja robotin välinen

yhteistyö: osastolla kävivät voivat nähdä ”robottikollegan“

toiminnassa. Pilz esittelee live-demon avulla miten Smart Factoryn

automaatioratkaisut, aina suunnittelusta visualisointiin, voidaan

toteuttaa käyttäjäystävällisesti.

Ensiesittely HMI-messuilla: PSENopt II!

Pilz esittelee messuosastollaan maailmanluokan uutuuden: Uusi

PSENopt II mahdollistaa ensimmäisenä tyypin 3 valoverhona käytön

turvallisuusluokkaan PL d saakka standardin IEC/EN 61496

mukaan. Sillä toukokuussa 2015 tapahtuneen standardimuutoksen

jälkeen käyttäjien on täytynyt vaihtaa tyyppiin 4, jos he ovat

halunneet täyttää luokan PL d vaatimukset. Tämä on käytännössä

nostanut kustannuksia, vaikka tyyppiä 4 ei edes vaadita. PSENopt II

sulkee siten standardissa olevan aukon ja varmistaa taloudellisen ja

räätälöidyn turvaverhoratkaisun.
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Toinen messuilla esiteltävä uutuus on uusi PSENmlock-

turvaporttijärjestelmä. PSENmlock tarjoaa turvaporttien valvonnan ja

turvapidon henkilöiden ja prosessien suojaukseen korkeimpaan

turvallisuusluokkaan PL e saakka.

Visualisointi luotettavana tarkkailijana

Pilzin anturiuutuuksiin lukeutuu myös diagnoosiratkaisu ”Safety

Device Diagnostics“, joka koostuu kenttäväylämoduulista, jakajasta

ja PSEN-antureista. Anturidiagnoosi mahdollistaa tietojen helpon

etäkeruun, mikä vähentää huoltotarvetta ja seisonta-aikoja.

Hyvä yleiskuva lisää käytettävyyttä ja Pilz tarjoaa sen uudella

ohjaus-, diagnoosi- ja visualisointiratkaisulla. Hannoverissa Pilz

esittelee PMI-tuotesarjan uuden PMI 6 Control -käyttöpäätteen, joka

on varustettu Soft SPS -ohjauksella.

Robottikollega Pilzin messuosastolla

Kokonaistoimittajana Pilz tarjoaa sekä palveluja että ratkaisuja -

kuten SafetyEYE 3D-turvakamerajärjestelmä – turvallisia

robottisovelluksia varten.

Hannoverissa robottikollega luovuttaa kävijöille ”työkappaleensa“ –

ilman erottavia ja häiritseviä suojavarusteita: Live-demolla Pilz

esittelee, miten ihmisen ja robotin turvallinen yhteistyö voidaan

toteuttaa jo tänään.

Robotics-messuteeman keskipisteessä on kattava palveluvalikoima,

joka on sovitettu robottijärjestelmän yksittäisiin elinkaarivaiheisiin

aina prosessianalyysistä riskiarviointiin ja CE-merkintään saakka.

Älykäs ohjaus
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Robotiikan lisäksi Pilzin messuosaston painopisteenä on

tulevaisuusteema ”Industrie 4.0“. Live-esittelyssä näytämme miten

moduulirakenteisen laitteiston ohjaustehtävät voidaan jo nyt

toteuttaa tehokkaasti ja helppokäyttöisesti hajautetun älykkyyden

ansiosta. Keskipisteessä on Industrie 4.0 -yhteensopiva PSS 4000 -

automaatiojärjestelmä.

SmartFactory KL -tutkimusyhteenliittymän jäsenenä Pilz osallistuu

aktiivisesti Industrie 4.0 -standardien laatimiseen. Hannoverissa Pilz

on mukana SmartFactory KL:n yhteisosastolla hallissa 8. Osastolla

on esillä yhteistyössä kehitetty tuotantolinja, joka esittelee Industrie

4.0:n keskeisten piirteiden käytännön sovellusta.

”Big Partner“ – Yhdysvallat on tärkeä markkina-alue Pilzille

Pilz on ollut edustettuna Yhdysvalloissa yli 20 vuoden ajan omalla

tytäryhtiöllään. ”Tämänvuotinen Hannoverin messujen

kumppanuusmaa ja Saksan koneenrakentamisen suurin vientimaa

on myös Pilzille tärkeä markkina-alue“, Pilzin Yhdysvaltojen

tytäryhtiön toimitusjohtaja Mike Beerman kertoo. Pilz tukee

asiakkaitaan ratkaisujen lisäksi kattavalla palveluvalikoimalla:

”Standardien käyttöön liittyvä tieto on tärkeää, sillä standardit luovat

omistajille ja käyttäjille puitteet turvallisen työympäristön luomiseen.

Pilz USA tukee asiakkaitaan tässä tärkeässä työssä“, Beerman

kertoo.

Pilz on Hannoverin messuilla hallissa 9, osasto D17 ja

SmartFactory KL:n osastolla hallissa 8, osasto D20.

Lisätietoa on osoitteessa: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

tunnuksella web9481.
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Otsikko:

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

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 87959
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Pilz-konserni

Pilz-konserni on automaatiotekniikan tuotteiden, järjestelmien ja

palvelujen globaali toimittaja. Perheyrityksen pääkonttori sijaitsee

Ostfildernissa. Pilz varmistaa ihmisten, koneiden ja ympäristön

turvallisuuden kaikkialla maailmassa 2500 työntekijän ja 42

tytäryhtiön voimin. Teknologiajohtaja tarjoaa anturi-, ohjaus- ja

käyttötekniikan sisältäviä täydellisiä automaatioratkaisuja – mukaan

luettuna järjestelmiä teollisuuden tiedonsiirtoon, diagnosointiin ja

visualisointiin. Salkun täydentää kansainvälinen palvelutarjonta,

johon sisältyy neuvonta, suunnittelu ja koulutus. Pilz-ratkaisuja

käytetään kone- ja laitosrakentamisen lisäksi monilla aloilla, kuten

tuulivoimaloissa, rautateillä ja robotiikassa.

www.pilz.com

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

Sivu 6 / 6

mailto:m.kurth@pilz.de
mailto:s.skaletz-karrer@pilz.de

	Pilz Hannoverin messuilla 2016 hallissa 9, osasto D17 - Your way of Automation!
	Pilz sosiaalisessa mediassa
	Yhteyshenkilö toimittajille


