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(21.-24. kesäkuuta), halli B4, osasto 500 -
Turvallisuus lähentää ihmistä ja robottia

Ostfildern, 09.05.2016 -

  

Pilzin painopiste messuilla on ihmisen ja robotin turvallinen

yhteistyö. Kahden mallilaitteiston avulla Pilz esittelee kaksi nykyistä

tapaa varmistaa ihmisen ja robotin turvallinen yhteistyö ja esittelee

samalla tulevia turvallisuusteknologioita. Pilz esittelee ensimmäistä

kertaa uuden ISO/TS 15066 -standardin mukaisen

törmäysmittalaitteensa.

 

”Ei ole olemassa turvallisia robotteja, on vain turvallisia

robottisovelluksia. Turvallisuus syntyy normatiivisista reunaehdoista,

niihin perustuvasta riskianalyysistä, vastaavilla

turvallisuustoiminnoilla ja sopivilla turvallisuuskomponenteilla

varustetun robotin valinnasta ja lopuksi validoinnista“, Pilz GmbH &

Co. KG:n toimitusjohtaja Thomas Pilz kertoo.

Ratkaisutoimittajana Pilz tarjoaa palveluja, tuotteita ja järjestelmiä

turvallisia robottisovelluksia varten. Yhtiö tukee käyttäjiä

robottijärjestelmän yksittäisiin elinkaarivaiheisiin sovitetulla

palveluvalikoimalla: prosessianalyysistä riskianalyysiin ja CE-

merkintään. Robot Safety -teemaan liittyvä erityinen koulutustarjous

täydentää palveluvalikoiman.

Validointia varten Pilz on kehittänyt kätevän jousista ja antureista

koostuvan törmäysmittalaitteen. Sen avulla voidaan mitata tarkasti
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robotin kanssa törmätessä ihmiskehoon kohdistuvat voimat ja

verrata niitä uuden ISO/TS 15066 standardin raja-arvoihin. Pilz

esittelee törmäysmittalaitteen ja sen käytön ensimmäistä kertaa

Automatica-messuilla.

Ihmisen ja robotin yhteystyö ilman kosketuspelkoa

Pilzin messuosaston kävijät voivat Münchenissä kokea miten

ihmiset ja koneet voivat työskennellä yhdessä turvallisesti ilman

erottavia suoja-aitoja: Pilz esittelee sovelluksen tunnusmerkkien

valvontaan, jotka varmistetaan tehon- ja voimanrajoituksella.

Sovellus koostuu teollisuusrobotista ja Pilz-tuotteista: mm. PSS- ja

PNOZmulti-ohjauksista, PITmode-käyttötapavalitsimista sekä 3D-

turvakamerajärjestelmästä SafetyEYE, joka valvoo robotin työtilaa.

Jos robotin toiminta-alueella ei ole ketään, robotin työnopeutta ja

siten prosessin tuottavuutta nostetaan. Sovellus on CE-merkitty ja

siten jo tänään käytettävissä.

Tulevaisuuden anturitekniikka

Pilz tarjoaa toisella robottiesittelyllä vilkaisun tulevaisuuteen ja

esittelee erilaisia teknologioita yrityksen tutkimusprojekteista. Esillä

on mm. Pilzin kehittämä kosketusherkkä kangas, joka on asetettu

turvamatoksi robotin eteen. Tämä kosketusanturitekniikka auttaa

ihmisten ja koneiden visualisoinnissa ja paikannuksessa ja

mahdollistaa siten suuremman dynamiikan.

Pilz esittelee messuilla myös itse kehittämänsä stereokameran. Sen

avulla on mahdollista ehkäistä ihmisten ja koneiden törmäykset.

Ohjausta varten on esillä ohjelmistomoduuleja, jotka toimivat Robot-

Operating-System (ROS) -periaatteella. Näin Pilz osoittaa, että

tutkimuskäytössä tunnettua ohjelmointiympäristöä voidaan käyttää

myös teollisuussovelluksissa.

Sivu 2 / 4



”Turvallisen robotiikan alalla tekemämme tutkimustyö korostaa

rooliamme turvallisen automaatiotekniikan edelläkävijänä“, Thomas

Pilz selittää. ”Tavoitteenamme on tuoda markkinoille uusia

teknologiota ja kehittää niistä teollisuuden tarpeet täyttäviä

ratkaisuja. Näillä innovaatioilla ratkaisemme ihmisen ja koneen

tiiviimmästä yhteistyöstä syntyviä turvallisuusongelmia.“

Pilz on Automatica-messuilla hallissa B4, osastolla 500.

Lisätietoa on osoitteessa: https://www.pilz.com/de-DE/automatica

  

Otsikko:

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

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 88573
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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

http://www.youtube.com/pilzFI

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

Yhteyshenkilö toimittajille

Lehdistön yhteyshenkilö
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