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ohjaustekniikka rautateille: Turvallinen ja
taloudellinen

Ostfildern, 19.07.2016 -

  

InnoTrans 2016 -messulla Pilz esittelee, miten teollisuudessa

toimivuutensa todistanutta automaatiotekniikkaa voidaan käyttää

myös rautatiealalla. Keskipisteenä on PSS 4000-R -

automaatiojärjestelmä, jolla Industrie 4.0:n mekanismit voidaan

tuoda rautatietekniikkaan. Pilzin ratkaisuna ovat sovellukset, joita

voidaan käyttää korkeimpaan turvallisuuden eheystasoon (SIL 4)

saakka, jotka täyttävät CENELEC-standardien vaatimukset ja jotka

tukevat avointa RaSTA-protokollaa. Pilz esittelee messukävijöille

Pilz-ohjausratkaisujen monia käyttökohteita

virtuaalitodellisuussovelluksilla.

 

”Pilz on rautatieteollisuuden kumppani turvallista automaatiota

varten. ”Radalla, junassa ja rautateihin liittyvissä sovelluksissa

käytettävät ohjaustehtävät voidaan tuotteillamme ja

järjestelmillämme hoitaa tehokkaasti ja korkeat

turvallisuusvaatimukset täyttäen“, Pilz GmbH & Co. KG:n hallituksen

puheenjohtaja Renate Pilz kertoo.

Nopea suunnittelu, optimoitu diagnosointi ja huolto
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Berliinissä esitelty PSS 4000-R -automaatiojärjestelmä on

suunniteltu täyttämään erityisesti rautatieliikenteessä esiintyvät

erityisvaatimukset. Se koostuu toisaalta yleiskäyttöisistä ohjauksista,

jotka kestävät sähkömagneettisia häiriöitä, äärilämpötiloja ja

mekaanista rasitusta. Toisaalta automaatiojärjestelmään sisältyy

PAS4000-ohjelmisto laadintaa, konfigurointia ja parametrisointia

varten. Erilaiset editorit helpottavat suunnittelutyötä, parantavat

diagnoosimahdollisuuksia ja yksinkertaistavat huoltoa ja

kunnossapitoa. Kokonaisratkaisu täyttää turvallisuus- ja

ympäristövaatimukset luokkaan SIL 4 saakka CENELECin mukaan.

Matkalla kohti Schiene 4.0:ää

PSS 4000 -automaatiojärjestelmällä voidaan valvoa myös

haarautettuja ja monimutkaisia laitteistoja. Järjestelmä panostaa

siksi ohjauksen hajauttamiseen kenttätasolle ja laitteistojen

modulaarisuuden lisäämiseen. Näin Pilz sovittaa Industrie 4.0:n

keskeiset elementit rautatieliikenteen haasteisiin.

PSS 4000-R -järjestelmää voidaan käyttää erilaisissa sovelluksissa

erilaisilla turvallisuuden eheystasoilla. Näitä ovat mm. signaalien

ohjaus- tai valvontatoiminnot, kuten esimerkiksi ylikäytävien

merkinantolaitteiden valvonta, ohjaus- ja turvatekniikka tai

keskityslaitteiden kytkentä. Lisäksi voidaan toteuttaa rautateiden

työkoneiden ja vetureiden ohjaustoiminnot. Kävijät voivat kokea

monet käyttökohteet ja mahdollisuudet virtuaalitodellisuudessa: VR-

lasien avulla kävijä voi tutustua rautatiesovelluksen yksityiskohtiin ja

liikkua siinä.

”Teollisuusnurkka“ uusille sovelluksille
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”Teollisuusnurkka“ täydentää Pilzin messuosaston. Siellä yritys

esittelee muita teollisuudessa toimivuutensa todistaneita tuotteita ja

järjestelmiä, joilla voidaan ratkaista rautatiealan turvallisuuteen

liittyviä haasteita. Osastolla esitellään mm. turvaporttien

pitojärjestelmä ja anturitekstiili, jota voidaan käyttää esim. ovialueilla

matkustajien suojaamiseksi.

Pilz on Innotrans 2016 -messuilla hallissa B4, osastolla 405.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.pilz.com/de-DE/innotrans

  

Otsikko:

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

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 88910
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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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