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Lehdistöviesti

Pilz Hannoverin messuilla 2017, halli 9, osasto
D17 - Älykkäämpää automatisointia!

Ostfildern, 07.03.2017 - Tunnuslauseella ”Me automatisoimme.

Turvallisesti." alla Pilz esittelee tämänvuotisilla Hannoverin

messuilla 24.-28. huhtikuuta 2017 alaratkaisuja, tuoteuutuuksia

ja palveluja täydellisiin automaatioratkaisuihin. Painopisteinä

ovat uutuudet ihmisen ja robottien yhteistoiminnan (MRK)

alalta sekä älykkääseen tehtaaseen.

  

Messuilla esittelemme ratkaisuja ohjaus- ja käyttötekniikan alalta

sekä yhteensopivia diagnoosi- ja visualisointijärjestelmiä

ohjelmistoineen.

Kokonaisratkaisut robottisovelluksiin

Ihmisen ja robotin aito yhteistoiminta (MRK) tapahtuu ilman erottavia

suoja-aitoja. Pilz esittelee sen toteutuksen messuosastollaan tehon-

ja voimanrajoitukseen perustuvalla esimerkillä ja Pilz valikoiman

tuotteilla varmistetuilla MRK-sovelluksella. Siinä käytetään mm.

kahta uutta tuotetta MRK-sovelluksiin. Innovatiivinen voima- ja

painemittausjärjestelmä PROBms täydellinen ratkaisu MRK-

sovellusten validointiin. Sarjaan sisältyy ISO/TS 15066 standardin

mukainen törmäysmittauslaite. Voima- ja painemittausjärjestelmä

vuokrattavissa maailmanlaajuisesti. Tarkkojen mittausten ansiosta

voidaan suurentaa MRK-sovellusten tuottavuutta ja luotettavuutta.

Robottisovellusten käyttäjillä on tukenaan myös uusi PSENscan-

laserskanneri: Vaikeasti valvottavilla vaara-alueilla ihmiset voivat

herkästi jäädä huomaamatta. PSENscan valvoo jatkuvasti koko

vaara-aluetta. Se estää uudelleenkäynnistyksen, jos vaara-alueella

on ihmisiä. Tämä varmistaa suuremman tuottavuuden ja laitteiston

ergonomian optimaalisella turvallisuudella.
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Turvallisuus Industrie 4.0:ää varten

Modulaariset ja hajautetut koneet ja laitteistot ovat verkottuneita.

Smart Factory -malli esittelee, miten yksilölliset tuotteet valmistetaan

joustavasti, kustannustehokkaasti ja käyttäjäystävällisesti. Malli

koostuu kolmesta moduulista, jotka on verkotettu ja valmistavat

älykkäällä tuotantolinjalla personalisoituja tuotteita. Smart Factoryn

kaikki osat antureista ja käytöistä ohjauksiin ovat Pilzin omia.

Uutuus: sähköisesti aktivoiva PITestop active -hätäpysäytyspainike.

Se ilmaisee merkkivaloilla aktivointitilansa. Koneosat voidaan ISO

13850 -standardin mukaisesti kytkeä aktiivisiksi ja ei-aktiivisiksi

tarpeen mukaan. Tämä mahdollistaa joustavien

turvallisuuskonseptien, joita myös Smart Factory edellyttää, helpon

toteutuksen. PITestop active parantaa joustavuutta ja

modulaarisuutta.

Mukana Hannoverissa: Uusi Open-Source-teollisuus-PC Industrial

PI digitaalista automaatiota varten. Rasperry Pi:hin perustuva

muunneltava teollisuus-PC tukee yrityksiä Smart Factory n

luomisessa. Pilzin uutta teollisuus-PC:tä voidaan käyttää monissa

sovelluksissa vapaan ohjelmiston ansiosta.

IIoT-Gatewaynä Industrial PI kerää tietoja koneiden ympäristöstä,

analysoi ja käsittelee ne. Näin Pilzin uusi teollisuus-PC yhdistää

esineiden Internetin teollisuusympäristöihin pilvipalveluilla. Se on

siten optimaalinen ratkaisu Industrie 4.0:ää varten.
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Yhdistävä visualisointiratkaisu

Kehitystä on tapahtunut myös käyttö- ja valvontapuolella:

Hannoverin messuilla Pilz esittelee verkkopohjaisen PASvisu-

visualisointiratkaisun version 1.4: OPC UA-liitäntä mahdollistaa

PNOZmulti-pienohjausten ja muiden ohjausjärjestelmien liittämisen.

Näin ohjaus ja visualisointiohjelmisto liitetään yhteen ja kaikki tiedot

voidaan hakea ohjauksesta. Tämä tarjoaa etuja kaikissa vaiheissa,

suunnittelusta ajoon ja huoltoon: Automaatioprojektit voidaan

toteuttaa nopeammin, kun manuaalista syöttöä ja kohdistusta ei

tarvita.

Pilz on hallissa 9, osasto D 17. Lisätietoa on osoitteessa:

www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

  

 Otsikko:

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

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 181319
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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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