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Lehdistöviesti

Pilz COMPONENTS SPECIAL TRADE FAIR BY
INTERPACK 2017 -messuilla Düsseldorfissa
hallissa 18, osasto B16 - Pakkaa älykkäästi ja
turvallisesti!

Ostfildern, 16.03.2017 - Tämänvuotisilla ”Components Special

Trade Fair by Interpack“ -messuilla Pilzin painopisteenä ovat

joustavat ja taloudelliset ratkaisut pakkauskoneille

Painopisteenä ovat erilaiset Smart Factory -toiminnot. Toinen

uutuus Düsseldorfissa: sähköisesti aktivoitava PITestop active

-hätäpysäytyspainike, joka varmistaa pakkausalan

turvallisuuden ja tuottavuuden Industrie 4.0:n mukaisesti.

  

Riippumatta siitä, ovatko kyseessä perustoiminnolla varustetut

koneet vai ketjutetut koneet ja laitokset: Pilz tarjoaa

pakkauskoneiden valmistajille ja omistajille täydellisiä turvallisuus-

ja automaatioratkaisuja. Näihin sisältyvät kattavat ratkaisut anturi-,

ohjaus-, käyttö- ja visualisointitekniikan alalta.
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Pakkaaminen Industrie 4.0:n tapaan

Modulaarinen laitteistorakenne lisää tuotannon joustavuutta: Smart

Factory -mallin avulla Pilz näyttää, miten yksilöityjä tuotteita voidaan

valmistaa joustavasti, kustannustehokkaasti ja käyttäjäystävällisesti.

Malli koostuu kolmesta moduulista, jotka on verkotettu yksilöityjen

tuotteiden älykkääksi tuotantolinjaksi.

Uutta Pilzin Smart Factoryssä on sähköisesti aktivoitava PITestop

active -hätäpysäytyspainike. Se ilmaisee merkkivaloilla

aktivointitilansa. Laitteiston osat voidaan näin ISO 13850 -

standardin mukaisesti kytkeä aktiivisiksi ja ei-aktiivisiksi tarpeen

mukaan. PITestop active tarjoaa näin etuja laitteistoissa, joiden osia

siirretään. Se mahdollistaa joustavien turvallisuuskonseptien, joita

vaaditaan ennen kaikkea myös pakkausteollisuudessa, helpon

toteutuksen. Sähköisesti aktivoitava hätäpysäytyspainike lisää

pakkauskoneiden joustavuutta ja modulaarisuutta.

PITestop activen ansiosta koko laitteistoa ei tarvitse pitää

jännitteellisenä hätäpysäytyksen toiminnan varmistamiseksi, joten

käyttäjät hyötyvät myös suuremmista energiasäästöistä.

Pilz on hallissa 18, osasto B16. Lisätietoa Pilzin messuosastosta:

www.pilz.com/interpack
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/company/schedules/articles/181190/index.html


Otsikko: Pilz keskittyy tämän vuoden "Components"-messuilla Smart Factory - ajatteluun
liittyviin pakkausteollisuuden ratkaisuihin.

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

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 181632

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
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Yhteyshenkilö toimittajille

Lehdistön yhteyshenkilö
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