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Lehdistöviesti

Pilzin PSENscan-turvalaserskanneri laajentaa
automaatiotuotevalikoimaa - paljon tuottavammin
2-ulotteisesti

Ostfildern, 29.03.2017 - Pilzin uusi PSENscan-turvalaserskanneri

valvoo jopa kolmea erotettua aluetta samanaikaisesti ja

suurentaa näin merkittävästi laitteiston tuottavuutta. Jopa neljä

turvalaserskanneria voidaan kytkeä sarjaan isäntä-

orjaperiaatteen mukaisesti, mikä vähentää merkittävästi

kaapelointi- ja asennustyötä. Vaara-ja turva-alueiden vapaan

konfiguroinnin sekä helpon sovituksen ansiosta PSENscan

voidaan helposti integroida erilaisiin sovelluksiin.

  

Pilz täydentää automaatiotuotevalikoimaansa uudella joustavasti

konfiguroitavien turvalaserskannerien tuoteryhmällä: niitä voidaan

käyttää mm. kiinteään aluevalvontaan, autonomisissa

kuljetusjärjestelmissä (FTS) sekä ihmisen ja robotin

yhteistoimintaan (MRK). Yhdessä konfiguroitavien PNOZmulti-

pienohjausten ja PSS 4000 -automaatiojärjestelmän ohjausten

kanssa ne tarjoavat taloudellisen kokonaisratkaisun yhdeltä

toimittajalta.
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Maksimaalinen turvallisuus minimaalisilla kustannuksilla

Turvalaserskanneri mahdollistaa kaksiulotteisen aluevalvonnan

275° keilalla: Kohteet, joissa halutaan valvoa koneen tai

kuljetusjärjestelmän useita toisiinsa rajoittuvia sivuja, voidaan

toteuttaa pienemmällä skannerimäärällä 180°-skanneriin verrattuna.

Tämä pienentää investointitarvetta ja parantaa sovelluksen

kannattavuutta.

PSENscan-laserskanneri voidaan joustavasti sovittaa erilaisiin

kohteisiin, koska siihen voidaan ohjelmoida erilaisia

aluekonfiguraatioita. Tällä tavoin säätö- ja tuotantoalueille voidaan

määrittää erikokoiset turva -ja varoitusalueet tai alue voidaan

sovittaa työstettävän työkappaleen mukaan. Joustava ja helppo

sovitus erilaisiin olosuhteisiin säästää asennusaikaa.

Tehokkuutta parantava skanneri

Skannerilla voidaan valvoa jopa kolmea erotettu aluetta ja siihen

voidaan määrittää 70 vaihdettavaa konfiguraatiota. Tämä parantaa

sovellusten tuottavuutta. Sarjakytkentä – jopa neljä skanneria

voidaan kytkeä sarjaan isäntä-orjaperiaatteen mukaan – vähentää

merkittävästi kaapelointi- ja säätötarvetta.

Suuren suoja-alueen (3-5,5 m) ansiosta yhdellä laitteella voidaan

kattaa suuretkin alueet. Jopa 20 metrin varoitusalueen ansiosta

henkilöitä voidaan varoittaa ajoissa esim. äänisignaalilla tai koneen

reaktio, esim. hidastus, voidaan aktivoida ajoissa. Tämä ehkäisee

tarpeettomat pysäytykset ja parantaa samalla turvallisuutta ja

tuottavuutta.
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Joustavasti toteutettava turvallinen laserautomaatio

PSENscan konfiguroidaan PSENscan Configurator -työkalulla.

PSENscan yhdistetään tietokoneeseen Ethernet-verkon kautta.

Ohjelmistotyökalulla voidaan määrittää turva- ja varoitusalueet sekä

muita asetuksia. Opetustilan avulla turvalaserskannerille voidaan

opettaa kiinteät esteet, jotka voidaan sitten rajata pois valvonta-

alueista. Tämä helpottaa asennusta ja nopeuttaa käyttöönottoa.

Koska koko konfiguraatio voidaan tallentaa vaihdettavaan

muistimoduuliin, skannerin vaihdon yhteydessä moduuli voidaan

siirtää uuteen skanneriin eikä uutta konfigurointia tarvita.

Herkkä mutta pölynkestävä

PSENscan-turvalaserskannerin kotelointiluokka on IP65 ja lisäksi

laitteen koko rakenne on optimoitu niin, että pölyhiukkasten

aiheuttamat virheet tunnistetaan ja voidaan siten välttää. Tilatiedot

ja virheilmoitukset sekä puhdistuskehotus näytetään integroidulla

näytöllä. Jos vaara- tai turva-alueella on esine tai ihminen, se

osoitetaan näytön värillisellä viestillä, joka erottuu kauempaakin.

Näin PSENscan varmistaa paremman käytettävyyden.

Lisätietoa tuotteesta löydät osoitteesta www.pilz.com/de-

DE/eshop/00106002197131/PSENscan-Safety-Laser-Scanner

Pilz on hallissa 9, osasto D17. Lisätietoa Pilzin messuosastosta:

www.pilz.com/interpack
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/fi-FI/eshop/00106002197131/PSENscan-Safety-Laser-Scanner
http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/company/schedules/articles/181190/index.html


Otsikko:

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

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 181713

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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