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Lehdistöviesti

Uusi PROBms voima- ja painemittausjärjestelmä
varmistaa HRC-sovellusten standardien mukaisen
turvallisuuden!

Ostfildern, 10.04.2017 - Pilzin uusi vuokrattava PROBms voima-

ja painemittausjärjestelmä on täydellinen paketti HCR-

sovellusten validointiin standardin ISO/TS 15066 mukaan.

PROBms mahdollistaa robottiliikkeiden ISO/TS-standardissa

määritettyjen voima- ja painearvojen tarkan mittauksen ja siten

validoinnin. Ohjelmisto ja tuotekoulutus täydentävät

kokonaispaketin. Maailmanlaajuinen vuokrauskonsepti

varmistaa, että käyttäjillä on aina käytössään ajan tasalla oleva

mittausjärjestelmä. PROBms parantaa siten HRC-sovellusten

tuottavuutta ja turvallisuutta.

  

PROBms soveltuu kaikkiin standardin ISO/TS 15066 mukaisiin

HRC-sovelluksiin, joissa ihminen ja robotti työskentelevät samassa

tilassa. Näitä ovat mm. auto- ja elektroniikkateollisuuden Pick &

Place -sovellukset.

Vuokraamalla enemmän turvallisuutta

Pilzin PROBms voima- ja painemittausjärjestelmä on vuokrattavissa

maailmanlaajuisesti. Vuokrauskonseptiin sisältyvät huolto, kalibrointi

ja säännölliset päivitykset, joten käyttäjällä on aina käytössään

toimiva ja teknisesti ajankohtainen mittausjärjestelmä. Käyttäjä voi

siten koska tahansa HRC-prosessia muutettaessa tehdä itse

tarvittavat mittaukset. Tämä parantaa robottisovellusten

käytettävyyttä ja siten myös sellaisten sovellusten tuottavuutta.
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Huoleton HRC-paketti

PROBms voima- ja painemittausjärjestelmä sisältää varsinaisen

PROBmdf-mittauslaitteen lisäksi tarvittavat painemittauskalvot,

skannerin, uudet jouset erilaisilla jousivoimavakioilla erilaisten

vartalonalueiden mallinnukseen sekä ohjelmiston mittauslaitteen

käyttöön ja mittausten kirjaamiseen. Sarja sisältää lisäksi 1-

päiväisen tuotekoulutuksen ja kattavan After Sales -paketin, joka

sisältää huollot, kalibroinnin ja ohjelmistopäivitykset.

Standardinmukaiset ”törmäykset“ PROBms:llä

Tekninen erittely ISO/TS 15066 määrittelee robottien liikkeiden

voiman ja paineen mittauksen HRC-sovelluksia varten.

TS ilmoittaa kullekin ruumiinosalle raja-arvot ihmisen ja robotin

välisessä törmäyksessä. Jos arvot pysyvät näissä rajoissa

toiminnan aikana, sovellus on standardien mukainen. Uuden voima-

ja painemittausjärjestelmän ansiosta nämä arvot voidaan

ensimmäistä kertaa selvittää teollisuuteen sopivasti ja tarkasti sekä

huomioida HRC-sovelluksia suunniteltaessa. Tämä parantaa

merkittävästi sekä käyttäjien että sovelluksen turvallisuutta.

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

www.pilz.com/de-DE/hannover-messe
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/fi-FI/hannover-messe


Otsikko: Pilzin uudella PROBms voima- ja painemittausjärjestelmällä voidaan todistaa
standardien turvallisuusvaatimusten täyttyminen HRC-sovelluksissa, tässä tapauksessa
standardin ISO/TS 15066 -standardin.

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

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 181822

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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