
06.10.2017

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern
Saksa

http://www.pilz.com

Lehdistöviesti

Pilz esittelee uutuuksia SPS IPC Drives 2017 -
messuilla - Automaatio: Turvallisuutta kaikissa
ulottuvuuksissa

Ostfildern, 06.10.2017 - SPS IPC Drives 2017 -messuilla

Nürnbergissä (28.-30.11) Pilz näyttää, miten ihmiset ja koneet

voivat työskennellä vielä tiiviimmin, tuottavammin ja

ergonomisemmin dynaamisten turvallisuusratkaisujen

ansiosta. Maailmanuutuuksiin lukeutuvat PSS67 PLC-ohjaus,

ensimmäinen IP67-luokiteltu PLC-ohjaus sekä PSENmat-

turvamatto paikkatunnistuksella.

  

PSS67 PLC: Automatisoi kytkentäkaapin ulkopuolella

Ohjaustekniikan puolella Pilz esittelee SPS IPC Drives -messuilla

PSS67 PLC:n, ensimmäisen IP67 -luokitellun PLC-ohjauksen.

Ohjaus on täyteen valetun moduulielektroniikan ansiosta

mekaanisesti äärimmäisen kestävä. Se voidaan asentaa suoraan

kiinni koneeseen ja vaatii vain vähän tilaa. Tämä vähentää

kaapelointitarvetta suhteessa kytkentäkaappipohjaisiin järjestelmiin

ja mahdollistaa modulaaristen laitteistoarkkitehtuurien

joustavamman toteutuksen.
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PSENmat-turvamatto paikan tunnistuksella

Pilz esittelee tämänvuotisilla SPS IPC Drives -messuilla uuden

PSENmat-turvamaton. Siinä on uutuutena integroitu

paikantunnistus, joka mahdollistaa uusia koneenkäyttökonsepteja.

Käyttäjä voi esim. käyttää integroituja kytkintoimintoja maton

määritettyjen ja merkittyjen alueiden avulla ja pitää näin molemmat

kädet vapaina. PSENmat yhdistää siten turvallisen aluevalvonnan

koneiden ja laitosten käyttöön. PSENmat-turvamaton paineherkät

anturit sopivat erityisen hyvin vaativiin ympäristöihin, joissa

valaistus, likaantuminen ja varjot voivat tuottaa ongelmia.

PSENscan-turvalaserskanneri aluevalvontaan

PSENscan-turvalaserskanneri mahdollistaa kaksiulotteisen

aluevalvonnan. Se varmistaa sisäänkäynnin vaara-alueelle ja myös

sen takana olevan tilan. Näin voidaan estää tahaton

uudelleenkäynnistys niin kauan kuin vaara-alueella on ihmisiä.

Autonomiset kuljetusjärjestelmät voidaan turvata kahdella

turvalaserskannerilla. 2D-laserskannerit tunnistavat ajoreitillä olevat

esineet ja varmistavat siten kuljetusjärjestelmän oikea-aikaisen

jarrutuksen.

SafetyEYE-turvakamerajärjestelmä: Uusi sukupolvi

SafetyEye-turvakamerajärjestelmä mahdollistaa ihmisten ja

robottien työpisteiden optisen valvonnan – ilman että se vaikeuttaa

pääsyä sovelluksen luo. Turvakamerajärjestelmä asennetaan

sovelluksen yläpuolelle niin, että se näkee koko alueen. Pilz

esittelee messuilla uusimman sukupolven, jossa on Live-Video-

palvelin. Se mahdollistaa varoitus- ja suoja-alueiden etänäytön.
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Dynaaminen turvallisuus kasvattaa tuottavuutta ja parantaa

ergonomiaa

Pilzin messuosastolla kävijät voivat kokea, miten ihmiset ja robotit

voivat työskennellä yhdessä ilman suoja-aitoja dynaamisten

turvaratkaisujen ansiosta: Ihmisen sijainti työpisteessä havaitaan

turvallisesti Pilzin ulkoisilla 2D- ja 3D-antureilla. Erilaiset teknologiat

ja niiden yhdistelmät varmistavat kulloinkin turvallisuuden.

”Jotta turvallisuus, tuottavuus ja ergonomia yhdistyisivät, turvallisuus

ei saa olla pistemäistä. Täydellisellä valikoimalla antureita, jotka

voivat valvoa myös alueita ja tiloja, Pilz avaa uusia mahdollisuuksia

dynaamisille turvallisuuskonsepteille. Ihmiset ja koneet voivat silloin

jakaa työtilan turvallisesti“, Pilzin hallituksen puheenjohtaja Renate

Pilz kertoo messuosaston painotuksesta.

Industrie 4.0 käytännössä

Autonomisten laitosmoduulien älykäs verkostoituminen on joustavan

ja älykkään tuotannon lähtökohta. Smart Factoryllään Pilz esittelee,

miten yksilöllisiä tuotteita voidaan valmistaa massatuotantona

nopeasti, joustavasti ja kustannustehokkaasti. Kaikki tuotteet

antureista ja käytöistä ohjauksiin ovat Pilzin valikoimasta. Pilz Smart

Factoryn ohjauksesta vastaa PSS 4000 -automaatiojärjestelmä: Se

mahdollistaa koko laitoksen ohjaustoimintojen keskeisen

ohjelmoinnin yhdellä työkalulla – ja toimintojen jakamisen eri PLC-

ohjauksiin. Tämä säästää aikaa ja vähentää virheitä.

Pilz on hallissa 9, osasto 370. Lisätietoja osoitteessa:

https://www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/sps-ipc-drives/index.html


Otsikko: Pilz esittelee SPS IPC Drives 2017 -messuilla tuoteuutuuksien lisäksi Smart-
Factory-mallinsa.

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

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 188202

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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