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Persbericht

MEYER WERFT gebruikt veiligheidsoplossing van
Pilz

, 12.11.2014 -

  

De MEYER WERFT in Papenburg heeft zijn laserlaslaboratorium

voor hoogwaardige laserlastechniek uitgerust met een

veiligheidsoplossing bestaande uit het automatiseringssysteem PSS

4000, veilige sensoren PSEN en bedienings- en

signaleringsapparatuur van Pilz. PSS 4000 regelt en bewaakt in

combinatie met het heksysteem PSENsgate en de

bedrijfsmoduskeuzeschakelaar PITmode alle veiligheidsfuncties van

het laserlaslaboratorium en voldoet daarbij aan de hoogste

veiligheidseisen tot Performance Level e of

veiligheidsintegriteitsniveau 3.

 

De besturing PSSuniversal PLC van het automatiseringssysteem

PSS 4000 zorgt voor de fundamentele passieve veiligheid en

bewaakt alle veiligheidsrelevante signalen van de schakelaars, van

de laser, van de robot en van het laboratoriumraam. Bovendien

bewaken het heksysteem PSENsgate en de

bedrijfsmoduskeuzeschakelaar PITmode, die de installatie in

verschillende bedrijfsmodi bedien- en bestuurbaar door

geautoriseerde personen maakt, de entree van het

laserlaslaboratorium.

„De complete en flexibele veiligheidsoplossing van Pilz kan alle

huidige en toekomstige lasertoepassingen mogelijk maken“, zegt

Frank Boekhoff, hoofd van de sectie Verbindingstechniek van de

afdeling Onderzoek & Ontwikkeling van de MEYER WERFT.
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Contact:

Martin Kurth

Bedrijfs- en vakpers

Duitsland 

Telefoon: +49 711 3409-158

E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Vakpers

Duitsland 

Telefoon: +49 711 3409-7009

E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Persrelaties

Oostenrijk 

Telefoon: +43 1 7986263-13

E-mail: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Persrelaties

Zwitserland 

Telefoon: +41 62 88979-33

E-mail: m.bernasconi@pilz.ch
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Teksten en foto's kunnen ook gedownload worden op www.pilz.com.

Om direct naar de relevante internetpagina's in het perscentrum te

gaan, voert u de volgende webcode in in de zoekfunctie op de

homepage.: 82621

Pilz in sociale netwerken

Op onze socialmediakanalen vindt u achtergrondinformatie over ons

bedrijf en de mensen achter Pilz. Ook houden we u hier op de

hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van

automatiseringstechnologie.

https://www.facebook.com/PilzNederland

http://twitter.com/Pilznederland

http://www.youtube.com/Pilz1Nederland

https://plus.google.com/116070036907282205115/posts

http://www.linkedin.com/company/pilz-nederland

Contactpersoon voor journalisten

Perscontact
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