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Pilz nieuw lid van het onderzoeksplatform
SmartFactory KL – Samen voor standaarden bij
Industrie 4.0

, 06.02.2015 -

  

Pilz als nieuw lid van het demonstratie- en onderzoeksplatform

SmartFactory KL. De totaalaanbieder van veilige automatisering zal

hiermee actief deelnemen aan de uitwerking van uniforme

standaarden voor Industrie 4.0. Het eerste gemeenschappelijke

project bestaat uit het realiseren van een opslagmodule voor de

Smart-Factory-demonstrator op de Hannover Messe 2015.

 

"Wanneer rekening is gehouden met de eisen uit de wereld van de

automatisering en uit de wereld van de IT ontstaan praktische, door

de gebruiker geaccepteerde oplossingen in de zin van Industrie 4.0.

Smart Factory is een geschikt platform om deze belangrijke activiteit

te bevorderen", aldus benadrukt Renate Pilz, bestuursvoorzitter van

Pilz GmbH & Co. KG, het belang van Smart Factory.

Doel van de initiatieven is het testen van innovatieve

fabrieksystemen waarin de visie Industrie 4.0 wordt verwezenlijkt.

Als correct lid zal Pilz dit doel van de initiatieven direct en wat betreft

alle belangen mede vormgeven alsmede de inzichten uit het

gemeenschappelijke werk op het ontwikkelingsplatform volgen en

voor het eigen aanbod gebruiken.

"Wij verheugen ons zeer dat wij Pilz in onze ledenkring mogen

verwelkomen. In het bijzonder in de partnerkring voor de
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demonstratie-installatie op de Hannover Messe levert Pilz met zijn

competentie op het gebied van Safe Automation een van de

centrale bouwstenen", aldus Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Detlef Zühlke,

initiatiefnemer en CEO van Smart FactoryKL.

Veiligheid en modularisering zijn belangrijke onderwerpen

Enerzijds zal Pilz zich met zijn ervaring op het gebied van

machineveiligheid inzetten voor een standaardisering en

gemeenschappelijke werkwijze op het gebied van veiligheid met zijn

uitvoeringen Safety (machineveiligheid) en Security (IT-veiligheid).

Anderzijds presenteert Pilz zijn commitment met het onderwerp

modularisering. De basis hiervoor zijn automatiseringssystemen

zoals PSS 4000 van Pilz, die in staat zijn besturingsfuncties te

verdelen.

"De opbouw van installaties volgens de mechatronische benadering

maakt een complete modularisering in de vorm van machine-

elementen mogelijk. Functies kunnen worden gestandaardiseerd en

voor meerdere modulen worden hergebruikt. In de Smart Factory

kunnen dergelijke automatiseringsconcepten uitstekend worden

getest", aldus Renate Pilz.

Module van Pilz voor demonstrator op de Hannover Messe

2015

Op de Hannover Messe 2015 presenteert SmartFactory KL een

modulair, tussen fabrikanten onderling inzetbare productie-installatie

waarin afzonderlijke modulen van verschillende fabrikanten

naadloos samenwerken met verschillende besturingsarchitecturen

(hal 8, stand D20).

Pilz breidt deze demonstrator-installatie van Smart Factory uit met

een intelligente, geautomatiseerde opslagmodule.
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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.: 83258

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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