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Pilz op de Hannover Messe 2016, hal 9, stand D17
- Your way of Automation!

Ostfildern, 23.02.2016 -

  

Onder het motto "Wij automatiseren. Veilig." presenteert Pilz op de

Hannover Messe van dit jaar van 25 t/m 29 april 2016 branche-

oplossingen en services op het gebied van veiligheid en

automatisering. Verder presenteert het automatiseringsbedrijf zijn

nieuwe producten uit de productgroepen "Sensoren" – waaronder

een wereldprimeur – en "Bedienen en visualiseren".

 

Ook de veilige mens-robot-collaboratie (MRC) is een thema:

bezoekers kunnen live aanwezig zijn wanneer "collega robot" in

actie komt. Hiertoe demonstreert het bedrijf aan de hand van een

live demonstratie hoe automatiseringsoplossingen van engineering

tot en met visualisering gebruikersvriendelijk voor Smart Factory

kunnen worden gerealiseerd.

Primeur op de HMI: Fantastische typen!
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Op de beursstand van Pilz gaat een wereldwijde innovatie in

première: met de nieuwe lichtschermen PSENopt II is als eerste

type 3 lichtscherm de inzet voor toepassingen van

veiligheidscategorie PL d volgens IEC/EN 61496 mogelijk. Want

sinds de wijziging van de normen in mei 2015 moesten gebruikers,

wanneer ze aan PL d moesten voldoen, naar type 4 uitwijken. In de

praktijk leidt dit tot extra hoge kosten, wanneer type 4 helemaal niet

noodzakelijk is. PSENopt II sluit hierdoor de leemte in de norm en

waarborgt een economische, want aangepaste

lichtschermoplossing.

Als verdere innovatie presenteert het automatiseringsbedrijf op het

gebied van sensoren zijn nieuwe veilige heksysteem PSENmlock.

Deze biedt een veilige hekbewaking en een veilige vergrendeling

voor de bescherming van personen en processen tot en met de

hoogste veiligheidscategorie PL e in één apparaat.

Visualisering als betrouwbare waarnemer

Tot de innovaties van Pilz op het gebied van sensoren behoort ook

de nieuwe Safety Device Diagnostics, die uit een veldbusmodule

plus verdelers en de veilige sensoren PSEN bestaat. Met de

sensordiagnose is het mogelijk gegevens eenvoudig en ook op

afstand op te roepen zodat servicewerkzaamheden en

stilstandstijden worden gereduceerd.

Niet alleen bij sensoren zorgt een goed overzicht voor meer

beschikbaarheid – ook met een nieuwe totaaloplossing voor

besturing, diagnose en visualisering biedt Pilz hier ondersteuning. In

Hannover presenteert de totaalautomatiseerder de nieuwe

bedienterminal PMI 6 Control uit de productserie PMI (Pilz Human

Machine Interface), die met een Soft-PLC is uitgerust.

Collega robot op de beursstand van Pilz
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Als totaalaanbieder biedt Pilz services en oplossingen –

bijvoorbeeld het veilige 3D-camerasysteem SafetyEYE – voor

veilige robottoepassingen.

In Hannover overhandigt collega robot bezoekers "hun werkstuk" –

zonder scheidende en storende veiligheidsvoorzieningen: Een live

demonstratie op de stand van Pilz laat zien hoe tegenwoordig al

veilige mens-robot-collaboraties kunnen worden gerealiseerd.

Centraal bij het beursoptreden "Robotics" staat het omvangrijke

dienstenaanbod op dit gebied, dat afgestemd op de afzonderlijke

levensfasen van een robotsysteem, van de procesanalyse en de

risicobeoordeling tot en met de CE-markering, ondersteuning biedt.

Just "Smart"

Behalve "Robotics" staat met "Industrie 4.0" een verder

toekomstgericht thema centraal bij het beursoptreden. Hierbij laat

het bedrijf aan de hand van een live demonstratie zien hoe dankzij

verdeelde intelligentie besturingstaken in een modulair opgebouwde

installatie efficiënt en gebruikersvriendelijk kunnen worden

uitgevoerd. Het Industrie 4.0-compatibele automatiseringssysteem

PSS 4000 staat hierbij centraal.

Als lid van het onderzoeksplatform SmartFactory KL neemt Pilz

actief deel aan het opstellen van uniforme normen voor Industrie

4.0. In Hannover is Pilz vertegenwoordigd op de

gemeenschappelijke stand van SmartFactory KL in hal 8. Hier is

een samen met de partners ontwikkelde productielijn te zien,

waarbij de praktische toepassing van centrale aspecten van

Industrie 4.0 wordt gedemonstreerd.

"Big Partner" – VS is een belangrijke markt voor Pilz
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Al meer dan 20 jaar is Pilz ook met een dochteronderneming in de

VS vertegenwoordigd. "Het partnerland van de Hannover Messe

van dit jaar en inmiddels exportmarkt nummer één voor de Duitse

machine- en installatiebouw is een belangrijke markt voor Pilz", zegt

Mike Beerman, directeur van de Amerikaanse dochteronderneming

van Pilz. Deze onderneming biedt niet alleen ondersteuning met

oplossingen, maar ook met een omvangrijk dienstenaanbod: "kennis

van de toepassing van normen is belangrijk, omdat normen een

kader bieden voor exploitanten en gebruikers, waardoor zij een

veilige werkomgeving kunnen creëren. Hierbij biedt Pilz VS

ondersteuning", aldus Beerman.

Pilz exposeert op de Hannover Messe in hal 9, stand D17 en op de

stand van SmartFactory KL in hal 8, stand D20.

Meer informatie: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe resp. onder

de webcode web9481.
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Bijschrift:

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.: 87959
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Pilz Groep

De Pilz Groep is een mondiale aanbieder van producten, systemen

en diensten voor de automatiseringstechniek.  Het familiebedrijf met

zijn hoofdkantoor in Ostfildern heeft ongeveer 2.500 medewerkers

in dienst. Met 42 dochterondernemingen en vestigingen creëert Pilz

veiligheid voor mens, machine en milieu. De technologieleider biedt

complete automatiseringsoplossingen die sensoren, besturings- en

aandrijftechniek omvatten – inclusief systemen voor de industriële

communicatie, diagnose en visualisering. Een internationaal

dienstenaanbod met advies, engineering en trainingen completeert

het portfolio. Oplossingen van Pilz worden behalve in de machine-

en installatiebouw ook in talrijke branches zoals bijvoorbeeld

windenergie en spoorwegtechniek en in de robotica toegepast.

www.pilz.com

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/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

https://www.linkedin.com/company/pilz
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Contactpersoon voor journalisten

Martin Kurth

Bedrijfs- en vakpers

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Vakpers

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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