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Persbericht

Nieuwe diagnoseoplossing "Safety Device
Diagnostics" van Pilz - diagnose: betrouwbaar!

Ostfildern, 11.03.2016 -

  

Het automatiseringsbedrijf Pilz breidt zijn portfolio uit met de

diagnoseoplossing "Safety Device Diagnostics", die uit een

veldbusmodule plus verdeler en veilige sensoren PSEN bestaat. De

nieuwe diagnoseoplossing maakt het mogelijk om ook grote

hoeveelheden sensorgegevens eenvoudig en bovendien op afstand

op te vragen. Servicewerkzaamheden kunnen daardoor aanzienlijk

worden verminderd en de productiviteit kan flink worden verhoogd.

 

Als diagnose-informatie stelt "Safety Device Diagnostics" gegevens

zoals bijvoorbeeld gedeeltelijke bediening, spanningsstijgingen en -

dalingen, temperatuureffecten, schakelingen, stuiteren, RFID-

identificatie/-code beschikbaar. Alle extra door elke sensor

beschikbaar gestelde diagnosegegevens vergemakkelijken het

preventieve onderhoud, wat weer voor korte stilstandstijden zorgt.

Informatie hoe en waar gewenst

Naast het eenvoudige onderhoud op afstand, bijvoorbeeld via een

webserver, zorgt het geïntegreerde display op de veldbusmodule

ervoor dat informatie niet alleen op bedieningsschermen van de

machine, maar ook direct in de schakelkast beschikbaar is. Daarbij

fungeert de veldbusmodule als enige interface voor de installatiebus

van alle aangesloten veiligheidsrelais, wat helpt om de

installatiekosten te minimaliseren. Ook is het mogelijk om externe

apparaten direct via de geïntegreerde I/O's aan te sluiten.

Pagina 1 van 5



Modulaire sensordiagnose maakt onafhankelijk

"Safety Device Diagnostics" is bovendien eenvoudig uitbreidbaar en

ondersteunt zo de modulaire opbouw van machines. Daarbij kunnen

met "Safety Device Diagnostics" voor de conventionele bedrading of

voor Safety Device Diagnostics dezelfde sensoren worden gebruikt.

Voor elke afzonderlijke toepassing kan bovendien onafhankelijk van

de bestaande applicatie worden beslist of Safety Device

Diagnostics opnieuw moet worden gebruikt. Daarbij blijft de

veiligheidsgerichte opbouw altijd bestaan, want traditionele

meldcontacten, bijvoorbeeld van de gecodeerde

veiligheidsschakelaar PSENcode in de smalle uitvoering van Pilz,

worden door de veldbusmodule van Safety Device Diagnostics voor

deze geactiveerd.

In serie sneller, in een groep betere performance

Bovendien is het met "Safety Device Diagnostics" door

serieschakeling in het veld mogelijk om snel en eenvoudig de

installatie uit te voeren. Door de combinatie van "Safety Device

Diagnostics" en veiligheidsrelais PNOZ van Pilz, bijvoorbeeld

PNOZx of PNOZsigma, ontstaat een rendabele totaaloplossing.

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

stand van de SmartFactory KL in hal 8, stand D20.

Meer informatie op: Hannover Messe of 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.: 88075
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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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