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Op de beurs InnoTrans 2016 laat het automatiseringsbedrijf Pilz

zien hoe in de industrie beproefde automatiseringstechniek kan

worden geïmplementeerd in de spoorwegbranche. Centraal bij de

beurspresentatie staat het automatiseringssysteem PSS 4000-R,

waarmee de mechanismen van Industrie 4.0 op de

spoorwegtechniek kunnen worden overgedragen. Oplossingen van

Pilz kunnen worden gebruikt in toepassingen tot en met het hoogste

veiligheidsintegriteitsniveau SIL 4, voldoen aan de normatieve eisen

volgens CENELEC en ondersteunen het open RaSTA-protocol. Via

Virtual Reality zorgt Pilz ervoor dat de veelzijdige

toepassingsgebieden van besturingsoplossingen van Pilz door de

bezoekers van de beurs kunnen worden ervaren.

 

"Pilz is partner van de spoorwegindustrie voor veilige

automatisering. Met onze producten en systemen kunnen

besturingstaken op trajecten, in treinen alsmede spoorgerelateerde

toepassingen efficiënt en tot aan hoge veiligheidseisen worden

gerealiseerd", aldus Renate Pilz, directeur van Pilz GmbH & Co. KG.

Snelle engineering, geoptimaliseerde diagnose en onderhoud
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Het in Berlijn gepresenteerde automatiseringssysteem PSS 4000-R

voldoet aan de speciale eisen in het spoorwegverkeer. Het bestaat

enerzijds uit universeel inzetbare besturingen, die robuust

weerstand bieden aan elektromagnetische storingen, extreme

temperaturen en mechanische belastingen. Anderzijds beschikt het

automatiseringssysteem voor de uitwerking, configuratie en

parametrering over het softwareplatform PAS4000. Diverse editors

reduceren de engineeringkosten, verbeteren

diagnosemogelijkheden en vereenvoudigen de service en het

onderhoud. De totaaloplossing voldoet aan de veiligheids- en milieu-

eisen tot en met SIL 4 volgens CENELEC.

Op weg naar Schiene 4.0

Met het automatiseringssysteem PSS 4000 is het mogelijk ook

vertakte en complexe installaties overzichtelijk te besturen. Bij dit

systeem wordt daartoe gekozen voor een verdeling van de

besturingsintelligentie in het veld en een modulaire opbouw van

installaties. Zo brengt Pilz centrale elementen van Industrie 4.0 over

op de eisen in het spoorwegverkeer.

PSS 4000-R kan in verschillende toepassingen met verschillende

veiligheidsintegriteitsniveaus in de spoorwegbranche worden

ingezet. Hiertoe behoren besturings- of bewakingsfuncties betreft

signalen, bijvoorbeeld voor de signaalbewaking bij

spoorwegovergangen, de controle- en veiligheidstechniek of de

koppeling van seinposten. Bovendien kunnen besturingsfuncties

van railvoertuigen alsmede van werkmachines tijdens de

spooraanleg worden gerealiseerd. Dankzij de virtuele realiteit (VR)

kunnen de bezoekers de veelzijdige toepassingsgebieden en

mogelijkheden op de beurs ervaren: een VR-bril verschaft de

bezoekers de details van een spoorwegtoepassing waarin ze zich

kunnen bewegen en die ze kunnen verkennen.
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"Industrie-hoek" voor nieuwe toepassingen

Een "industrie-hoek" maakt de beurspresentatie van Pilz compleet.

Daar laat de onderneming verdere, in de industrie beproefde

producten en systemen zien waarmee veiligheidsrelevante

toepassingen in de spoorwegbranche kunnen worden gerealiseerd.

Tot de gepresenteerde producten behoren onder meer

vergrendelingen voor hekken alsmede textiel met sensorische

eigenschappen dat in het deurgedeelte ter bescherming van

passagiers kan worden toegepast.

Pilz neemt als exposant op de InnoTrans 2016 deel in hal 6.2, stand

405.

Meer informatie: https://www.pilz.com/de-DE/innotrans

  

Bijschrift:
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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.: 88910

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/pilzBelgium

https://twitter.com/PilzBelgium

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

https://www.linkedin.com/company/pilz-belgium

Contactpersoon voor journalisten

Karry Van Looy

Perscontact

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be

Pagina 4 van 4

https://www.facebook.com/pilzBelgium
https://twitter.com/PilzBelgium
https://www.youtube.com/user/PilzBE
https://www.linkedin.com/company/pilz-belgium
mailto:karry.vanlooy@pilz.be

	Pilz op de InnoTrans 2016 in Berlijn (20-23 september), hal 6.2, stand 405 - Digitale besturingstechniek voor de spoorwegen: veilig en economisch
	Pilz in sociale netwerken
	Contactpersoon voor journalisten


