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Persbericht

Pilz op de Hannover Messe 2017, hal 9, stand D17
- Slimmer automatiseren!

Ostfildern, 07.03.2017 - Onder het motto "Wij automatiseren.

Veilig." presenteert Pilz op de Hannover Messe van 24 t/m 28

april 2017 branche-oplossingen, nieuwe producten en services

voor complete automatiseringsoplossingen. Op het

beursoptreden van dit jaar staan innovaties op het gebied van

mens-robot-samenwerking (MRS) en sensoren alsmede de

Smart Factory centraal.

  

Ook de besturings- en aandrijftechniek alsmede de bijpassende

diagnose- en visualiseringssystemen en de bijbehorende software

komen aan bod bij het beursoptreden.
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Complete oplossingen voor veilige robotapplicaties

Bij een echte MRS zijn geen omheiningen tussen mens en robot

aanwezig. Hoe dit veilig kan worden gerealiseerd, laat Pilz op de

beursstand zien aan de hand van het voorbeeld van een MRS-

applicatie die volgens het principe van vermogens- en

krachtbegrenzing en volledig met Pilz-producten is beveiligd. Hier

worden meteen twee nieuwe producten voor de veilige MRS

gebruikt. Met het innovatieve kracht- en drukmeetsysteem PROBms

biedt Pilz een compleet pakket voor de validering van MRS-

applicaties aan. Tot de set behoort een botsingsmeter volgens

ISO/TS 15066. Het kracht- en drukmeetsysteem is internationaal op

huurbasis verkrijgbaar. Dankzij een altijd exacte meting kunnen

daarmee de productiviteit en betrouwbaarheid van MRS-applicaties

worden verhoogd.

Ook de nieuwe veiligheidslaserscanner PSENscan ondersteunt

gebruikers van robotapplicaties: vooral in slecht zichtbare

gevarenzones van zulke applicaties kunnen personen makkelijk

onopgemerkt blijven. Anders dan bij de beveiliging door lichtroosters

bewaakt PSENscan de complete gevarenzone permanent. Zo wordt

een herstart voorkomen als er nog een persoon in de gevarenzone

aanwezig is. Dit zorgt voor een hogere productiviteit en voor een

betere ergonomie van de installatie en verhoogt tegelijkertijd de

veiligheid.
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Safety voor Industrie 4.0

Bij modulair opgebouwde en verdeelde machines en installaties is

de koppeling van de toepassing van essentieel belang. Het model

van een Smart Factory laat zien hoe geïndividualiseerde producten

flexibel, kostenefficiënt en gebruiksvriendelijk kunnen worden

gemaakt. Dit model bestaat uit drie modulen, die met elkaar

verbonden als slimme productiestraat gepersonaliseerde producten

maken. Alle componenten zijn van Pilz, van de sensor en de

aandrijving tot en met de besturing. Nieuw daarbij: de elektrisch

activeerbare noodstopknop PITestop active. Deze knop geeft door

middel van verlichting aan of hij actief is of niet. Machine- en

installatiedelen kunnen volgens ISO 13850 desgewenst veilig actief

of inactief worden geschakeld. Zo zijn flexibele

veiligheidsconcepten, zoals ze vooral ook door de Smart Factory

worden verlangd, eenvoudig uitvoerbaar. Hierdoor levert PITestop

active een bijdrage aan het mogelijk maken van meer flexibiliteit en

meer modularisering, helemaal in de zin van Industrie 4.0.

Ook van de partij in Hannover: de nieuwe industriële opensource-pc

Industrial PI voor de digitale automatisering. De "veranderbare"

industriële pc op basis van de Raspberry Pi ondersteunt bedrijven

bij de ontwikkeling van een Smart Factory. De nieuwe industriële pc

van Pilz kan dankzij vrij beschikbare software in veel

toepassingsgebieden worden gebruikt.

Als IIoT-gateway verzamelt de Industrial PI gegevens in de directe

omgeving van machines en installaties en evalueert en verwerkt hij

deze gegevens. Zo verbindt de nieuwe industriële pc van Pilz het

internet der dingen in de industriële omgevingen met clouddiensten.

Hierdoor is hij een ideale oplossing voor Industrie 4.0.
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Visualiseringsoplossing die verbindt

Ook de productgroep Bedienen en visualiseren is uitgebreid: op de

Hannover Messe stelt Pilz de nieuwe versie 1.4 van de

webgebaseerde visualiseringsoplossing PASvisu voor. Bij deze

versie maakt een OPC UA-interface de verbinding met de kleine

besturingen PNOZmulti en met andere besturingssystemen

mogelijk. Hierdoor worden besturing en visualiseringssoftware met

elkaar verbonden en alle informatie van de besturing wordt

overgenomen. Dit levert voordelen op, van de engineering en de

runtime tot het onderhoud: automatiseringsprojecten kunnen sneller

worden uitgevoerd, omdat de handmatige invoer en toewijzing van

variabelen komt te vervallen.

Pilz exposeert in hal 9, op stand D17. Meer informatie op:

www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

  

 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.: 181319
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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

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

Contactpersoon voor journalisten

Perscontact
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