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Persbericht

Pilz op de COMPONENTS SPECIAL TRADE FAIR
BY INTERPACK 2017 in Düsseldorf, hal 18, stand
B16 - Slim en veilig verpakken!

Ostfildern, 16.03.2017 - Op de beurs "Components Special Trade

Fair by Interpack" van dit jaar stelt het automatiseringsbedrijf

Pilz flexibele en economische oplossingen voor

verpakkingsmachines centraal bij het beursoptreden. Het

hoofdthema zijn oplossingen met betrekking tot de Smart

Factory. Nieuw en ook van de partij in Düsseldorf: de elektrisch

activeerbare noodstopknop PITestop active, die vooral ook in

de verpakkingsindustrie helemaal in de zin van Industrie 4.0

voor veiligheid en productiviteit zorgt.

  

Voor machines met een elementaire functionaliteit of

aaneengeschakelde machines en installaties: Pilz biedt fabrikanten

en exploitanten van verpakkingsmachines complete oplossingen

voor veiligheid en automatisering. Daartoe behoren end-to-end-

oplossingen op het gebied van sensoren, besturingstechniek,

aandrijftechniek en visualisering.
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Verpakken à la Industrie 4.0

De modulaire installatiebouw wordt gezien als de sleutel tot meer

flexibiliteit in de productie: op de Components laat Pilz aan de hand

van een model van de Smart Factory 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.

Nieuw in de Smart Factory van Pilz daarbij is 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. PITestop active biedt voordelen voor

installaties en machineparken waarin installatiedelen worden

verplaatst. Zo zijn flexibele veiligheidsconcepten, die vooral ook in

de verpakkingsindustrie nodig zijn, namelijk eenvoudig uitvoerbaar.

Hierdoor draagt de elektrisch activeerbare noodstopknop bij aan

meer flexibiliteit en meer modularisering, ook bij

verpakkingsmachines.

Aangezien met PITestop active niet meer de complete installatie

onder stroom hoeft te worden gehouden om de noodstopfunctie in

stand te kunnen houden, profiteren gebruikers bovendien van

besparingen bij energiekosten.

Pilz exposeert in hal 18, op stand B16. Meer informatie over het

beursoptreden van Pilz op: www.pilz.com/interpack
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/company/schedules/articles/181190/index.html


Bijschrift: Speerpunten voor Pilz op de componenten van dit jaar zijn
verpakkingsoplossingen in het kader van smart factory.

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.: 181632
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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/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
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