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Persbericht

Pilz presenteert wereldprimeurs op de SPS IPC
Drives 2017 - automatisering: veiligheid voor alle
dimensies

Ostfildern, 06.10.2017 - Op de SPS IPC Drives 2017 in

Neurenberg (28 - 30 november) laat Pilz zien hoe mens en

machine dankzij dynamische veiligheidsoplossingen nog

nauwer en dus productiever alsmede ergonomischer kunnen

samenwerken. Tot de wereldprimeurs behoren de besturing

PSS67 PLC (de eerste veilige PLC-besturing met

beschermingsgraad IP67) en de veiligheidsschakelmat

PSENmat met plaatsdetectie.

  

PSS67 PLC: automatiseren buiten de schakelkast

Op de SPS IPC Drives presenteert Pilz op het gebied van

besturingstechniek met PSS67 PLC de eerste veilige PLC-besturing

met beschermingsgraad IP67. Door de volledig ingekapselde

module-elektronica heeft deze besturing een hoge mechanische

robuustheid. Ze kan direct op de machine worden gemonteerd en

heeft maar weinig ruimte nodig. Hierdoor is er veel minder

bekabelingswerk dan bij schakelkastgebaseerde systemen en stijgt

de flexibiliteit bij de realisatie van modulaire installatie-architecturen.
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Veiligheidsschakelmat PSENmat met plaatsdetectie

Op de SPS IPC Drives van dit jaar presenteert Pilz zijn nieuwe

veiligheidsschakelmat PSENmat. Een wereldprimeur is de

geïntegreerde plaatsdetectie, die nieuwe

machinebedieningsconcepten mogelijk maakt. De bediener kan

bijvoorbeeld via gedefinieerde en gemarkeerde delen van de mat de

geïntegreerde schakelaarfunctionaliteit gebruiken en handsfree

werken. Bij PSENmat zijn de veilige ruimtebewaking en de

bediening van machines en installaties in één sensor verenigd. De

drukgevoelige sensoren van PSENmat zijn vooral geschikt voor

zware omgevingscondities qua lichtomstandigheden, verontreiniging

en schaduwvorming.

Veiligheidslaserscanner PSENscan voor veiligheid in 2D

Veiligheidslaserscanners PSENscan maken een tweedimensionale

ruimtebewaking mogelijk. Ze beveiligen niet alleen de toegang tot

de gevarenzone, maar ook de achterliggende ruimte. Zo kan een

ongewenste herstart worden voorkomen, zolang personen zich in

de gevarenzone bevinden. Bestuurderloze transportsystemen

kunnen met slechts twee veiligheidslaserscanners volledig worden

beveiligd. De 2D-laserscanners detecteren objecten op het af te

leggen traject van het voertuig en zorgen er zo voor dat er op tijd

wordt afgeremd.

Veilig 3D-camerasysteem SafetyEye: nieuwe generatie

Met het veilige 3D-camerasysteem SafetyEye kunnen de

werkgebieden van mens en robot optisch worden bewaakt – zonder

de toegang tot de applicatie te bemoeilijken. Het camerasysteem is

boven de toepassing aangebracht, zodat het altijd zicht op het

complete gebied van de toepassing heeft. Op de beurs presenteert

Pilz de nieuwste generatie, die nu over een live videoserver

beschikt. Hiermee kunnen waarschuwings- en beschermde ruimten

ook op afstand worden weergegeven.
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Dynamische veiligheid voor meer productiviteit en ergonomie

Bezoekers van de stand van Pilz ervaren hoe bijvoorbeeld mens en

robot dankzij dynamische veiligheidsoplossingen ook zonder

omheining kunnen samenwerken: de positie van de mens wordt in

een mens-robot-samenwerking betrouwbaar gedetecteerd via

externe 2D- en 3D-sensoren van Pilz die niet in de robot zijn

geïntegreerd. Afhankelijk van de toepassing zorgen verschillende

technologieën of een combinatie ervan voor de veiligheid.

"Om bij machines veiligheid, productiviteit en ergonomie te kunnen

verenigen, volstaat het niet meer om veiligheidsvoorzieningen

gericht te laten ingrijpen. Met een compleet aanbod van sensoren

die oppervlakken of ook ruimten kunnen bewaken, biedt Pilz nieuwe

mogelijkheden voor dynamische veiligheidsconcepten. Mens en

machine kunnen dan zonder gevaar een werkruimte delen", aldus

Renate Pilz, voorzitter van de directie, over datgene waar het bedrijf

bij de beurs de nadruk op legt.

Industrie 4.0 om aan te raken

Voorwaarde voor een flexibele en slimme productie is de intelligente

koppeling van autonome installatiemodulen. Met de Smart Factory

laat Pilz op de beurs zien hoe geïndividualiseerde producten snel,

flexibel en kostenefficiënt in massa kunnen worden geproduceerd.

Alle aanwezige componenten zijn van Pilz, van de sensor en de

aandrijving tot en met de besturing. De besturingstaken in de Smart

Factory van Pilz worden daarbij door het automatiseringssysteem

PSS 4000 uitgevoerd: met dit systeem kunnen besturingsfuncties

voor de complete installatie centraal in één tool worden

geprogrammeerd – en vervolgens eenvoudig over de verschillende

PLC-besturingen worden verdeeld. Dit bespaart tijd en voorkomt

fouten.

Pilz exposeert in hal 9, op stand 370. Meer informatie op:

https://www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives
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Bijschrift: Naast de nieuwe producten presenteert Pilz op de SPS IPC Drives 2017 met zijn
Smart Factory-model Industrie 4.0 om aan te raken.

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.: 188202

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
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Contactpersoon voor journalisten

Perscontact
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