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Laboratorium spawania laserowego firmy MEYER WERFT w

Papenburgu, gdzie opracowywane są technologie

wysokowydajnego spawania laserowego, zostało wyposażone w

rozwiązanie bezpieczeństwa składające się z technologii czujników

PSEN, systemu sterowania PSS 4000 oraz urządzeń sterowniczych

i sygnalizacyjnych produkcji Pilz. W połączeniu z systemem drzwi

ochronnych PSENsgate i przełącznikiem wyboru trybu pracy

PITmode system PSS 4000 kontroluje i monitoruje wszystkie

zabezpieczenia laboratorium spawania laserowego w sposób

zgodny z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa, aż do PL e

oraz poziomom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) do 3.

 

System PSS 4000 odpowiada za podstawowe zabezpieczenia, a

także monitoruje wszelkie związane z bezpieczeństwem sygnały

dodatkowe czujników, lasera, robota i okna laboratoryjnego.

Chroniony obszar laboratorium spawania laserowego jest

monitorowany również przez system drzwi ochronnych PSENsgate i

przełącznik wyboru trybu pracy PITmode, który umożliwia

upoważnionemu personelowi obsługiwanie i kontrolowanie instalacji

w różnych trybach pracy.

„Kompleksowe, elastyczne rozwiązanie bezpieczeństwa firmy Pilz

jest przystosowane do obsługi wszelkich obecnych i przyszłych

aplikacji laserowych” – mówi Frank Boekhoff, kierownik oddziału

technologii łączenia w dziale badań i rozwoju MEYER WERFT.
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Kontakt:

Martin Kurth

Prasa korporacyjna i techniczna

Niemcy

Numer telefonu: +49 711 3409-158

Adres e-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Prasa techniczna

Niemcy

Numer telefonu: +49 711 3409-7009

Adres e-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Kontakt z mediami

Austria

Numer telefonu: +43 1 7986263-13

Adres e-mail: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Kontakt z mediami

Szwajcaria

Numer telefonu: +41 62 88979-33

Adres e-mail: m.bernasconi@pilz.ch

 

Strona 2 z 4

mailto:m.kurth@pilz.de
mailto:s.skaletz-karrer@pilz.de
mailto:s.marban@pilz.at
mailto:m.bernasconi@pilz.ch


Teksty i zdjęcia dostępne są również do pobrania na stronie

www.pilz.com. Aby uzyskać bezpośredni dostęp do odpowiedniej

strony w naszym centrum prasowym , wpisz kod web w

wyszukiwarce na stronie głównej.: 82621

Informacje o firmie Pilz

Firma Pilz jest dzialajacym na skale miedzynarodowa,

innowacyjnym przedsiebiorstwem zajmujacym sie automatyzacja w

przemysle. Wykorzystuje swoje rozwiazania do zapewniania

bezpieczenstwa ludzi, maszyn i srodowiska. Jej siedziba glówna

miesci sie w Ostfildern kolo Stuttgartu, a na calym swiecie wspiera

ja ponad 2.200 pracowników w 40 oddzialach i spólkach

partnerskich operujacych na wszystkich kontynentach.

Oferta firmy obejmuje technologie czujników, elektroniczne

przekazniki monitorujace, przekazniki bezpieczenstwa,

konfigurowalne i programowalne uklady sterowania, rozwiazania

automatyzacji z funkcjami sterowania ruchem, systemy komunikacji

przemyslowej, terminale operatorskie oraz rozwiazania do

wizualizacji.

Rozwiazania firmy Pilz znajduja zastosowanie we wszystkich

dziedzinach zwiazanych z budowa maszyn, w tym w sektorach

opakowaniowym i motoryzacyjnym, a takze w technologii kolejowej i

energetyce wiatrowej. Gwarantuja one niezawodnosc lotniskowych

systemów obslugi bagazu oraz bezpieczna prace kolejek linowych i

górskich, ochrone przeciwpozarowa, a takze zasilanie budynków w

energie.

Firma swiadczy na calym swiecie wszechstronne uslugi zwiazane z

bezpieczenstwem, a takze prowadzi kursy szkoleniowe poswiecone

produktom oraz warsztaty na temat bezpieczenstwa maszyn.

Strona 3 z 4



Pilz w mediach społecznościowych

Na naszych profilach w portalach społecznościowych dostępne są

informacje na temat firmy i jej pracowników oraz najświeższe

informacje o aktualnych zdobyczach technologii automatyzacji.

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://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

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

Dane kontaktowe dla mediów

Martin Kurth

Prasa korporacyjna i techniczna

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Prasa techniczna

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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