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Pilz stał się nowym członkiem platformy
badawczej SmartFactory KL, współpracując przy
tworzeniu standardów dla Industry 4.0

, 06.02.2015 -

  

Firma Pilz stała się nowym członkiem platformy demonstracyjnej

i badawczej SmartFactory KL. Będzie ona aktywnie uczestniczyć

w opracowaniu jednolitych standardów dla projektu Industry 4.0.

Pierwszym wspólnym projektem jest wdrożenie modułu

magazynowego na potrzeby demonstracji działania inteligentnej

fabryki na targach Hannover Messe 2015.

 

„Jeśli zostaną uwzględnione oczekiwania ze świata automatyki i

świata IT, wówczas powstaną rozwiązania praktyczne,

akceptowalne przez użytkowników zgodnie z ideą Industry 4.0.

Inteligentna fabryka jest odpowiednią platformą do jej promowania”

– mówi Renate Pilz, Prezes Zarządu Pilz GmbH & Co. KG,

podkreślając znaczenie inteligentnej fabryki.

Celem tej inicjatywy jest przetestowanie innowacyjnych systemów

sterowania fabryką, dzięki którym urzeczywistni się wizja Industry

4.0. Pilz, jako pełnoprawny członek, będzie aktywnie uczestniczyć

we wszystkich aspektach osiągania celu tej inicjatywy i rozwijać

efekty wspólnej pracy na platformie projektowej, zakładając

wykorzystanie ich we własnych propozycjach.

„Z prawdziwą przyjemnością witamy firmę Pilz w gronie naszych

członków. Jako współautor instalacji demonstracyjnej na targach
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Hannover Messe, Pilz przyczynia się do realizacji jednego

z głównych komponentów, zważywszy na jej kompetencje

w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji”. Jest to opinia prof. dr hab.

Detlefa Zühlke, inicjatora i Prezesa Zarządu Smart FactoryKL.

Bezpieczeństwo i podział na moduły to istotne tematy.

Po pierwsze, dzięki swemu doświadczeniu w dziedzinie

bezpieczeństwa, firma Pilz będzie popierała standaryzację

i wspólne podejście do problemu bezpieczeństwa mającego dwa

oblicza: bezpieczeństwo (bezpieczeństwo maszyn)

i zabezpieczenia (zabezpieczenie IT).

Po drugie, firma Pilz jest zaangażowana w zagadnienia

modularyzacji. Podstawą tej koncepcji są systemy sterowania, takie

jak PSS 4000 firmy Pilz, które mogą dystrybuować funkcje

sterowania.

„Budowa instalacji zgodnie z podejściem mechatronicznym

umożliwia kompletną modułowość. Funkcje można poddać

standaryzacji i ponownie wykorzystywać w całej serii modułów.

Smart Factory (Inteligentna fabryka) jest doskonałym miejscem do

testowania takich koncepcji automatyzacji”, mówi Renate Pilz.

Moduł firmy Pilz na potrzeby demonstracji na targach

Hannover Messe 2015

Na targach Hannover Messe 2015 SmartFactory KL wystawia

modułową instalację produkcyjną, w której poszczególne moduły

wyprodukowane przez różnych producentów, o różnej architekturze

sterowania, współpracują ze sobą w sposób absolutnie

bezkonfliktowy (Hala 8, Stoisko D20).

Pilz rozbudowuje instalację demonstracyjną Smart Factory o

inteligentny, zautomatyzowany moduł magazynowy.
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Kontakt:

Martin Kurth

Prasa korporacyjna i techniczna

Niemcy

Numer telefonu: +49 711 3409-158

E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Prasa techniczna

Niemcy

Telefon: +49 711 3409-7009

E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Kontakt z mediami

Austria

Telefon: +43 1 7986263-13

E-mail: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Kontakt z mediami

Szwajcaria

Telefon: +41 62 88979-33

Adres e-mail: m.bernasconi@pilz.ch
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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.: 83258

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/PilzPl/

https://twitter.com/Pilz_INT

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

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

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

Dane kontaktowe dla mediów

PR
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