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Pod hasłem „Automatyzujemy. Bezpiecznie.” Na tegorocznych

targach Hannover Messe, od 25 do 29 kwietnia 2016 roku, firma Pilz

zaprezentuje rozwiązania dla przemysłu oraz usługi na rzecz

bezpieczeństwa i automatyzacji.

 

Kolejnym tematem targów będzie bezpieczna współpraca człowieka

z robotem: odwiedzający będą mieli możliwość zobaczenia naszego

robota w akcji. Zaprezentujemy także, jak przyjazne dla użytkownika

może być wdrożenie rozwiązań automatyzacji, począwszy

od projektowania aż po wizualizację, na przykładzie naszej fabryki

przyszłości Smart Factory. 

Inauguracja nowego interfejsu człowiek-maszyna: Klasowe

urządzenie! 

Na stoisku Pilz będziemy świadkami światowej premiery: nowe

kurtyny świetlne PSENopt II są pierwszymi urządzeniami Typu 3

do wykorzystania w aplikacjach zgodnych z poziomem PL d, normy

IEC/EN 61496. Ponieważ norma ta została zmieniona w maju 2015,

użytkownicy zostali zmuszeni do zmiany urządzeń na Typ 4

w przypadku, gdy chcieli osiągnąć poziom PL d. W praktyce wiązało

się to z wyższymi kosztami, mimo że Typ 4 nie był wymagany.

Urządzenia PSENopt II wypełniają lukę w normie i gwarantują

ekonomiczne rozwiązanie z wykorzystaniem kurtyn świetlnych. 

Zaprezentujemy również nowy system drzwi ochronnych
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PSENmlock. Zapewnia on bezpieczne monitorowanie drzwi

ochronnych z blokadą bezpieczeństwa oraz gwarantuje

bezpieczeństwo maszyn, użytkowników i ochronę procesu aż

do najwyższej kategorii PL e, wszystko w jednym urządzeniu. 

Wizualizacja jako niezawodny obserwator

Innowacje w technologii czujników proponowane przez firmę Pilz

obejmują nowe urządzenie diagnostyczne zawierające moduł

magistrali Fieldbus, złącze oraz bezpieczną technologię czujników

PSEN. Diagnostyka czujników umożliwia proste wywołanie danych

również na odległość, co zmniejsza zakres czynności serwisowych

i skraca czasy przestoju. 

W Hanowerze zaprezentujemy także nowy terminal operatorski

PMI 6 Control z serii PMI wyposażony w sterownik PLC. 

Robot na stoisku firmy Pilz 

Jako dostawca kompletnych rozwiązań, firma Pilz oferuje usługi

i rozwiązania dla  aplikacji z wykorzystaniem robotów dzięki

systemowi kamer bezpieczeństwa 3D SafetyEYE. 

W sercu prezentacji robotyki znajduje się wyczerpujący zakres

usług dla tego sektora, dostosowany do poszczególnych faz życia

systemu robotów, zapewniający wsparcie ze strony analizy

procesów i oceny ryzyka aż po oznakowanie CE. 

Po prostu inteligentny

W uzupełnieniu do robotyki kolejną, zasługującą na uwagę jest

inicjatywa Industry 4.0. Firma Pilz zademonstruje, jak zadania

sterowania w instalacji modułowej mogą być skuteczne realizowane

i przyjazne dla użytkowników dzięki rozproszonej inteligencji. W tym

przypadku uwaga skupi się na kompatybilnym z Industry 4.0

systemem sterowania PSS 4000. 
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Firma Pilz jako uczestnik platformy badawczej Smart Factory KL,

jest aktywnie zaangażowana w tworzenie jednolitych norm

dla systemu Industry 4.0. Naszą fabrykę przyszłości będzie można

zobaczyć w hali 8, gdzie zaprezentujemy linię produkcyjną

zaprojektowaną wspólnie z innymi partnerami, ilustrującą

praktyczne zastosowanie niektórych najważniejszych aspektów

Industry 4.0.   

 

USA jest ważnym rynkiem dla firmy Pilz

. Oddział firmy Pilz na rynku amerykańskim działa od ponad 20 lat.

„W tym roku oficjalnym krajem partnerskim na targach Hannover

Messe jest rynek eksportowy numer jeden dla niemieckich

projektów inżynierskich, który jest także ważnym rynkiem dla Pilz”,

mówi Mike Beerman, Dyrektor Generalny amerykańskiego oddziału

firmy Pilz. Firma Pilz zapewnia wsparcie nie tylko w zakresie

rozwiązań, ale oferuje również wyczerpujący zakres usług

związanych z bezpieczeństwem. „Wykorzystywanie wiedzy

dotyczącej norm jest ważne, ponieważ normy są podstawą

dla operatorów i użytkowników maszyn, umożliwiając im tworzenie

bezpiecznego środowiska pracy. Właśnie w tym zakresie pomocny

może być oddział Pilz USA”, dodaje Beerman. 

Więcej informacji na www.pilz.com/de-DE/hannover-messe lub pod

kodem Web web9481.
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Podpis:

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.: 87959

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://www.linkedin.com/company/pilz
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Dane kontaktowe dla mediów

PR
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