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Na targach InnoTrans 2016, firma Pilz, pokaże możliwości

wykorzystania sprawdzonych już w praktyce rozwiązań

automatyzacyjnych w kolejnictwie. Tematyka stoiska skupi się na

systemie automatyzacji PSS 4000-R umożliwiającym wdrożenie

mechanizmów Industrie 4.0 w rozwiązaniach dla kolejnictwa.

Rozwiązania firmy Pilz można wdrożyć w aplikacjach kolejowych

wymagających najwyższego poziomu nienaruszalności

bezpieczeństwa: SIL 4. Spełniają one również wymogi normatywne

CENELEC i obsługują protokół otwarty RaSTA. Firma Pilz

wykorzysta wirtualną rzeczywistość, aby ułatwić odwiedzającym

zapoznanie się z szeroką gamą zastosowań jej rozwiązań

sterowania.

 

Firma Pilz jest partnerem oferującym bezpieczne rozwiązania

automatyki dla branży kolejowej. Nasze produkty i systemy

umożliwiają realizowanie zadań sterowania na torach, w pociągach i

w aplikacjach związanych z kolejnictwem. Spełniają swoje zadania

wydajnie i zgodnie z wysokimi standardami bezpieczeństwa –

wyjaśnia Renate Pilz, Prezes Zarządu Pilz GmbH Co. KG.

Szybkie projektowanie, zoptymalizowana diagnostyka i

utrzymanie
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System automatyki PSS 4000-R zaprezentowany w Berlinie spełnia

szczególne wymagania przemysłu kolejowego. Z jednej strony

obejmuje on uniwersalne układy sterowania wytrzymałe na

zakłócenia elektromagnetyczne, skrajne temperatury i obciążenia

mechaniczne, a z drugiej strony platformę programową PAS4000

umożliwiającą przygotowanie, skonfigurowanie i sparametryzowanie

systemu. Różne edytory zmniejszają nakłady pracy przeznaczone

na konfigurację, ulepszają opcje diagnostyczne oraz upraszczają

utrzymanie i naprawy. Rozwiązanie jako całość spełnia wymogi

bezpieczeństwa do SIL 4 zgodnie z normami CENELEC.

W drodze do Rail 4.0

System automatyzacji PSS 4000 umożliwia precyzyjne sterowanie

nawet złożonymi i rozproszonymi instalacjami. Działanie systemu

oparte jest na rozproszonych inteligentnych sterownikach i na

modułowej strukturze instalacji. W związku z powyższym firma Pilz

adaptuje kluczowe elementy Industrie 4.0 do wymogów transportu

kolejowego.

System PSS 40009-R sprawdza się w różnych aplikacjach

kolejowych o zróżnicowanych poziomach nienaruszalności

bezpieczeństwa (SIL), takich jak sterowanie i monitorowanie

w strefie sygnalizacji – polegające na przykład na kontrolowaniu

sygnałów w obrębie jednopoziomowych skrzyżowań linii kolejowych

– a także sterowanie i zabezpieczenia czy łączność z posterunkami.

Umożliwia również wdrożenie funkcji sterowania pociągami i

maszynami do układania torów. Odwiedzający wystawę mogą się

zapoznać z szerokim zakresem zastosowań i opcji, korzystając z

rozwiązań wirtualnej rzeczywistości (VR): Przez okulary VR i

korzystając z programu wizualizacji przestrzennej będzie można

zobaczyć szczegółowe przykłady rozwiązań kolejowych.
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„Nasz kącik przemysłowy” poświęcony nowym zastosowaniom

„Nasz kącik przemysłowy” dopełnia stoisko wystawiennicze firmy

Pilz. To w tym miejscu firma zaprezentuje pozostałe produkty, które

sprawdziły się w branży, a także systemy związane z

bezpieczeństwem w kolejnictwie. Zaprezentowane zostaną m.in.

urządzenia blokujące bramki bezpieczeństwa, a także materiał

włókienniczy o właściwościach sensorycznych, który można

wykorzystać do ochrony pasażerów w pobliżu drzwi.

Stoisko firmy Pilz znajdą Państwo w hali 6.2, na stanowisku 405.

Więcej informacji na https://www.pilz.com/en-INT/innotrans.

 

  

Podpis:
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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.: 88910

Grupa Pilz

Grupa Pilz jest globalnym dostawcą produktów, systemów i usług

dla technologii automatyzacji. Ta rodzinna firma z siedzibą w

Ostfildern koło Stuttgartu zatrudnia około 2500 osób. Dzięki 42

oddziałom na całym świecie dostarcza bezpieczne rozwiązania dla

ludzi, maszyn i środowiska. Oferuje kompletne rozwiązania w

zakresie automatyzacji obejmujące czujniki bezpieczeństwa oraz

technologię sterowania i napędu - w tym systemy komunikacji

przemysłowej, diagnostyki i wizualizacji. Konsulting, inżynieria i

szkolenia uzupełniają międzynarodową ofertę usług. Oprócz maszyn

i urządzeń, rozwiązania firmy Pilz są stosowane w wielu sektorach,

takich jak energetyka wiatrowa, technologia kolejowa i robotyka.

www.pilz.com
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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://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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