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robotyka i inteligentna fabryka w centrum uwagi -
Bezpieczne rozwiązania dla automatyzacji
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Jak można bezpiecznie zrealizować współpracę człowieka z

robotem (HRC)? A jak konstruktorzy i użytkownicy maszyn uzyskują

przegląd maszyn i instalacji o budowie modułowej? Odwiedzający

stoisko firmy Pilz na targach SPS IPC Drives 2016 otrzymają

konkretne odpowiedzi na te pytania. Firma Pilz pokaże w

Norymberdze i nowe produkty i usługi dla bezpiecznej robotyki oraz

dla automatyzacji w inteligentnych fabrykach (Smart Factory).

 

Industry 4.0: Bezpieczna i prosta automatyzacja instalacji

modułowych

Modułowa struktura instalacji stanowi klucz do elastycznej i

połączonej produkcji w rozumieniu Industry 4.0. Firma Pilz w

Norymberdze pokaże przy pomocy modułu demonstracyjnego

Smart Factory jak szybko, elastycznie i z wysokim zwrotem kosztów

wykonuje się zindywidualizowane produkty. Nasza linia produkcyjna

pokazuje komunikację rozproszonych systemów automatyzacji we

współpracy z organami wykonawczymi i czujnikami. Gotowy do

Industry 4.0 system sterowania PSS 4000 koordynuje przebieg

wszystkich powiązanych procesów – związanych zarówno z

bezpieczeństwem, jak i automatyzacją począwszy od inżynierii, a

skończywszy na wizualizacji.
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1:0 dla Pilz Motion Control: Oprócz tego odwiedzający targi będą

mogli zmierzyć się w grę w piłkarzyki z Robokickerem - robotem w

całości zautomatyzowanym dzięki naszym produktom. Dzięki

współpracy czujników, techniki sterowania i techniki napędowej

uzyskuje się doskonałe zagrania, które charakteryzują się wysoką

precyzją.

Człowiek i robot pracują ręka w rękę – również bez bariery

ochronnej

Na stoisku Pilz odwiedzający będą mogli przekonać się, jak człowiek

i robot mogą bezpiecznie współpracować ze sobą bez urządzeń

zabezpieczających. Zaprezentujemy rozwiązanie, które umożliwia

bezpieczną współpracę człowieka z maszyną. Aplikacja ta posiada

certyfikat CE, a nasi specjaliści objaśnią konieczne etapy potrzebne

do jego uzyskania. Ważna rolę w aplikacji odgrywa nowe

urządzenie do pomiaru kolizji PROBmdf, które mierzy siły

oddziałujące na ciało człowieka w razie kolizji z robotem. Pomiar

kolizji jest elementem kompletnej oferty usług firmy Pilz zgodnie z

nową normą HRC ISO/TS 15066.

Nowe usługi do zarządzania energią według ISO 50001

Oprócz aplikacji HRC ekspozycja stoiska skupi się na usługach w

zakresie zarządzania energią: Pilz praktycznie wspiera

przedsiębiorstwa we wdrażaniu systematycznego zarządzania

energią aż do uzyskania certyfikacji zgodnie z normą ISO 50001.

Nasi specjaliści wskazują potencjał efektywności energetycznej i

pomagają zwiększyć konkurencyjność. Dzięki certyfikowanemu

zarządzaniu energią przedsiębiorstwa w istotny sposób przyczyniają

się do ochrony środowiska i klimatu.

 

Nowości w dziedzinie czujników, sterowania i napędów
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W Norymberdze firma Pilz zaprezentuje szereg nowości z zakresu

techniki sterowania, czujników i napędów oraz kompatybilnych

systemów diagnostycznych i wizualizacyjnych, a także

oprogramowania.

Nowe bariery świetlne typu 4

Nowe bariery świetlne PSENopt II pozwalają na bezpieczną

ingerencję w proces produkcji, gwarantując ochronę palców i dłoni.

Oprócz już dostępnych barier świetlnych typu 3, PSENopt II są

dostępne także w wariancie jako typ 4. Nadają się one do aplikacji

aż do poziomu PL e według normy IEC/EN 61496-1/-2.

Dzięki swojej wąskiej konstrukcji nowe bariery PSENopt slim mogą

być wykorzystywane przede wszystkim do aplikacji w ciasnej

przestrzeni oraz w systemach bramowych. Tam bariery typu 2 i typu

4 również w zależności od wymogów gwarantują ochronę palców i

dłoni.

Safety Device Diagnostics: lepsza diagnostyka, większa

dostępność

Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode może być teraz

wykorzystywany także w zwartej budowie razem z urządzeniem

Safety Device Diagnostics. Oprócz czujników składa się ono z

modułu Fieldbus oraz rozdzielacza i gwarantuje prostą i obszerną

diagnostykę urządzeń bezpieczeństwa. Zintegrowany wyświetlacz w

module Fieldbus zapewnia bezpośredni podgląd obszernych danych

diagnostycznych. W ten sposób można zredukować ingerencje

serwisowe i zwiększać dostępność maszyn.

Konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti 2: Maksimum

elastyczności
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Do bazowego urządzenia PNOZ m B1 można teraz z prawej strony

podłączyć do 12 bezpiecznych modułów rozszerzeń. Dodatkowo

dostępny jest moduł wyjściowy z 14 wyjściami półprzewodnikowymi

dla funkcji sterowania standardowego. Użytkownicy otrzymają dzięki

temu maksymalną elastyczność w kierowaniu swoimi funkcjami

bezpieczeństwa zwłaszcza w dużych projektach.

Nowa generacja zdalnych systemów I/O

Dzięki nowej generacji PSSuniversal 2 firma Pilz wyznacza nowe

horyzonty w uniwersalnych zdalnych systemach I/O i sterownikach

marki Pilz. Zdalny system I/O PSS i2 składa się z modułu

komunikacyjnego PROFINET i szeregu modułów I/O. Dzięki

ulepszeniom technicznym i mechanicznym użytkownicy uzyskują 

oszczędności w czasie i kosztach.

Wydajność do wymagających aplikacji w ruchu

Nowy system sterowania Motion Control PMCprimo zapewnia

wysoką wydajność jako samodzielne rozwiązanie dla wymagających

zadań. Dające się skalibrować rozwiązanie Motion Controller

dysponuje licznymi złączami komunikacyjnymi (np. Modbus, TCP,

CAN lub Profibus DP-S) i dzięki temu stanowi elastyczne

rozwiązanie w różnorodnych aplikacjach.

 

Ścisła współpraca do kompleksowej wizualizacji
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Pilz dzięki swojemu nowemu rozwiązaniu w zakresie wizualizacji

PMIvisu stawia na ścisłą współpracę sprzętu i oprogramowania.

PMIvisu składa się z terminali operatorskich PMI, które mają

preinstalowane licencjonowane rozwiązanie wizualizacyjne

PASvisu. Użytkownicy rozwiązań sterowania Pilz mogą dzięki temu

wykonywać kompletną obsługę, diagnostykę i obserwację instalacji.

Pilz Preview 2017

Nasza firma na targach w Norymberdze zaprezentuje wstępne

założenia innowacji na rok 2017: pokazany zostanie m.in. prototyp

podłogowej maty zabezpieczającej do pracy z robotami. Znajdujące

się w niej czujniki dotykowe wspomagają wizualizację i lokalizację

osób, stanowiąc obiecujące rozwiązanie zwiększające dynamikę w

aplikacjach HRC.

Pilz po raz pierwszy przedstawi nową grupę przycisków awaryjnego

zatrzymania, które mogą być aktywowane elektrycznie. Te przyciski

awaryjnego zatrzymania sygnalizują podświetleniem, czy są

aktywne, czy też nie.

W 2017 r. Pilz ponadto wprowadzi na rynek skanery laserowe do

skanowania obszarów ochronnych. Skaner dzięki połączeniu

szeregowemu pozwala na produkcyjne monitorowanie powierzchni.

Nasze stoisko znajdziecie Państwo w hali 9, pod numerem 370.
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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.: 89209
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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

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
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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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