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Komunikat prasowy

Pilz na targach INTERPACK 2017 w centrum
targowym w Düsseldorfie, w hali 18, na stoisku
B16 – Inteligentne, bezpieczne pakowanie!

Ostfildern, 16.03.2017 - Na tegorocznych targach „Interpack”

firma Pilz skupi się na elastycznych i ekonomicznych

rozwiązaniach dla maszyn pakujących. Kluczowymi obszarami

będą rozwiązania związane z inteligentną fabryką. Inną

nowością w Düsseldorfie będzie aktywowany elektrycznie

wyłącznik awaryjny PITestop active, zapewniający

bezpieczeństwo i wysoką wydajność, zgodnie z Industry 4.0,

szczególnie w sektorze opakowaniowym.

  

Bez względu na to, czy potrzebne są maszyny o funkcjach

podstawowych, czy instalacja i maszyny połączone w sieć: Firma

Pilz oferuje producentom maszyn i ich operatorom kompletne

rozwiązania bezpieczeństwa i automatyzacji. Należą do nich

uniwersalne rozwiązania z dziedziny technologii czujników,

sterowania i napędów, a także oprogramowanie do wizualizacji.
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Pakowanie według Industry 4.0

Modułowa struktura instalacji jest kluczem do wyższej elastyczności

produkcji: Na targach firma Pilz wykorzysta model inteligentnej

fabryki, aby dowieść, że zindywidualizowane produkty można

wytwarzać w sposób elastyczny, tani i przyjazny dla użytkownika.

Model składa się z połączonych ze sobą w sieć modułów

wytwarzających spersonalizowane produkty w inteligentnej linii

montażowej.

Nowością w inteligentnej fabryce jest aktywowany elektrycznie

wyłącznik awaryjny PITestop active. Jego uaktywnienie sygnalizuje

odpowiednie podświetlenie. Można go wykorzystywać do

bezpiecznego włączania lub wyłączania maszyny i sekcji instalacji

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13850. Wyłącznik

awaryjny PITestop active jest właściwym rozwiązaniem dla instalacji

i maszyn, w których podzespoły instalacji przemieszczają się.

Pozwala on na łatwą realizację elastycznych koncepcji

bezpieczeństwa. Aktywowany elektrycznie wyłącznik awaryjny

zapewnia większą elastyczność i modułowość nawet w maszynach

pakujących.

Dzięki wyłącznikowi PITestop active nie jest już niezbędne

podtrzymywanie zasilania do całej instalacji w celu zachowania

funkcjonalności wyłącznika awaryjnego, dlatego też użytkownicy

mogą odnieść korzyści związane ze zmniejszonymi kosztami

energii.

Stoisko Pilz znajdą Państwo w hali 18, na stanowisku B16. Więcej

informacji dotyczących obecności firmy Pilz na targach:

www.pilz.com/interpack
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/company/schedules/articles/181190/index.html


Podpis: Głównymi obszarami tematycznymi firmy Pilz będą rozwiązania dla branży
opakowaniowej w kontekście inteligentnej fabryki.

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.: 181632

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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