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Na targach SPS IPC Drives 2017 firma Pilz
zaprezentuje światowe nowości: Bezpieczeństwo
w każdym wymiarze

Ostfildern, 06.10.2017 - Na targach SPS IPC Drives 2017

w Norymberdze (28-30.11.) Dzięki rozwiązaniom dynamicznego

bezpieczeństwa firma Pilz zaprezentuje możliwość jeszcze

ściślejszej współpracy ludzi i maszyn, a tym samym bardziej

wydajnej i ergonomicznej. Do absolutnych nowości należy

PSS67 PLC, pierwszy bezpieczny sterownik PLC o stopniu

ochrony IP67 oraz mata bezpieczeństwa PSENmat z funkcją

wykrywania położenia.

  

PSS67 PLC: Automatyzacja bez konieczności stawiania szaf

sterowniczych

Firma Pilz zaprezentuje na targach SPS IPC Drives pierwszy

bezpieczny sterownik PSS67 PLC, o stopniu ochrony IP67. Z punktu

widzenia mechanicznego sterownik ten jest szczególnie odporny na

zanieczyszczenia dzięki całkowicie obudowanej elektronice. Można

go instalować bezpośrednio na maszynie i nie zajmuje on dużo

miejsca. W porównaniu do systemów wymagających instalacji w

szafach sterowniczych, jego zastosowanie zmniejsza zakres prac

związanych z okablowaniem oraz zwiększa elastyczność podczas

wdrażania modułowej architektury instalacji.
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Mata bezpieczeństwa PSENmat z funkcją wykrywania położenia

Na tegorocznych targach SPS IPC Drives Pilz zaprezentuje swoją

nową matę bezpieczeństwa PSENmat. Zintegrowana funkcja

wykrywania położenia umożliwia tworzenie nowych koncepcji

obsługi maszyn. Dzięki określonym oznakowanym obszarom mat

operator może wykorzystywać wbudowane funkcje przełączania

i obsługiwać instalację bez udziału rąk. PSENmat łączy w sobie

bezpieczne monitorowanie obszaru z obsługą instalacji i maszyn w

jednym czujniku. Maty bezpieczeństwa PSENmat są szczególnie

zalecane w środowisku mało doświetlonym, zanieczyszczonym

i zacienionym.

Skanery laserowe PSENscan na potrzeby bezpieczeństwa 2D

PSENscan umożliwiają monitorowanie obszarów dwuwymiarowych.

Chronią one dostęp nie tylko do stref niebezpiecznych, ale również

do przestrzeni za nimi, a także zapobiegają przypadkowemu

uruchomieniu maszyny podczas przebywania operatora wewnątrz

strefy niebezpiecznej. Za pomocą tylko dwóch skanerów możliwe

jest zagwarantowanie pełnej ochrony wokół pojazdów sterowanych

automatycznie (AGV). Laserowe skanery 2D wykrywają obiekty

na trasie pojazdu i dzięki temu umożliwiają ich wyhamowanie

na czas.

Wizyjny system bezpieczeństwa 3D SafetyEYE: Nowa

generacja

Dzięki systemowi SafetyEye obszary pracy człowieka i robota

można monitorować w sposób wizualny – bez konieczności

wkraczania do obszaru aplikacji. System wizyjny zainstalowany jest

ponad aplikacją, dzięki czemu ma jej kompletny przegląd przez cały

czas. Na targach firma Pilz zaprezentuje najnowszą generację tego

systemu.

Strona 2 z 5



Dynamiczne bezpieczeństwo na rzecz większej wydajności

i ergonomii

Odwiedzający stoisko firmy Pilz będą mieli możliwość przyjrzenia

się z bliska, jak człowiek i robot mogą współpracować ze sobą

nawet bez osłon zabezpieczających, dzięki rozwiązaniom

bezpieczeństwa dynamicznego: w ramach współpracy człowiek-

robot miejsce, w którym znajduje się operator, jest monitorowane za

pośrednictwem zewnętrznych czujników 2D i 3D firmy Pilz,

niebędących elementami wyposażenia robota. Różne technologie

lub ich kombinacje zapewniają bezpieczeństwo w zależności

od aplikacji.

„Aby zapewnić połączenie bezpieczeństwa, wydajności i ergonomii

maszyn nie można już selektywnie traktować bezpieczeństwa.

Dzięki szerokiej gamie czujników zdolnych do monitorowania

zarówno obszarów, jak i stref, Pilz otwiera nowe możliwości

dla koncepcji bezpieczeństwa dynamicznego. Oznacza to, że

człowiek i maszyna będą mogły bezpiecznie dzielić ze sobą miejsce

pracy”, mówi Renate Pilz, Prezes zarządu, wyjaśniając kluczowe

punkty, na które zwraca uwagę na  targach firma Pilz.
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Industry 4.0 w bezpośrednim kontakcie

Inteligentne łączenie w sieć autonomicznych modułów instalacji jest

koniecznym warunkiem dla elastycznej, inteligentnej produkcji.

Dzięki inteligentnej fabryce prezentowanej przez firmę Pilz

na targach zostanie pokazany sposób produkcji

spersonalizowanych produktów w warunkach wytwarzania

masowego - szybkiego, elastycznego i ekonomicznego. Wszystkie

zastosowane podzespoły są produkcji firmy Pilz: od czujnika

i napędu po sterownik. W inteligentnej fabryce system sterowania

PSS 4000 firmy Pilz wykonuje zadania sterowania: można go

wykorzystać do programowania funkcji sterowania na potrzeby całej

instalacji w sposób scentralizowany, w jednym narzędziu – funkcje

te można następnie rozdzielić na różne sterowniki PLC. Pozwala to

oszczędzić czas i uniknąć błędów.

Stoisko Pilz znajdą Państwo w hali 9, na stanowisku 370. Więcej

informacji na stronie: https://www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives

  

Podpis: Na targach SPS IPC Drives 2017 firma Pilz, prezentując swój model inteligentnej
fabryki, przedstawi nie tylko innowacyjne produkty i usługi, ale również zapozna
odwiedzających z platformą Industry 4.0.
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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.: 188202

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

Dane kontaktowe dla mediów

PR
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