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Mensagem jornalística

A MEYER WERFT utiliza as soluções de
segurança da Pilz

, 12.11.2014 -

  

A MEYER WERFT Papenburg equipou seu laboratório para a

tecnologia de solda a laser de alta potência com uma solução de

segurança oriunda do sistema de automação PSS 4000, da

tecnologia de sensores mais segura PSEN e de aparelhos de

comando e comunicação da Pilz. Em conexão com o sistema de

portas de proteção PSENsgate e o seletor de modo de

funcionamento PITmode, o PSS 4000 comanda e monitora todas as

funções de segurança do laboratório de solda a laser e atende às

mais altas exigências de segurança, até o Performance Level e ou

Nível de integridade de segurança 3.

 

Além da segurança básica e passiva, o comando PSSuniversal PLC

do sistema de automação PSS 4000 assume o monitoramento de

todos os sinais relevantes à segurança dos interruptores, do laser,

do robô e da janela do laboratório. Além disso, o sistema de portas

de proteção PSENsgate e o seletor de modo de funcionamento

PITmode, que torna possível que pessoas autorizadas operem e

comandem a instalação em diferentes modos de operação,

monitoram a área de acesso do laboratório de solda a laser.

"A solução de segurança completa e flexível da Pilz possibilita

todas as aplicações de laser atuais e futuras", explica Frank

Boekhoff, Gerente da área técnica da tecnologia de junção do

departamento de pesquisa e desenvolvimento da MEYER WERFT.
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Contato:

Martin Kurth

Imprensa corporativa e especializada

Alemanha 

Telefone: +49 711 3409-158

E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Imprensa especializada

Alemanha 

Telefone: +49 711 3409-7009

E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Relações públicas

Áustria 

Telefone: +43 1 7986263-13

E-mail: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Relações públicas

Suíça 

Telefone: +41 62 88979-33

E-mail: m.bernasconi@pilz.ch

 

Você pode encontrar textos e imagens em www.pilz.com também

para download. Para ir diretamente às páginas da internet

relevantes no centro de imprensa, insira o seguinte código da Web

na busca da página inicial.: 82621
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A Pilz nas redes sociais

Em nossos canais nas mídias sociais, fornecemos a você

informações gerais sobre a empresa e as pessoas da Pilz e

informamos sobre acontecimentos atuais na área da Tecnologia de

Automação.

https://www.facebook.com/pilzdobrasil/?ref=ts&fref=ts

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=5051658

Contato para jornalistas

Gabriela Santos

Contato da imprensa

+ 55 11 4942-7040

g.santos@pilz.com.br
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