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Mensagem jornalística

Pilz na feira Automatica 2016 em Munique (21 a 24
de junho), pavilhão B4, estande 500 – Homem e
máquina se aproximam um do outro com
segurança

Ostfildern, 09.05.2016 -

  

na feira Automatica, o foco da Pilz é a colaboração segura entre

homem e robô (MRK). Com base em dois sistemas modelo, a

empresa de automação mostra os caminhos que já podem ser

tomados hoje para a MRK segura, fornecendo, além disso, uma

perspectiva sobre futuras tecnologias de segurança. Pela primeira

vez a Pilz expõe o seu medidor de colisões para a validação

normatizada da MRK conforme a nova norma ISO/TS 15066.

 

"Não existem robôs seguros, somente aplicações robotizadas

seguras. A segurança é formada pela ação conjunta de condições

básicas normatizadas, pela análise de riscos baseada nisso, pela

escolha de um robô com as funções de segurança correspondentes

e componentes de segurança complementares e, finalmente, pela

validação", esclarece Thomas Pilz, sócio-diretor da Pilz GmbH &

Co. KG.

Como fornecedor de soluções, a Pilz disponibiliza os serviços

correspondentes e os produtos e sistemas para aplicações

robotizadas seguras. A empresa oferece suporte aos usuários com

um portfólio de serviços adequado às fases individuais da vida útil

de um sistema de robôs: desde a análise de processo até a

avaliação de risco e a certificação CE. Uma oferta especial de
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treinamentos sobre o tema Robot Safety deixa a oferta de serviços

completa.

Para a validação, a Pilz desenvolveu um medidor de colisões

prático, equipado com molas e os sensores adequados. Com esse

medidor, as forças que atuam sobre o corpo humano em uma

colisão podem ser detectadas com exatidão por um robô e

comparadas com os valores limite da nova norma ISO/TS 15066.

Na feira Automatica, a Pilz apresentará pela primeira vez o medidor

de colisões e a sua aplicação.

MRK sem medo de contato

No estande da feira em Munique, os visitantes da Pilz vivenciam

como homem e máquina podem trabalhar juntos de modo seguro

sem cerca de proteção: em primeiro lugar, a Pilz apresenta uma

aplicação MRK para controle de características, protegida pelo

princípio da limitação de desempenho e de força. A aplicação

consiste de um robô industrial com capacidades sensitivas e de

produtos Pilz: entre esses estão controladores PSS e PNOZmulti, o

comutador seletivo dos modos operacionais PITmode, bem como o

sistema de câmera 3D seguro SafetyEYE, que monitora o ambiente

de trabalho do robô. Quando nenhuma pessoa se encontra no raio

de ação do robô, a velocidade do robô e, consequentemente, a

produtividade do processo são aumentadas. Esta aplicação tem

certificação CE e, sendo assim, já pode ser aplicada na prática.

Sistema de sensores seguro para o futuro

A Pilz fornece uma visão para o futuro com o segundo

demonstrador robotizado e apresenta diversas tecnologias

originadas de projetos de pesquisas da empresa. Por um lado, um

protótipo de um tecido táctil está instalado em forma de tapete na

frente do robô. Esse sistema de sensor táctil oferece suporte para a
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visualização e determinação do local onde se encontram homem e

robô e representa um caminho muito promissor para alcançar uma

dinâmica aumentada da MRK.

Por outro lado, a Pilz apresenta uma câmera estereofônica

compacta, desenvolvida pela própria Pilz. Com esta câmera, é

possível um planejamento de linha em tempo real, a fim de evitar

colisões entre pessoas e robôs. Para o comando, a Pilz

desenvolveu módulos de software que operam na base do ROS

(Robot-Operating-System; sistema de operação robotizada). Com

isso, a empresa de automação demonstra que o ambiente de

programação até agora conhecido no ambiente de pesquisas

também pode ser aplicado em aplicações industriais.

"Com o nosso trabalho de pesquisas na área de robótica segura,

salientamos o nosso papel de pioneiro na tecnologia de automação

segura", esclarece Thomas Pilz. "A meta é tornar novas tecnologias

amadurecidas para o mercado e aptas para uso industrial. Com

essas inovações, queremos solucionar as tarefas de segurança que

resultam da estreita ação conjunta entre homem e máquina."

A Pilz se apresenta na feira Automatica, no pavilhão B4, estande

500.

Mais informações em: https://www.pilz.com/de-DE/automatica
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Legenda:

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.: 88573

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/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://www.linkedin.com/company/pilz
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Contato para jornalistas

Contato da imprensa
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