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Como pode ser implementada de forma segura uma colaboração

homem-robô (MRK) autêntica? E como os construtores e usuários

mantêm a visão geral também no caso de máquinas e instalações

descentralizadas de estrutura modular? Respostas concretas a

estas perguntas podem ser obtidas pelos visitantes do estande na

feira SPS IPC Drives 2016. Em Nuremberg, o fornecedor de

soluções de automação mostrará novos produtos e serviços para a

robótica segura bem como para a automação na Smart Factory.
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Indústria 4.0: Automatizar sistemas modulares de modo seguro

e simples

A estrutura modular de instalações e sistemas é uma chave para

uma produção flexível ligada em rede no sentido da Indústria 4.0.

Com o demonstrador Smart-Factory totalmente automatizado com

soluções da Pilz, a Pilz irá demonstrar em Nuremberg como é

possível produzir produtos personalizados de modo rápido, flexível

e a custos eficientes. A linha de produção de estrutura modular

visualiza a comunicação de sistemas de automação distribuídos,

em combinação com o sistema de atuadores e sensores. O sistema

de automação PSS 4000 apto para a Indústria 4.0 coordena o

fluxograma de todos os componentes de segurança e automação

ligados em rede, desde a engenharia até a visualização.

1:0 para Pilz Motion Control: Além disso, em Nuremberg, os

visitantes terão acesso ao jogador de mesa robotizado,

completamente automatizado com produtos Pilz. Pela ação

conjunta do sistema de sensores, controles e tecnologia de

acionamento, formam-se jogadas perfeitas que se caracterizam por

altíssima precisão e desempenho.
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Homem e robô trabalham lado a lado – também sem cerca de

proteção

No estande da Pilz na feira, os visitantes vivenciam como homem e

robô podem trabalhar juntos com segurança, sem barreiras de

proteção físicas. Será demonstrada uma aplicação robótica típica

para a indústria, que é protegida com produtos Pilz pelo princípio da

delimitação da potência e força, permitindo assim uma estreita

colaboração entre homem e máquina. Quando nenhuma pessoa se

encontra no raio de ação do robô, a velocidade do robô e,

consequentemente, a produtividade do processo são aumentadas.

A aplicação da feira recebeu a certificação CE. Na feira, os

especialistas dão esclarecimentos sobre os passos necessários

para isso. Um papel fundamental cabe ao novo medidor de colisão

PROBmdf. Ele mede as forças atuantes sobre o corpo humano no

caso de uma colisão com o robô. A medição de colisão é parte

integrante da oferta completa de serviços da Pilz para validação

conforme a nova norma MRK ISO/TS 15066.

Novo serviço de gestão energética conforme ISO 50001

Além do tema MRK, a gestão de energia está no foco dos serviços

na apresentação na feira: A Pilz oferece suporte a empresas na

prática da implementação de uma gestão de energia sistemática,

incluindo o auxílio à certificação conforme ISO 50001. Os

especialistas da Pilz indicam potenciais de eficiência energética e

ajudam a aumentar o poder de concorrência. Por meio da

certificação da gestão de energia, as empresas contribuem

consideravelmente para a proteção do meio ambiente e do clima.

Novidades nas áreas de sensores, controles e atuadores

Em Nuremberg, a Pilz apresenta uma série de novidades das áreas

de sensores, tecnologia de controle e de acionamento e sistemas

de diagnóstico e de visualização adequados bem como software.
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Novas grades de luz para o tipo 4

As novas grades de luz PSENopt II possibilitam a intervenção

segura no processo produtivo e assumem a tarefa de proteger

dedos e mãos de acordo com a exigência. Além das primeiras

grades de luz já disponíveis do tipo 3, as PSENopt II também estão

disponíveis agora como variante do tipo 4. Estas são

recomendadas para aplicações até PL e, conforme IEC/EN 61496-

1/-2.

Com sua forma construtiva estreita, as novas grades de luz

PSENopt slim podem ser utilizadas principalmente em aplicações

em condições de espaço críticas bem como em sistemas de

portões. Lá as grades de luz dos tipos 2 e 4 igualmente cumprem a

tarefa da proteção dos dedos e mãos de acordo com a exigência.

Dispositivo de diagnóstico de segurança: Diagnóstico mais

eficiente, disponibilidade aumentada

Agora a chave de segurança codificada PSENcode também pode

ser utilizada na forma construtiva compacta com o Safety Device

Diagnostics. Este consiste, além de sensores, de um módulo de

barramento de campo mais distribuidor e oferece um diagnóstico

amplo e simples de equipamentos de segurança. O display

integrado no barramento de campo proporciona a obtenção direta

de informações de amplos dados de diagnóstico. Assim, as

alocações de serviço podem ser reduzidas e a disponibilidade da

máquina, aumentada.
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Sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2:

Flexibilidade máxima

Agora podem ser conectados, ao equipamento básico PNOZ m B1,

até 12 módulos de expansão seguros no lado direito.

Adicionalmente, está disponível um módulo de saída com 14 saídas

de semicondutores para aplicações padrão não seguras. Desse

modo, os usuários obtêm flexibilidade máxima no comando de suas

funções de segurança, principalmente em projetos de grande porte.

Nova geração de sistemas remotos I/O

Com a nova geração PSSuniversal 2, a Pilz dá prosseguimento ao

histórico de sucesso dos sistemas remotos universais I/O e

controles da marca Pilz. O sistema remoto I/O PSS u2 consiste do

módulo de comunicação PROFINET e de uma seleção de módulos

I/O. Graças a melhorias técnicas e mecânicas, os usuários se

beneficiam da economia na questão de tempos e custos.

Desempenho para aplicações Motion exigentes

O sistema de controle Motion Control PMCprimo MC, como solução

autônoma, oferece alto desempenho para tarefas de movimento

exigentes. O elemento central é o processador de 1,3 GHz. A

solução Motion Controller escalonável dispõe de inúmeras

interfaces de comunicação (por exemplo, Modbus TCP, CAN ou

Profibus DP-S), constituindo-se, desse modo, em uma solução

flexível para múltiplas áreas de aplicação.
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Cooperação estreita para uma visualização ampla

Com a sua nova solução de visualização PMIvisu, a Pilz visa atingir

uma estreita ação conjunta entre hardware e software. PMIvisu

consiste de terminais de operação Pilz PMI, em que está pré-

instalada a solução de visualização baseada na internet, provida de

licença. Com isso, os usuários de soluções de controle da Pilz

podem operar, diagnosticar e observar as suas instalações de

modo completo.

Perspectiva Pilz 2017

Na feira de Nuremberg, a empresa de automação já fornece uma

perspectiva sobre as inovações da Pilz em 2017: por exemplo, será

mostrado o protótipo de um tapete de comutação de segurança

para aplicações robotizadas. Esse sistema de sensor táctil oferece

suporte para a visualização e determinação do local onde se

encontram pessoas e representa um caminho muito promissor para

alcançar uma dinâmica aumentada da MRK.

Pela primeira vez, a Pilz apresentará uma nova família de botões de

parada de emergência que podem ser ativados eletricamente.

Estes botões de parada de emergência sinalizam, através da

iluminação, se estão ativos ou não.

Em 2017, a Pilz também lançará no mercado um scanner a laser

para detecção de áreas de proteção. O scanner permite um

monitoramento produtivo de superfícies, graças a sua ligação em

série.

A Pilz expõe na ala 9, estande D 370.
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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.: 89209
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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://www.linkedin.com/company/pilz-do-brasil

Contato para jornalistas

Gabriela Santos

Contato da imprensa

+ 55 11 4942-7040

g.santos@pilz.com.br
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