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Pilz na Feira de Hannover 2017, pavilhão 9,
estande D17 – Automatizar de modo mais
inteligente!

Ostfildern, 07.03.2017 - Sob o lema "Nós automatizamos. Com

segurança.", a Pilz apresentará soluções para os setores,

lançamentos de produtos e serviços para soluções completas

de automação na Feira de Hannover, de 24 a 28 de abril de

2017. Lançamentos inovadores para as áreas da cooperação

entre homem e robô (MRK) e sistemas de sensores, bem como

a fábrica inteligente estão no centro da exibição na feira deste

ano.

  

Também fazem parte da exibição na feira: as áreas de tecnologia

de controle e de acionamento, bem como os sistemas de

diagnóstico e de visualização adequados e os softwares

correspondentes.
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Soluções completas para aplicações robóticas seguras

Uma MRK autêntica tem condições de funcionar sem cercas de

proteção separadoras entre o homem e o robô. A Pilz mostra como

isso pode ser implementado de modo seguro no estande da feira,

exemplificando com uma aplicação MRK conforme o princípio da

limitação de desempenho e força e completamente protegida com

produtos do portfólio da Pilz. Nela, são utilizados dois produtos

novos para a MRK segura. Com o inovador sistema de medição de

força e de pressão PROBms, a Pilz oferece um pacote completo

para a validação de aplicações MRK. Está contido no pacote um

medidor de colisões conforme a ISO/TS 15066. O sistema de

medição de força e de pressão está disponível para locação em

âmbito internacional. Graças à medição sempre exata, a

produtividade e a confiabilidade de aplicações MRK podem ser

aumentadas.

O novo scanner de segurança a laser PSENscan também ajuda o

usuário em suas aplicações robóticas: principalmente durante o uso

em áreas de perigo de má visibilidade, pessoas podem facilmente

passar despercebidas. Ao contrário da proteção por meio de grades

de luz, o PSENscan monitora permanentemente toda a área de

perigo. Assim, evita-se o reinício do funcionamento caso uma

pessoa ainda esteja na área de perigo. Isso assegura uma

produtividade aumentada e a ergonomia de sua instalação,

elevando a segurança.
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Segurança para a Indústria 4.0

Em máquinas e instalações modulares e distribuídas, a ligação da

aplicação em rede é fundamental. O modelo de uma fábrica

inteligente, a Smart Factory, mostra como produtos individualizados

podem ser produzidos de modo flexível, econômico e prático para o

usuário. O modelo é formado por três módulos conectados entre si

e que, como uma linha de produção inteligente, fabricam produtos

personalizados. Desde o sensor e o acionamento até o comando,

todos os componentes são da Pilz. A novidade: o botão de parada

de emergência de ativação elétrica PITestop active. Por meio da

iluminação, ele sinaliza se está ativo ou não. De acordo com a

necessidade, partes da máquina e da instalação podem ser

comutadas de modo seguro para o estado ativo ou inativo,

conforme a ISO 13850. Assim, os conceitos de segurança flexíveis,

principalmente os exigidos pela fábrica inteligente, são fáceis de

implementar. Com isso, o PITestop active contribui para permitir

mais flexibilidade e modularidade, exatamente no sentido da

Indústria 4.0.

Também em Hannover: o novo Open Source Industrie PC Industrial

PI para automação digital. O PC industrial "conversível" com base

no Rasperry Pi dá suporte a empresas no desenvolvimento de uma

fábrica inteligente. O novo PC industrial da Pilz pode ser utilizado

em muitas áreas de aplicação por meio de softwares disponíveis

gratuitamente.

Como gateway IIoT, o Industrial PI coleta dados diretamente no

ambiente de máquinas e instalações e os avalia e processa. Assim,

o novo PC industrial da Pilz conecta a Internet das Coisas do

ambiente industrial aos serviços na nuvem. Com isso, ele

representa uma solução ideal para a Indústria 4.0.
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A solução de visualização que conecta

Também a área de operação e de observação foi ampliada: na feira

de Hannover, a Pilz apresentará a nova versão 1.4 do software de

visualização baseado na Internet PASvisu: com essa versão, uma

interface OPC UA permite a integração com os minicomandos

PNOZmulti e com outros sistemas de controle. Deste modo, o

comando e o software de visualização são conectados entre si e

todas as informações do comando são assumidas. Isso traz

benefícios desde a engenharia, passando pelo runtime, até a

manutenção: os projetos de automação podem ser implementados

em menos tempo, uma vez que as variáveis não precisam ser

inseridas e atribuídas manualmente.

A Pilz expõe no pavilhão 9, estande D 17. Mais informações em:

www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

  

 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.: 181319
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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/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://www.linkedin.com/company/pilz

Contato para jornalistas

Contato da imprensa
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