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Mensagem jornalística

Pilz na COMPONENTS SPECIAL TRADE FAIR BY
INTERPACK 2017, em Düsseldorf, pavilhão 18,
estande B16 – embalar de modo inteligente e
seguro!

Ostfildern, 16.03.2017 - Na feira "Components Special Trade Fair

by Interpack" deste ano, o foco da exposição da empresa de

automação Pilz são as soluções flexíveis e econômicas para

máquinas embaladoras. Os pontos fortes são soluções para a

Smart Factory. Também em Düsseldorf, a novidade: o botão de

parada de emergência de ativação elétrica PITestop active, que

proporciona segurança e produtividade, principalmente na área

de embalagem exatamente de acordo com a Indústria 4.0.

  

Quer sejam máquinas com funções básicas ou máquinas e

instalações interligadas: a Pilz oferece soluções completas de

segurança e automação aos fabricantes e aos operadores de

máquinas embaladoras. Entre elas estão soluções integrais das

áreas de sistemas de sensores, tecnologia de controle, tecnologia

de acionamento e visualização.
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Embalagem conforme a Indústria 4.0

A estrutura modular da instalação é a chave para uma maior

flexibilidade na produção: na Components, a Pilz apresentará, com

base em um modelo da fábrica inteligente, como os 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.

Um produto novo na Pilz Smart Factory é 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, o PITestop active oferece vantagens

para instalações e parques de máquinas, onde partes da instalação

são deslocadas. Os conceitos de segurança flexíveis, que também

são exigidos sobretudo na indústria de embalagens, são fáceis de

implementar. Com isso, o botão de parada de emergência de

ativação elétrica contribui para uma maior flexibilidade e mais

modularização, inclusive em máquinas embaladoras.

Uma vez que, com a utilização do PITestop active, não é mais

necessário manter a instalação completa energizada para

conservar a função de parada de emergência ativa, os usuários se

beneficiam ainda com a economia dos custos com energia.

A Pilz expõe no pavilhão 18, estande B16. Mais informações sobre

a exposição na feira da Pilz em: www.pilz.com/interpack
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/company/schedules/articles/181190/index.html


Legenda: As principais áreas de foco para a Pilz nos Componentes deste ano serão as
soluções de embalagem no contexto da fábrica inteligente.

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.: 181632
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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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