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MEYER WERFT använder sig av
säkerhetslösningar från Pilz

, 12.11.2014 -

  

MEYER WERFT i Papenburg har utrustat sitt

lasersvetsningslaboratorium för lasersvetsningsteknik med hög

prestanda med hjälp av en säkerhetslösning ur

automationssystemet PSS 4000, den säkra sensortekniken PSEN

och manöver- och signaldon från Pilz. Tillsammans med

skyddsgrindssystemet PSENsgate och driftsättsväljaren PITmode

kan PSS 4000 styra och övervaka samtliga säkerhetsfunktioner i

lasersvetsningslaboratoriet och uppfyller dessutom säkerhetskraven

upp till Performance Level e och säkerhetsintegritetsnivå 3.

 

Förutom den grundläggande passiva säkerheten sköter styrningen

PSSuniversal PLC i automationssystemet PSS 4000 även

övervakningen av samtliga säkerhetsrelevanta signaler från brytare,

lasrar, robotar och laboratoriefönster. Dessutom övervakas

åtkomstområdet i lasersvetsningslaboratoriet av

skyddsgrindssystemet PSENsgate och driftsättsväljaren PITmode,

som gör att anläggningen kan användas och styras i olika driftsätt av

behöriga personer.

”Den enhetliga och flexibla säkerhetslösningen från Pilz möjliggör

alla nuvarande och kommande lasertillämpningar,” förklarar Frank

Boekhoff, ansvarig för fogteknik på avdelningen för forskning och

utveckling på MEYER WERFT.
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Kontakt:

Martin Kurth

Företags- och fackpress

Tyskland 

Telefon: +49 711 3409-158

E-post: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Fackpress

Tyskland 

Telefon: +49 711 3409-7009

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

Stephan Marban

Presskontakter

Österrike 

Telefon: +43 1 7986263-13

E-post: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Presskontakter

Schweiz 

Telefon: +41 62 88979-33

E-post: m.bernasconi@pilz.ch

 

Tekster og billeder kan også downloades på www.pilz.com. For at

komme direkte til de relevante internetsider i Pressecenter, bedes

du indgive følgende webkode på hjemmesiden. : 82621
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Om Pilz

Pilz är ett internationellt, innovativt företag inom automationsteknik.

Pilz lösningar skapar säkerhet för människa, maskin och miljö.

Familjeföretaget har sitt huvudkontor i Ostfildern utanför Stuttgart

men finns representerat i alla världsdelar med 2.200 medarbetare i

40 dotterbolag och filialer.

Företagets produkter omfattar sensorteknik, elektroniska

övervakningsreläer, säkerhetsreläer, konfigurerbara och

programmerbara styrsystem, automationslösningar med Motion

Control, system för industriell kommunikation samt

visualiseringslösningar och operatörspaneler.

Pilz lösningar används på alla områden inom maskin- och

anläggningsteknik, bland annat inom förpacknings- och

fordonsindustrin, samt för järnvägsteknik, pressar och vindkraft.

Lösningarna ser även till att bagagetransportanläggningar på

flygplatser inte ger upphov till faror, att linbanor och

bergochdalbanor kan köras säkert och att brandskydd och

strömförsörjning kan garanteras i byggnader.

Pilz har även ett stort utbud av tjänster som erbjuds världen över,

exempelvis säkerhetsrådgivning, projektering samt

produktutbildningar och seminarier inom maskinsäkerhet.
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Pilz på sociala nätverk

I våra kanaler på sociala medier finns mer information om företaget

och personerna som jobbar på Pilz. Vi rapporterar även om den

senaste utvecklingen inom automationstekniken.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

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

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

Kontaktperson för journalister

Martin Kurth

Företags- och fackpress

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Fackpress

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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