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Pressmeddelande

Pilz på Hannovermässan 2017, hall 9, monter D17
– smartare automation!

Ostfildern, 07.03.2017 - Med mottot ”Vi automatiserar. Säkert.”

presenterar Pilz branschlösningar, produktnyheter och tjänster

för kompletta automationslösningar på Hannovermässan 24–28

april 2017. Innovativa nyheter för områdena människa-robot-

interaktion (MRI) och sensorteknik samt smarta fabriker står i

fokus för årets uppträdande på mässan.

  

Vår styr- och driftteknik samt lämpliga diagnos- och

visualiseringssystem med tillhörande programvara visas också upp

på mässan.
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Kompletta lösningar för säkra robotapplikationer

Äkta MRI behöver inga skyddsstaket mellan människor och robotar.

Pilz visar hur detta kan lösas på ett säkert sätt med hjälp av en MRI-

applikation som säkras med enbart Pilz-produkter enligt principen

för effekt- och kraftbegränsning. Två nya produkter för säker MRI

används. Pilz innovativa kraft- och tryckmätningssystem PROBms

är ett komplett paket för validering av MRI-applikationer. I satsen

ingår ett kollisionsmätverktyg enligt ISO/TS 15066. Kraft- och

tryckmätningssystemet erbjuds att hyra internationellt. Eftersom

mätningarna alltid blir exakta kan produktiviteten och tillförlitligheten

hos MRI-tillämpningar höjas.

Även den nya Safety-laserskannern PSENscan hjälper användare

av robotapplikationer: Framför allt i riskområden med dålig insyn i

sådana applikationer kan det vara svårt att upptäcka personer. Till

skillnad mot ljusgaller övervakar PSENscan hela riskområdet

permanent. Det förhindrar återstarter så länge en person befinner

sig i riskområdet. Så kan du höja produktiviteten och förbättra

ergonomin i din anläggning samtidigt som säkerheten höjs.
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Safety för Industri 4.0

Modulära och distribuerade maskiner och anläggningar medför en

avsevärd grad av sammankoppling i applikationen. Modellen av en

Smart Factory visar hur individuellt anpassade produkter kan

tillverkas på ett flexibelt, kostnadseffektivt och användarvänligt sätt.

Modellen består av tre sammankopplade moduler som fungerar som

en smart produktionslinje och tillverkar personligt anpassade

produkter. Pilz-komponenter används i såväl sensorn som driften

och styrningen. Nytt: Den elektriskt aktiverbara nödstoppsknappen

PITestop active. Den signalerar om den är aktiv eller inte med hjälp

av belysning. Maskin- och anläggningsdelar kan aktiveras eller

inaktiveras efter behov enligt ISO 13850. På så sätt kan man enkelt

skapa flexibla säkerhetskoncept, precis som en Smart Factory

kräver. PITestop active bidrar med andra ord till ökad flexibilitet och

modularisering, helt i Industri 4.0:s anda.

Dessutom i Hannover: Den nya open source-industridatorn

Industrial PI för digital automation. Den ”omvandlingsbara”

industridatorn som bygger på Raspberry Pi hjälper företag vid

utvecklingen av en Smart Factory. Den nya industridatorn från Pilz

kan användas inom många olika användningsområden med fritt

tillgänglig programvara.

Som IIoT-gateway samlar industridatorn in data i närområdet kring

maskiner och anläggningar samt utvärderar och bearbetar den. Den

nya industridatorn från Pilz kopplar ihop internet i enheterna i

industriella miljöer med molntjänster. Med andra ord en perfekt

lösning för Industri 4.0.

Sida 3 av 5



Visualiseringslösning som förenar

Även området hantering och övervakning har utökas: På

Hannovermässan presenterar Pilz nya version 1.4 av den

webbaserade visualiseringslösningen PASvisu: Där möjliggör ett

OPC UA-gränssnitt anslutning till ministyrningarna PNOZmulti och

andra styrsystem. Så kopplas styrningen och

visualiseringsprogramvaran samman och all information från

styrningen överförs. Det underlättar samtliga steg – projektering,

runtime och underhåll: Det går snabbare att genomföra

automationsprojekt, eftersom du slipper mata in och tilldela variabler

manuellt.

Pilz finns i hall 9, monter D 17. Mer information hittar du på:

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

  

 Bildtext:

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. : 181319
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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

http://www.youtube.com/pilzSE

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

Kontaktperson för journalister

Presskontakt
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