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Pressmeddelande

Pilz visar upp världsnyheter på SPS IPC Drives
2017 – Automation: Säkerhet för alla dimensioner

Ostfildern, 06.10.2017 - På SPS IPC Drives 2017 i Nürnberg (28–

30 november) visar Pilz hur människor och maskiner med

dynamiska säkerhetslösningar kan arbeta närmare, mer

produktivt och mer ergonomiskt tillsammans. Till

världsnyheterna hör styrningen PSS67 PLC, den första säkra

PLC-styrningen med skyddsklass IP67 samt

säkerhetstrampmattan PSENmat med platsavkänning.

  

PSS67 PLC: Automation utan kopplingsskåp

På området styrteknik presenterar Pilz PSS67 PLC på SPS IPC

Drives, den första säkra PLC-styrningen med skyddsklass IP67.

Tack vare den helgjutna modulelektroniken är den här styrningen

mekaniskt mycket robust. Den kan monteras direkt på maskinen

och kräver mycket lite plats. Detta minskar kabeldragningsbehovet

jämfört med system med kopplingsskåp och ökar flexibiliteten hos

modulära anläggningsarkitekturer.

Säkerhetstrampmatta PSENmat med platsavkänning

På årets upplaga av SPS IPC Drives presenterar Pilz sin nya

säkerhetstrampmatta PSENmat. En världsnyhet är den integrerade

platsavkänningen, som möjliggör nya koncept för

maskinmanövrering. Operatören kan till exempel arbeta med fria

händer tack vare definierade och markerade mattområden med

integrerad brytarfunktion. Med PSENmat förenas säker övervakning

av ytor med manövrering av maskiner och anläggningar i en enda

sensor. De tryckkänsliga sensorerna i PSENmat lämpar sig särskilt

bra för tuffa miljöer vad gäller ljusförhållanden, nedsmutsning och

skuggor.
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Säkerhetslaserskannern PSENscan för säkerhet i 2D

Säkerhetslaserskannern PSENscan möjliggör tvådimensionell

övervakning av ytor. Den säkrar inte bara åtkomsten till riskområdet,

utan även utrymmet bakom det. På så sätt undviks ofrivillig

återaktivering när personer befinner sig i riskområdet. Förarlösa

transportsystem (FTFS) kan nu säkras helt med endast två

säkerhetslaserskannrar. 2D-laserskannrarna identifierar föremål i

fordonets färdväg och ser till att maskinen bromsas in i rätt tid.

Det säkra 3D-kamerasystemet SafetyEYE: Ny generation

Med det säkra 3D-kamerasystemet SafetyEye kan arbetsområdet

för människa och maskin övervakas optiskt – utan att försvåra

åtkomsten till applikationen. Kamerasystemet monteras ovanför

applikationen och har alltid överblick över hela applikationsområdet.

På mässan presenterar Pilz den senaste generationen som nu är

utrustad med en livevideoserver. Därmed kan varnings- och

skyddsutrymmen fjärrövervakas.

Dynamisk säkerhet för produktivitet och ergonomi

Besök Pilz mässmonter och upplev hur människa och robot kan

arbeta tillsammans även utan skyddsstaket med hjälp av dynamiska

säkerhetslösningar: Människans placering i ett samarbete mellan

människor och robotar registreras i en extern 2D- och 3D-

sensorteknik från Pilz, som inte är integrerad i roboten. Beroende på

användningsområdet används olika tekniker eller kombinationer för

säkerheten.

”För att förena säkerhet, produktivitet och ergonomi vid maskinerna

får säkerheten inte längre vara punktbaserad. Med ett komplett

utbud av sensorer som kan övervaka både ytor och utrymmen

skapar Pilz nya möjligheter för dynamiska säkerhetskoncept. Då kan

människor och maskiner dela arbetsutrymmet på ett säkert sätt,”

berättar Renate Pilz, vd och delägare, om företagets fokusområde

på mässan.
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Ta del av Industri 4.0

Den intelligent sammankopplingen av autonoma

anläggningsmoduler är en förutsättning för en flexibel och smart

produktion. Med Pilz Smart Factory visar företaget på mässan hur

individuellt anpassade produkter för massproduktion kan tillverkas

snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt. Alla komponenter i sensorn,

driften och styrningen kommer från Pilz. Styrningsuppgifterna i Pilz

Smart Factory tas därmed över från automationssystemet PSS

4000: med systemet kan styrningsfunktionerna för hela

anläggningen programmeras centralt i ett verktyg – och därefter

fördelas smidigt på de olika PLC-styrningarna. Detta sparar tid och

förhindrar att fel uppstår.

Pilz finns i hall 9, monter 370. Mer information hittar du på:

https://www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives

  

Bildtext: Förutom produktnyheterna visar Pilz upp sin Smart-Factory-modell Industri 4.0 på
SPS IPC Drives 2017.

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. : 188202
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/sps-ipc-drives/index.html


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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