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MEYER WERFT, emniyet çözümleri için Pilz'i
tercih ediyor

, 12.11.2014 -

  

Papenburg'ta bulunan MEYER WERFT, yüksek performanslı lazer

kaynak teknolojisi kullanılan lazer kaynak laboratuvarını, PSS 4000

otomasyon sistemi, PSEN emniyetli sensör teknolojisi ve Pilz marka

kontrol ve sinyal cihazlarını kapsayan emniyet çözümleriyle

donatmıştır. PSENgate emniyetli kapı sistemi ve PITmode

operasyon modu seçme anahtarı ile birlikte PSS 4000, lazer kaynak

laboratuvarındaki tüm emniyet fonksiyonlarını izler ve kontrol eder.

Bununla birlikte, Performans Seviyesi e ve Emniyetli Bütünlük

Seviye 3'e kadar geçerli olan en yüksek emniyet gereksinimlerini de

karşılamaktadır.

 

Temel pasif emniyetle ilgilenmesinin yanı sıra, PSS 4000 otomasyon

sistemi ailesine ait PSSuniversal PLC kontrol sistemleri, şalterler,

lazer, robot ve laboratuvar pencerelerindeki emniyete ilişkin

sinyalleri de izler. Çeşitli işletim modlarında tesisin yetkili personel

tarafından kullanılması ve kontrol edilmesini sağlayan PSENgate

emniyetli geçit sistemi ve PITmode operasyon modu seçme

anahtarı, ayrıca lazer kaynak laboratuvarının erişim alanının da

izlenmesini sağlar.

MEYER WERFT Ar-Ge Departmanı Birleştirme Teknolojileri Birimi

Müdürü Frank Boekhoff şöyle diyor "Pilz'in sunduğu bütünsel ve

esnek emniyet çözümleri tüm mevcut ve gelecekteki lazer

uygulamalarını mümkün kılıyor".
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You can find texts and images at <a

href="http://www.pilz.com">www.pilz.com</a> also for downloading.

To go directly to the relevant internet pages in the press centre,

enter the following <strong>Web code</strong> in the search of the

home page.: 82621

Sosyal aðlarda Pilz

Sosyal medya kannalarýmýzda sizlere þirketimiz ve Pilz çalýþanlarý

hakkýnda bilgiler veriyor ve otomasyon teknolojisindeki güncel

geliþmeleri rapor ediyoruz.

https://www.facebook.com/pilzturkiye/

https://twitter.com/pilzturkiye

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

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

https://www.linkedin.com/company/pilz-t%C3%BCrkiye/

Gazeteciler için irtibat

Basın İletişim
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