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Mesaja týkla

Pilz, SmartFactory KL araştırma platformunun
yeni üyesidir – Endüstri 4.0 standartları için
birlikte çalışıyoruz

, 06.02.2015 -

  

Pilz, SmartFactory KL tanıtım ve araştırma platformunun yeni

üyesidir. Böylece, eksiksiz bir emniyet otomasyonu tedarikçisi

Endüstri 4.0 için birleştirilmiş standartlar geliştirilmesi konusuna aktif

katılım gerçekleştirecektir. İlk ortak proje Hannover Messe 2015'teki

akıllı fabrika tanıtımı için depolama modülünün uygulanmasıdır.

 

"Otomasyon ve BT dünyasının gereksinimleri hesaba katıldığında,

sonuç olarak ortaya Endüstri 4.0 ruhuna uygun olan ve kullanıcılar

tarafından kabul gören pratik çözümler çıkar. Akıllı fabrika bu önemli

işi desteklemek için uygun bir platformdur", diyor Pilz GmbH & Co.

KG Yönetim Kurulu Başkanı Renate Pilz, akıllı fabrikanın önemini

vurgulayarak.

Bu girişimin amacı Endüstri 4.0 vizyonunun gerçekleştiği yenilikçi

fabrika sistemlerini test etmek. Tam üye olarak Pilz bu girişimin

hedefine yönelik her alanda katılım gösteriyor ve kendi tekliflerinde

kullanmak üzere geliştirme platformundaki ortak çalışmaların

sonuçlarını takip ediyor.

"Pilz'in üye olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." Özellikle,

Hannover Messe'deki tanıtım tesisinin ortaklarından biri olarak, Pilz

emniyetli otomasyon alanındaki yetkinliği ile ana bileşenlerden birine

katkıda bulunmaya devam etmektedir". Smart FactoryKL Öncüsü ve
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İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Detlef Zühlke bu şekilde

düşünüyor.

Emniyet ve modülerleştirme önemli konulardır

İlk olarak, makine emniyeti alanındaki deneyimiyle, Pilz emniyetin iki

bölümü olan emniyet (makine emniyeti) ve güvenlik (BT güvenliği)

ile standartlaştırmayı ve ortak yaklaşımı savunur.

İkinci olarak, Pilz modülerleştirme konusu ile ilgilenir. Pilz'in PSS

4000 gibi otomasyon sistemleriyle kontrol işlevlerinin dağıtımı temeli

oluşturur.

"Mekatronik yaklaşıma uygun olarak tesislerin kurulması makine

öğelerinin tamamen modülerleştirilmesini sağlar. İşlevler

standartlaştırılır ve çok sayıda modülde tekrar kullanılabilir. Akıllı

fabrika bu gibi otomasyon konseptlerini test etmek için mükemmel

bir yerdir", diyor Renate Pilz.

Hannover Messe 2015'te Pilz tanıtım modülü

Hannover Messe 2015'te SmartFactory KL, farklı üreticiler

tarafından çeşitli kontrol mimarileriyle yapılan modüler ve üreticiler

arası üretim tesisinin birlikte sorunsuz bir şekilde nasıl çalıştığını

gösterecek (Salon 8, D20 Standı).

Pilz Akıllı Fabrika tanıtımını akıllı ve otomatik depolama modülü ile

genişletiyor.
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İrtibat:

Martin Kurth

Kurumsal ve Teknik Konularda Basın Sorumlusu

Almanya

Telefon: +49 711 3409-158

E-Posta: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Teknik Basın

Almanya

Telefon: +49 711 3409-7009

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

Stephan Marban

Basınla İlişkiler

Avusturya

Telefon: +43 1 7986263-13

E-Posta: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Basınla İlişkiler

İsviçre

Telefon: +41 62 88979-33

E-Posta: m.bernasconi@pilz.ch
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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.: 83258

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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