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Pilz, SPS IPC Drives Fuarında (Salon 9, Stant 370)
– Emniyet ve otomasyonun tek adresi

Ostfildern, 24.09.2015 -

  

Bu yıl Nuremberg'deki SPS IPC Drives (24. - 26.11.2015) furarında

Pilz, otomasyon görevlerine yönelik tüm çözümlerini sergileyecektir:

sensör teknolojisinden kontrol ve sürücü teknolojisine; tek durakta

emniyet ve otomasyon! Pilz ayrıca SmartFactory KL araştırma

platformunun diğer ortaklarıyla birlikte Industrie 4.0 için otomasyon

konseptlerini 3a Salonunda paylaşımlı stantta sergileyecektir.

 

Nuremberg'de sunulacak yeniliklerden biri de PNOZmulti 2 konfigüre

edilebilir kontrol sistemlerine yönelik yeni temel ünite m B1'dir. Daha

fazla fonksiyon çeşitliliğine sahip makineler için daha yüksek

performans sunar ve iki entegre Ethernet portu vardır. Kısa arıza

süreleri ve tesisin yüksek düzeyde kullanılabilirliği, ilgili genişletme

modülleri aracılığıyla tüm ortak fieldbus sistemlerine bağlantı ile

garanti edilir.

Emniyet ile otomasyon arasındaki bağlantıyı sağlayan yazılım

PNOZmulti Configurator 10.0.0 versiyonu da Nuremberg'de

tanıtılacaktır. Bu versiyon, PNOZmulti Mini ve PNOZmulti 2 dahil

tüm PNOZmulti kontrol sistemlerinin sorunsuz işletiminde

kullanılabilir. Örneğin, yeni versiyon özel modül programlarının

konfigürasyonunu destekler. Hareket izleme modüllerinde modül

programı, genişletme modülünde yerel olarak gerçekleştirilebilecek

hız gibi birçok izleme alanının konfigürasyonunu sağlar. Bu,

kullanıcılara uygulamaları için daha fazla esneklik sunar.
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"Yazılım, modern otomasyon konseptlerinde merkezi bir rol

oynamaktadır. Görevi, giderek karmaşıklaşan tesislerin ve

makinelerin kurulumunu ve işletimini mümkün olduğu kadar basit

seviyede tutmaktır. Ayrıca emniyet ile otomasyon arasındaki kritik

bağlantıdır. Pilz GmbH & Co. KG Yönetim Kurulu Başkanı Renate

Pilz, yazılım için "her iki dünya için bir araç, amacımız bu" diyor.

Pilz, SPS IPC Drives fuarındaki stantta çok yönlü yazılım araçlarını

tanıtacak. Web tabanlı görselleştirme yazılımı PASvisu öne çıkan

ürünümüzdür. Bu ürün yalnızca görselleştirme için değil aynı

zamanda tesis ve makine durumlarını aktif bir şekilde kontrol etmek

ve çalıştırmak için de kullanılabilir. Bunun için PASvisu, kontrol ve

görselleştirmenin yakın uyumuna güvenir. Platformdan bağımsız

görselleştirme yazılımı, Pilz kontrol çözümleri ile otomasyon

projelerinin tüm veri gruplarına erişebilir. Kullanıcı arabirimi "sürükle

ve bırak" aracılığıyla konfigüre edilebilir ve bu da makineye

benzersiz bir görünüm kazandırır.

Daha fazla emniyet ve maliyet etkinliği için hizmetler

Pilz, eksiksiz bir tedarikçi olarak makinenin tüm kullanım ömrü

boyunca danışmanlık ve destek hizmeti sağlar. Nuremberg'deki Pilz

standının ziyaretçileri, risk değerlendirmesi, emniyet konsepti,

emniyet validasyonu ve CE işaretleme için ihtiyaca uygun servisler

hakkında bilgi alabilir. CMSE® – Certified Machinery Safety Expert

– yetkinliği dahil servis portföyünü tamamlayan birbirinden farklı pek

çok eğitim bulunmaktadır.

Pilz, SmartFactory KL için paylaşımlı stantta
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Pilz, SmartFactory KL araştırma platformunun bir üyesi olarak

Industrie 4.0 için tek tip standartların hazırlanmasında aktif rol

almakta ve 3a Salonundaki "Otomasyon IT ile buluşuyor" paylaşımlı

standında temsil edilmektedir. SmartFactory KL ortaklarıyla birlikte

geliştirilen bir üretim hattı da fuarda olacak. Industry 4.0'ın bazı

önemli özelliklerinin pratik uygulamalarını gösterir. Tanıtımda iş

parçası taşıyıcıları için akıllı ve otomatik depolama olarak kullanılan

Pilz'in depolama modülü yer almaktadır.

Pilz, Salon 9, Stand 370'de ziyaretçileriyle buluşuyor. Fuar standı

hakkında daha fazla bilgiye https://www.pilz.com/en-INT/sps-ipc-

drives adresinden ulaşabilirsiniz

 

Bayiler için irtibat bilgileri:

Avustralya:

Don Gherashe

Telefon: +61 3 95446300

E-posta: safety@pilz.com.au

İngiltere:

Natasha Sephton-Pike

Telefon: +44 1536 460766

E-posta: marketing@pilz.co.uk

Hindistan:

Shivani Handoo

Telefon: +91 20 24213994/95

E-posta: s.handoo@pilz.in

İrlanda:

Yvonne McNamara
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Telefon: +353 21 4346535

E-posta: y.mcnamara@pilz.ie

ABD ve Kanada:

Felicia Caponi

Telefon: +1 734 354-0211

E-posta: f.caponi@pilzusa.com

Pilz Grup için 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

 

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.: 85360
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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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