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Pilz, Hannover Messe 2016, Salon 9, Stand D17'de
- Otomasyonda sizin tarzınız!

Ostfildern, 23.02.2016 -

  

Sloganımız: "Otomatikleştiriyoruz. Emniyetli bir şekilde." Pilz, bu yılki

Hannover Messe'de 25 - 29.4.2016 tarihlerinde endüstri çözümleri

ile emniyet ve otomasyon için hizmetler sunacak. Otomasyon şirketi

ayrıca, "Çalıştırma ve izleme" ve dünyada bir ilk olan "Sensör

teknolojisi" alanındaki ürün inovasyonlarını da sunacak.

 

Emniyetli insan-robot işbirliği (HRC) ise diğer bir tema olacak:

"Robot meslektaşımız" harekete geçtiğinde, ziyaretçiler de canlı

olarak orada bulunabilirler. Şirket, mühendislikten görselleştirmeye

kadar geçen süreçte, otomasyon çözümlerinin Smart Factory için

kullanıcı dostu yöntemlerle asıl uygulandığını göstermek üzere bir

gösterici kullanacak.

HMI'de Gala: Zarif cihaz!

Dünyadaki ilk cihaz ilk defa Pilz'in standında sergilenecek: Yeni

PSENopt II, IEC/EN 61496 Kategori PL d ile uyumlu uygulamalarda

kullanım için geliştirilen ilk Tür 3 ışık çitleri. 2015 yılı Mayıs ayında

standartların değişmesiyle birlikte, PL d kullanmak isteyen

kullanıcıların Tür 4'e geçmeleri gerekti. Bu durum pratikte Tür 4

gerekli değilken bile yüksek maliyetlere yol açtı. PSENopt II birimleri

standarttaki boşlukları dolduruyor ve aynı zamanda müşteriye göre

özel geliştirildikleri için ekonomik ışık çiti çözümleri de sunuyor. 

Ayrıca otomasyon şirketi, PSENmlock emniyet geçit sistemi ile

sensör teknolojisinde başka bir inovasyon daha tanıtacak. Tüm
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cihazlarda en yüksek PL e kategorisine kadar kişisel ve süreç

koruması için emniyet kilidine sahip emniyet geçidi izlemesi

sunuyor.

Güvenilir bir gözlemci olarak görselleştirme

Pilz'in sensör teknolojisindeki inovasyonları arasında, endüstriyel ağ

sistemi modülü, bağlantı ve emniyetli sensör teknolojisi PSEN'i

birleştiren yeni Emniyet Cihazı Tanılama da bulunuyor. Sensör

tanılaması, uzaktan da olsa, verilerin kolayca çağrılmasını sağlıyor,

böylece hizmet işlemlerini ve arıza sürelerini azaltıyor.

İyi bir tanıtım yalnızca sensör teknolojilerinde daha geniş bir

kullanım sağlamıyor, Pilz ayrıca kontrol, tanılama ve görselleştirme

için yeni bir çözüm bütünü için destek sağlıyor. Hannover'de tam

otomasyon uzmanı, PMI ürün serisine (Pilz İnsan Makine Arayüzü)

dahil olan ve soft PLC yazılım paketi içeren yeni operatör terminali

PMI 6 Kontrolünü sunacak.

Pilz standındaki robot meslektaşımız

Bütüncü bir tedarikçi olarak Pilz, emniyetli robot uygulamaları için

emniyetli 3D kamera sistemi SafetyEYE gibi hizmetler ve çözümler

de sunuyor.

Hannover'de robot meslektaşımız, ziyaretçilere, gözle görülür yıkıcı

bir koruma yerine, "üzerinde çalışılan bir iş" teslim edecek: Pilz

standındaki canlı gösteri emniyetli insan-robot işbirliklerinin

günümüzde nasıl gerçekleştirildiğini gösterecek.

Robotik sunumların merkezinde ise, bir robot sisteminin her bir

yaşam parçasına göre özel düzenlenmiş, süreç analizi ve risk

değerlendirmesinden CE markalamasına kadar destek veren

kapsamlı bir sektör hizmet portföyü yatıyor.

Yalnızca "Akıllı"

Robotik alanının yanı sıra, "Industrie 4.0" standın odaklanacağı
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inovasyonlardan biri. Burada şirket, modüler bir tesiste, dağıtılmış

zeka sayesinde kontrol görevlerinin nasıl verimli ve kullanıcı dostu

olabileceğini göstermek için canlı bir gösterici kullanacak. Bu defa

odak noktası ise Industrie 4.0-uyumlu otomasyon sistemi PSS 4000

olacak.

SmartFactory KL araştırma platformunun bir üyesi olarak Pilz,

Industrie 4.0 için tek tip standartların oluşturulmasında aktif olarak

rol almaktadır. Hannoverde Pilz, Salon 8'deki SmartFactory KL

standında da temsil ediliyor. Burada, diğer ortaklarla birlikte

geliştirilen ve Industrie 4.0'ün bazı temel yönlerinin pratik

uygulamasını gösteren bir üretim hattı sergilenecek.

 

"Büyük Ortak" – ABD Pilz için önemli bir pazar

Pilz ABD'de, 20 yılı aşkın bir süredir kendi bayisi ile yerel olarak

temsil ediliyor. "Hannover Messe'nin bu yılki resmi ortak ülkesi,

halihazırda Alman makine mühendisliğinin bir numaralı ihracat

pazarı ve Pilz için de önemli bir pazar" diyor Pilz Amerikan bayisi

Genel Müdürü Mike Beerman. Yalnızca çözümler destek

sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kapsamlı bir hizmet portföyü de

sunuyor: "Standartlar hakkında uygulama bilgisi önemlidir, çünkü

standartlar operatörler ve kullanıcılar için bir çerçeve sağlar ve

emniyetli bir çalışma ortamı yaratmalarına yardımcı olur. İşte de tam

da burada Pilz ABD destek sağlayabilir" diyor Beerman.

Pilz, Hannover Messe'de Salon 9, Stand D17'de ve SmartFactory

KL'de Salon 8, Stand D20'de bulunuyor.

Daha fazla bilgi için: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe veya

webkodu web9481.
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Baþlýk:

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.: 87959
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Pilz Grubu

Pilz Grubu,  otomasyon teknolojileri için ürün, system ve hizmet

sağlayan küresel bir sağlayıcıdır. Stuttgart yakınlarında Ostfildern’de

yer alan aile şirketi yaklaşık 2.500 çalışana sahiptir. Dünyanın dört

bir yanında 42 iştirak ve şubesiyle Pilz insan, makine ve çevre için

emniyetli çözümler sunar. Teknoloji lideri, endüstriyel iletişim, teşhis

ve görselleştirme dahil olmak üzere sensörler ile kontrol ve sürücü

teknolojilerinden oluşan eksiksiz çözümler sunar. Uluslararası

hizmetleri arasında danışmanlık, mühendislik ve eğitim yer alır.

Mekanik ve tesis mühendisliğine ek olarak Pilz’in çözümleri rüzgar

enerjisi, demiryolu teknolojileri ve robot bilimi gibi farklı sektörlerde

kullanılır.

www.pilz.com

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/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

https://www.linkedin.com/company/pilz
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Gazeteciler için irtibat

Martin Kurth

Kurumsal ve Teknik Basın

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Teknik Basın

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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