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InnoTrans 2016 fuarında otomasyon şirketi olan Pilz, endüstriyel

olarak kanıtlanmış otomasyon teknolojisinin demir yolu sektöründe

nasıl kullanıldığını gösterecektir. Stand, Sanayi 4.0

mekanizmalarının demiryolu teknolojisine aktarılmasını sağlayan

PSS 4000-IR üzerine odaklanacaktır. Pilz çözümleri en yüksek

emniyet bütünlüğü olan SIL 4 seviyesine kadar uygulamalarda

kullanılabilir; onlar ayrıca CENELEC’in kuralcı gereksinimlerini

karşılamakta ve açık RaSTA protokolünü desteklemektedir. Pilz, Pilz

kontrol çözümlerine yönelik geniş uygulama alanlarını fuara gelen

ziyaretçilerin deneyim etmelerine yardımcı olması için sanal

gerçeklik kullanmaktadır.

 

Pilz, demiryolu sanayisi için güvenli bir otomasyon ortağıdır.

Ürünlerimiz hatlar üzerinde, trenlerde ve demiryollarına ilişkin

uygulamalardaki kontrol işlevlerini çözüme kavuşturmak için

kullanılabilir. Bunu verimli şekilde ve yüksek emniyet gereksinimleri

uyarınca yapıyorlar” diye açıklıyor Pilz GmbH & Co. KG Yönetim

Kurulu Başkanı Renate Pilz.

Hızlı mühendislik, optimize edilmiş teşhis ve bakım

Berlin’de sergilenen PSS 4000-R otomasyon sistemi, demiryolu

taşımacılığına yönelik özel gereksinimleri karşılamaktadır. Bir

yandan elektromanyetik müdahaleye, aşırı sıcaklıklara ve mekanik
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yüklere karşı güçlendirilmiş olan evrensel kontrol sistemlerinden

oluşmaktadır. Diğer yandan ise otomasyon sistemi hazırlık,

konfigürasyon ve parametre ayarı için kullanılan PAS4000 yazılım

platformunu içermektedir. Çeşitli editörler konfigürasyon işlerini

azaltmakta, teşhis seçeneklerini geliştirmekte, bakım ve onarım

işlemlerini basitleştirmektedir. Komple çözüm, CENELEC uyarınca

SIL 4 seviyesine kadar emniyet ve çevre gereksinimlerini

karşılamaktadır.

En route to Rail 4.0

PSS 4000 otomasyon sistemi karmaşık ve dağınık tesislerde bile net

kontrol sağlar. Sistem, alanda kontrol zekasının dağılımına ve

modüler bir tesis yapısına dayanmaktadır. Bu nedenle Pilz,

demiryolu taşımacılığı gereksinimlerine yönelik Sanayi 4.0’ın temel

unsurlarını aktarmaktadır.

PSS 4000-R, demiryolu sektöründeki farklı emniyet bütünlük

düzeyindeki çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Bunlar hemzemin

geçitlerde sinyal izleme gibi sinyal verme alanlarındaki kontrol veya

izleme fonksiyonlarını, güvenlik teknolojisini veya sinyal kutusu

bağlantısını içermektedir. Ayrıca demiryolu araçlarındaki ve hat inşa

etme makinelerindeki kontrol fonksiyonları da uygulanabilir. Fuar

ziyaretçileri sanal gerçeklik (VR) sayesinde geniş çaplı uygulama

alanlarını ve seçenekleri deneyim edebilirler: VR gözlük ziyaretçilere

bir demiryolu uygulamasının detaylarını, hareket edip

keşfedebilecekleri bir uygulamayı aktarmaktadır.

Yeni uygulamalar için ”Industry corner (Sanayi köşesi)

“Sanayi köşesi” Pilz’in fuar standını tamamlamaktadır. Burası,

demiryolu sektöründe emniyetle ilgili uygulamaları çözümlemek için

kullanılabilecek sanayice kanıtlanmış diğer ürünlerin sergilendiği

yerdir. Sergilenen ürünler, emniyet kapılarına yönelik koruyucu
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kilitleme cihazlarının yanısıra kapı alanındaki yolcuları korumak için

kullanılabilecek sensör kabiliyetli bir dokumayı içermektedir.

Pilz, Salon 6.2, Stand 405’de sergi düzenliyor.

Daha fazla bilgi: https://www.pilz.com/en-INT/innotrans

 

  

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.: 88910
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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://www.linkedin.com/company/pilz-t%C3%BCrkiye/

Gazeteciler için irtibat

Basın İletişim
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