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Pilz, Hannover Messe 2017, Salon 9, Stand D17’de
- Daha akıllı otomasyon!

Ostfildern, 07.03.2017 - Slogonamız: “”Otomatikleştiriyoruz.

Emniyetli bir şekilde." Pilz, 24 - 28 Nisan 2017 tarihlerinde

Hannover Messe’de endüstri çözümlerini, eksiksiz otomasyon

çözümleri için ürün yeniliklerini ve hizmetlerini sergiliyor

olacak. Bu yılki standda insan robot işbirliği (HRC), sensör

teknolojisi ve akıllı fabrika için yenilikçi yeni ürünler üzerine

yoğunlaşılıyor.

  

Kontrol ve sürüş teknolojisinin yanı sıra ilgili tanılama ve

görselleştirme sistemleri ile bunlarla bağlantılı yazılımlar da

standımızda yerini alacak.
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Güvenli robot uygulamaları için eksiksiz çözümler

Genuine HRC’nin insan ile robot arasında korumaya ihtiyacı yoktur.

Pilz standında, güç ve kuvvet sınırlaması ilkesine uygun olarak

korunan ve tamamen Pilz portföyündeki ürünlerle donatılmış bir

HRC uygulaması örneğini kullanarak bunu güvenli bir şekilde nasıl

uygulayacağınızı göstereceğiz. Burada güvenli HRC için iki yeni

ürün kullanılacak. Yenilikçi kuvvet ve basınç ölçüm sistemi PROBms

ile Pilz, HRC uygulamalarını doğrulayan eksiksiz bir paket

sunmaktadır. Set içinde ISO/TS 15066 ile uyumlu bir çarpışma

ölçüm cihazı bulunmaktadır. Kuvvet ve basınç ölçüm sistemi tüm

dünyada kiralanabilmektedir. HRC uygulamalarının verimliliği ve

güvenilirliği, hassas ölçüm sayesinde her zaman arttırılabilir.

Yeni emniyet lazer tarayıcısı PSENscan, robot uygulamaları

kullananları da desteklemektedir: insanlar bu tür uygulamalarda,

özellikle de görünürlüğün zayıf olduğu tehlike bölgelerinde fark

edilmemeyi kolayca başarabilirler. Işık perdeleri tarafından sağlanan

korumanın tersine, PSENscan tehlike bölgesinin tamamını sürekli

izler. Böylece tehlike bölgesinde birinin bulunması durumunda

yeniden başlatma işlemi önlenmiş olur. Bu durum, emniyeti

arttırırken tesisiniz için de daha fazla verimlilik ve daha iyi ergonomi

anlamına gelir.
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Industrie 4.0 için emniyet

Modüler, dağıtılmış fabrika ve makinelerde, uygulama ağı çok

önemlidir. Akıllı bir fabrika modelinde; bireyselleştirilmiş ürünlerin

esnek, düşük maliyetli ve kullanıcı dostu bir şekilde nasıl

üretilebileceğini görebilirsiniz. Model, akıllı bir montaj hattında

kişiselleştirilmiş ürünler üreten bir ağdaki üç modülden oluşmaktadır.

Sensör ve tahrikten kontrol ünitelerine kadar tüm parçalar Pilz’e

aittir. Ayrıca yeni bir ürün mevcuttur: elektrikle çalıştırılan E-STOP

düğmesi PITestop aktif. Aktif olup olmadığını ışıkla gösterir. Makine

ve tesis bölümlerini ISO 1385’ye uygun olarak gerektiği gibi güvenli

şekilde etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için kullanılabilir.

Sonuç olarak akıllı fabrikanın gerektirdiği esnek emniyet kavramları

kolayca uygulanabilir. PITestop aktif Industrie 4.0’ın ruhuna

tamamen uyacak şekilde daha fazla esneklik ve modülerleştirme

sağlanmasına yardımcı olur.

Ayrıca Hannover’de: dijital otomasyon için yeni açık kaynak

endüstriyel PC Industrial PI ürününü görebilirsiniz. Raspberry Pi’yi

temel alan “dönüştürülebilir” endüstriyel PC, şirketlerin akıllı bir

fabrika tasarlamasına yardımcı olur. Ücretsiz olarak temin edilebilen

yazılım sayesinde Pilz’in yeni endüstriyel PC’si çok sayıda

uygulamada kullanılabilir.

Bir IIoT Ağ Geçidi olan Industrial PI, tesis ve makinelerin hemen

yakınındaki verileri toplar, değerlendirir ve işler. Böylece Pilz’in yeni

endüstriyel PC’si endüstriyel ortamdaki Nesnelerin İnternetini bulut

hizmetlerine bağlar. Ve bu şekilde Industrie 4.0 için ideal çözümü

sunmuş olur.
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Bağlanmayı sağlayan görselleştirme çözümü

Çalıştırma ve izleme alanı da genişletilmiştir: Hannover Messe’de

Pilz, web tabanlı görselleştirme çözümü PASvisu’nun yeni Sürümü

1.4’ü tanıtıyor: OPC UA arayüzüne sahip bu çözüm küçük kontrol

sistemleri PNOZmulti ve diğer kontrol sistemlerine bağlanmayı

mümkün kılmaktadır. Bu sayede kontrol ve görselleştirme yazılımı

birbiriyle bağlantılıdır ve tüm bilgiler kontrol sisteminden alınabilir.

Bu, mühendislik ve çalışma süresinden bakıma kadar pek çok

açıdan fayda sağlamaktadır: değişkenleri elle girip atamaya gerek

olmadığı için otomasyon projeleri çok daha hızlı bir şekilde

uygulanabilir.

Pilz, Salon 9 Stand 17'de ziyaretçileriyle buluşuyor. Ayrıntılı bilgi için:

www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

  

 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.: 181319
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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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