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Mesaja týkla

Pilz Düsseldorf’daki COMPONENTS SPECIAL
TRADE FAIR BY INTERPACK 2017 fuarında Salon
18, Stand B16’da sizleri bekliyoruz - Akıllı,
emniyetli paketleme!

Ostfildern, 16.03.2017 - Bu yılki “Components Special Trade Fair

by Interpack”’te otomasyon şirketi Pilz paketleme makinelerine

yönelik esnek ve ekonomik çözümlere odaklanıyor. Temel

alanlar Akıllı Fabrika ile ilgili çözümler olacak. Ayrıca

Düsseldorf’daki yeni başka bir şey de: elektrikle etkinleştirilen

E-STOP düğmesi PITestop aktif; özellikle paketleme sektöründe

Industrie 4.0 ruhuna uygun olarak emniyet ve verimlilik

garantisi veriyor.

  

İster temel fonksiyon aralığına sahip makinelere, ister çoklu eksene

sahip makinelere, ister birbiriyle bağlantılı tesis ve makinelere

ihtiyacınız olsun: Pilz, paketleme makinelerinin üreticilerine ve

operatörlerine emniyet ve otomasyon için tüm çözümleri sunuyor.

Bunlar sensör, kontrol ve sürüş teknolojisi, görselleştirme

alanlarındaki evrensel çözümleri içermektedir.
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Industrie 4.0 için paketleme

Modüler bir tesis binası üretimde daha büyük esnekliğin anahtarıdır:

Components’da Pilz Akıllı Fabrika modelinden faydalanarak sizlere

bireyselleştirilmiş ürünlerin esnek, düşük maliyetli ve kullanıcı dostu

bir şekilde nasıl üretilebileceğini gösterecek. Model, akıllı bir montaj

hattında kişiselleştirilmiş ürünler üreten bir ağdaki üç modülden

oluşmaktadır.

Akıllı Fabrikalar için 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. PITestop aktif tesis bölümlerinin taşındığı tesis ve

makineler için faydalıdır. Başta paketleme sektörü olmak üzere

esnek emniyet hususlarının kolayca uygulanmasına imkan verir.

Elektrikle çalıştırılan E-STOP düğmesi paketleme makinelerinde

dahi daha fazla esneklik ve modülerleştirme sağlar.

PITestop aktif ile acil durumda durdurma işlevinin çalışmasını

sağlamak için tüm tesise elektrik vermeye gerek yoktur; böylece

kullanıcılar daha az enerji harcayarak tasarruf etmiş olurlar.

Pilz, Salon 18, Stand B16’da ziyaretçileriyle buluşuyor. Pilz’in fuara

katılımıyla ilgili daha fazla bilgi için: www.pilz.com/interpack

  

Sayfa 2 -in 4

http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/company/schedules/articles/181190/index.html


Baþlýk: Pilz için bu yılki komponentlerinin ana odağı akıllı fabrika bağlamında paketleme
çözümleri olacak.

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.: 181632
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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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