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Mesaja týkla

Pilz’in emniyetli lazer tarayıcı PSENscan, 2D
serisinden daha üretken olan seri ile otomasyon
portföyünü genişletiyor

Ostfildern, 29.03.2017 - Pilz’in yeni emniyetli lazer tarayıcısı

PSENscan, tesis üretkenliğini önemli ölçüde arttırarak üç ayrı

bölgeye kadar eşzamanlı olarak izleme yapar. Dört adete kadar

emniyetli lazer tarayıcı, kablolama ve kurulum işini önemli

ölçüde azaltan ana-yardımcı prensibine uygun olarak seri

şekilde bağlanabilir. PSENscan, uyarı bölgelerinin ve koruma

bölgelerinin serbest konfigürasyonu ve de mevcut yapısal

koşullara uyum kabiliyeti sayesinde, en çeşitli uygulamalara

kolay şekilde entegre edilebilir.

  

Pilz otomasyon portföyünü esnek, konfigüre edilebilir emniyetli lazer

tarayıcılarının yeni ürün grubuyla genişletiyor: uygulama alanı, sabit

alanın izlenmesinden otomatik yönlendirmeli araçlara (AGV) ve

insan-robot işbirliğine (HRC) kadar uzanıyor. Konfigüre edilebilir

küçük PNOZmulti kontrolörler veya Pilz’in PSS 4000 otomasyon

sistemindeki kontrolörler ile birleştirildiğinde eksiksiz, ekonomik,

hepsi bir arada çözüm elde edersiniz.
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Maksimum emniyet için minimum çaba

Emniyetli lazer tarayıcı, 275° geniş açıyla iki boyutlu alan denetimi

sunar; bu nedenle, bir makinenin veya AGV’nin birçok bitişik

tarafının izlenmesi gereken uygulamalar 180° tarayıcıya kıyasla

daha az cihazla uygulanabilir. Bu, sermaye masrafını düşürür ve

uygulamanın maliyet etkinliğini artırır.

PSENscan esnektir ve farklı bölge konfigürasyonları

saklanabildiğinden çeşitli durumlarda kullanılabilir. Örneğin, çeşitli

boyutlardaki emniyet bölgeleri ve uyarı bölgeleri, kurulum ve üretim

modu için tanımlanabilir veya bölgeler şu anda işlenmekte olan iş

parçasına uyacak şekilde uyarlanabilir. Basit ve esnek olarak en

çeşitli yapısal koşullara uyum sağlama özelliği, kurulum modu

esnasında zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Daha yüksek performans sunan tarayıcı

Aynı anda üç ayrı bölge izlenebilir ve 70 adet değiştirilebilir

konfigürasyon ayarlanabilir. Sonuç olarak uygulama daha verimlidir.

Ana-yardımcı prensibine uygun ve dört tarayıcıya kadar kullanımı

mümkün olan seri bağlantı, kablolama ve kurulum işlemlerini önemli

ölçüde azaltır.

Ayrıca, emniyetli bölge için 3 ila 5,5 metre arasında korunan bir alan

aralığı ile geniş alanlar bile tek bir cihazla kapsanabilir. Uyarı bölgesi

20 metreyi kapsar ve bir kişinin örneğin sesli bir sinyal ile uygun

zamanlarda uyarılmasını veya yavaşlama gibi bir makine tepkisinin

tetiklenmesini sağlar. Bu, uygulamayı duraklamaya karşı korurken

aynı zamanda emniyeti ve üretkenliği arttırır.
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Güvenli lazer otomasyonu için esnek tasarım

PSENscan’ı konfigüre etmek için PSENscan Configurator yazılım

aracı kullanılır. PSENscan’ı konfigürasyon bilgisayarına bağlamak

için Ethernet portu kullanılır. Emniyet ve uyarı bölgelerinin yanı sıra

diğer tüm ayarlar, yazılım aracı kullanılarak esnek bir şekilde

yapılabilirler. Emniyetli lazer tarayıcı, daha sonra baştan izleme

bölgeleri hariç tutulabilen çevredeki sabit engelleri kaydetmek için

bir öğretme modunu kullanır. Bu, kurulumu kolaylaştırır ve devreye

alma sürelerini azaltır.

Komple konfigürasyon, değiştirilebilir bir bellek modülünde

depolanabildiğinden, bir aygıtı değiştirmeniz gerekiyorsa yeni

tarayıcı yalnızca mevcut bellek modülüne dahil edilebilir;

konfigürasyonu tekrarlamaya gerek yoktur.

Hassas, ancak toza dayanıklı

PSENscan emniyetli lazer tarayıcısı IP65 koruma tipine göre

tasarlanmıştır; ancak hepsi bu kadar değil; cihazın bütün yapısı, toz

partikülleri tarafından tetiklenen hataların algılanabileceği ve böylece

engellenebileceği şekilde optimize edilmiştir. Cihaz, entegre

ekranda durum bilgisi veya bir temizleme istemi gibi hata mesajları

gösterir. Herhangi bir kişi ya da nesne uyarı bölgesinin ya da

emniyet bölgesinin içerisindeyse, uzun mesafeden kolaylıkla tespit

edilebilmesi için ekranda renkli bir vurgu ile gösterilir. Sonuç olarak

PSENscan yüksek kullanılabilirlik sağlar.

Ürün hakkında daha fazla bilgiyi www.pilz.com/de-

DE/eshop/00106002197131/PSENscan-Safety-Laser-Scanner

adresinden bulabilirsiniz.

Pilz, Salon 9 Stand D17’de ziyaretçileriyle buluşuyor. Pilz’in fuara

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

  

Sayfa 3 -in 5

http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/tr-TR/eshop/00106002197131/PSENscan-Safety-Laser-Scanner
http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/company/schedules/articles/181190/index.html


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.: 181713
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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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