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Mesaja týkla

Yeni kuvvet ve basınç ölçüm sistemi PROBms,
insan robot işbirliğinin (HRC) standart uyumlu
emniyetini garanti eder - HRC için güvenli
kiralama!

Ostfildern, 10.04.2017 - Yeni kiralama tabanlı kuvvet ve basınç

ölçüm sistemi PROBms ile Pilz şimdi ISO/TS 15066’ya uygun

insan robot işbirliğini (HRC) doğrulamaya yönelik eksiksiz bir

paket sunuyor. Bu nedenle, ISO/TS tarafından belirlendiği üzere

robot hareketinin kuvvet veya basınç limit değerleri şimdi tam

olarak ölçülebilmekte ve böylece PROBms kullanılarak

doğrulanabilmektedir. Kullanıcı yazılımı ve ürün eğitimi komple

paketi tamamlamaktadır. Dünya çapındaki kiralık konsept, son

kullanıcıların her zaman kendi kontrolünde güncel bir ölçüm

sistemine sahip olmalarını garanti eder. Bu nedenle PROBms,

HRC uygulamaları için daha fazla üretkenlik ve emniyet sağlar.

  

PROBms, ISO/TS 15066’ya uygun olarak insanların ve robotların bir

çalışma alanını paylaştığı tüm HRC uygulamaları için uygundur.

Bunlar arasında örneğin otomotiv ve elektronik sanayisindeki yer

seçimi ve yerleştirme uygulamaları yer alır.
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Daha fazla emniyet için satın almak yerine kiralayın

Kuvvet ve basınç ölçüm sistemi PROBms, dünya çapında Pilz

tarafından kiralık olarak temin edilebilir. Kiralama konsepti son

kullanıcıların her zaman tam fonksiyonlu, en yeni teknolojiye sahip

bir ölçüm sistemine erişebilmeleri için bakım, kalibrasyon ve düzenli

güncellemeleri içermektedir. Bir HRC prosesi değiştirildiğinde ihtiyaç

duyulan yeni ölçümler her an bağımsız olarak yapılabilir. Bu, robot

uygulamalarının kullanılabilirliğini ve bu tür uygulamaların

üretkenliğini arttırır.

Güvenli HRC için kapsamlı ve bakım gerektirmeyen paket

Mevcut PROBmdf ölçüm cihazına ilave olarak kuvvet ve basınç

ölçüm sistemi PROBms ayrıca gerekli basınç gösterici filmleri,

tarayıcıyı, çeşitli vücut bölgelerini yeniden oluşturmak için farklı

kuvvet sabitlerine sahip dokuz yayı ve ölçüm cihazını çalıştırma ve

ölçümleri kaydetme yazılımını içermektedir. Set 1 günlük bir ürün

eğitimi kursu ve bakım, kalibrasyon ve düzenli yazılım

güncellemeleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir satış sonrası

paketi içerir.
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PROBms ile standart uyumlu “çarpışmalar” 

HRC için ISO/TS 15066 teknik şartnamesi, robot hareketine yönelik

bir kuvvet ve basınç ölçümünü tanımlamaktadır.

İnsan ve makine arasındaki çarpışma durumunda TS, vücudun her

bir parçası için sınır değerleri sağlar. Bu uygulama, insan ve robot

arasındaki temas sırasında bu sınırlar içinde kalırsa, standarda

uygundur. Yeni kuvvet ve basınç ölçüm sistemi, ilk kez bu değerlerin

hassas bir şekilde sanayi kullanıma uygun olarak

kaydedilebileceğini ve HRC uygulamalarını kurarken dikkate

alınabileceği anlamına gelir. Bu, böyle uygulamalar için emniyeti

önemli ölçüde artırır.

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

katılımıyla ilgili daha fazla bilgi için: www.pilz.com/de-DE/hannover-

messe

  

Baþlýk: Pilz’in yeni kuvvet ve basınç ölçüm sistemi PROBms, emniyet gereksinimlerinin
ISO/TS 15066 uyarında HRC için geçerli standartlarla uyduğunu göstermek için kullanılır.
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/tr-TR/hannover-messe


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.: 181822

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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