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Pilz, SPS IPC Drives 2017'de dünyanın ilklerini
sergileyecek - Otomasyon: Her boyutta emniyet

Ostfildern, 06.10.2017 - Nürnberg’deki SPS IPC Drives 2017’de

(28.-30.11.) Pilz, dinamik emniyet çözümleri sayesinde insanın

ve makinenin birlikte nasıl daha yakın ve böylelikle daha

üretken ve ergonomik olabileceğini gösterecek. Dünyanın ilkleri

arasında, IP67 korumalı ilk emniyetli PLC kontrol cihazı olan

PSS67 PLC ve basınca duyarlı konum algılamalı emniyet

paspası PSENmat yer almaktadır.

  

PSS67 PLC: Kontrol kabini dışındaki otomasyon

Kontrol teknolojisi alanında, SPS IPC Drives Pilz, IP67 korumalı ilk

güvenli PLC kontrol cihazı PSS67 PLC’yi sergileyecek. Mekanik

olarak bu kontrol cihazı, tamamen kapsüllenmiş modül elektroniği

nedeni ile sağlamdır. Doğrudan makineye kurulabilir ve fazla yer

kaplamaz. Bu, kabin bazlı sistemlere kıyasla kablolama işini önemli

ölçüde azaltır ve modüler tesis mimarilerini uygularken esnekliği

artırır.

Basınca duyarlı konum algılamalı emniyet paspası PSENmat

Yeni makine çalıştırma kavramlarını mümkün kılan entegre konum

algılaması, bir dünya lideridir. Örneğin belirlenmiş, işaretli paspas

alanları sayesinde operatör, entegre edilmiş anahtar işlevinden

faydalanabilir ve elleri serbest çalışabilir. PSENmat, bir sensör

içerisinde tesis ve makine çalışması ile güvenli alanın izlenmesini

birleştirir. PSENmat’ın basınca duyarlı sensörleri, ışık koşulları,

kirlenme, gölgelenme açısından zorlu çevre koşulları için özellikle

uygundur.

Sayfa 1 -in 5

mailto:
mailto:


2D emniyet için PSENscan emniyet lazer tarayıcıları

PSENscan emniyet lazer tarayıcıları, iki boyutlu alan izlemeyi

mümkün kılar. Sadece tehlike bölgesine değil, arkasındaki boşluğa

erişimi de emniyetli kılarlar. Sonuç olarak, tehlikeli bölge içerisinde

birisi olduğunda istemsiz yeniden başlatma önlenebilir. Otomatik

Güdümlü Araçlar (AGV) yalnızca iki emniyet lazer tarayıcısı ile çok

yönlü korumadan faydalanabilirler. 2D lazer tarayıcılar aracın

yolundaki nesneleri algılar ve böylelikle frenlemenin uygun zamanda

gerçekleşmesini sağlar.

Emniyetli 3D kamera sistemi SafetyEye: Yeni Nesil

Emniyetli 3D kamera sistemi SafetyEye ile insan ve robot çalışma

alanları - uygulamaya erişimi zorlaştırmaksızın - görsel olarak

izlenebiliyor. Kamera sistemi, uygulamanın üzerine kurulmuştur; bu

nedenle, uygulamanın her zaman tam bir genel görüşüne sahiptir.

Fuarda Pilz, canlı bir video sunucusuna sahip olan en yeni neslin

sunumunu yapacak. Sonuç olarak, uyarı ve tespit bölgeleri de

“uzaktan” görüntülenebilecektir.
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Daha fazla üretkenlik ve ergonomi için dinamik emniyet

Pilz fuar standının ziyaretçileri, örneğin, dinamik emniyet çözümleri

sayesinde insanların ve robotların emniyet bariyerleri olmadan bile

nasıl bir arada çalıştığını keşfedecekler: bir insan-robot işbirliğinde,

robotun içinde entegre edilmemiş olan harici Pilz 2D ve 3D sensör

teknolojisi vasıtasıyla insanın konumu emniyetli bir şekilde tespit

edilir. Uygulamaya bağlı olarak, çeşitli teknolojiler veya

kombinasyonlar, emniyeti sağlar.

“Makinelerde emniyet, üretkenlik ve ergonomiyi bir araya getirmek

için, emniyetin sadece seçici olarak davranması artık mümkün

değildir. Alanları izleyebildiği gibi bölgeleri de izleyebilen eksiksiz bir

sensör serisi ile Pilz, dinamik emniyet konseptleri için yeni olanaklar

yaratıyor. Bu, insan ve makinenin bir çalışma alanını güvenli bir

şekilde paylaşabileceği anlamına geliyor” şeklinde konuşan Renate

Pilz, Yönetim Kurulu Başkanı, şirketin fuardaki odağını açıklıyor.

Erişebileceğiniz Sanayi 4.0

Otonom tesis modüllerinin akıllı örgülenimi, esnek, akıllı üretim için

bir ön şarttır. Fuardaki Pilz akıllı fabrika ile şirket, bireyselleştirilmiş

ürünlerin seri üretim koşullarında nasıl hızlı, esnek ve düşük

maliyetle üretilebileceğini gösterecek. Sensör ve tahrikten kontrol

ünitelerine kadar tüm parçalar Pilz tarafından sunulmaktadır. PSS

4000 otomasyon sistemi, Pilz akıllı fabrikasında kontrol görevlerini

yerine getirir: tüm tesisin kontrol işlevlerini bir araçta merkezi olarak

programlamak için kullanılabilir - bunlar da sonra çeşitli PLC kontrol

cihazlarına kolaylıkla dağıtılır. Bu zamandan tasarruf ettirir ve

hataları önler.

Pilz, Salon 9, Stand 370'de sergiliyor. Ayrıntılı bilgi için:

https://www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/sps-ipc-drives/index.html


Baþlýk: SPS IPC Drives 2017 Pilz, akıllı fabrika modeli ile sadece ürün yeniliklerini değil,
aynı zamanda erişebileceğiniz Sanayi 4.0 ürünlerini de sergileyecek.

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.: 188202

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/
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Gazeteciler için irtibat

Basın İletişim
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