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Pilz udvider sit udvalg af editorer i
automatiseringssystemet PSS 4000 – ny editor
PAS LD til sikkerheds- og
automatiseringsfunktioner

Ostfildern, 27.03.2014 -

  

Pilz udvider serien af programmeringsværktøjer i

automatiseringssystemet PSS 4000 med editoren PAS LD (Ladder

Diagram). Med denne editor kan man oprette sikkerhedsrelaterede

programmer, programmer til automatiseringsopgaver og en

kombination af begge. I automatiseringssystemet fra Pilz kan den

nye editor frit kombineres med de øvrige PLC-

programmeringssprog i henhold til EN/IEC 61131-3, således at også

komplekse automatiseringsopgaver kan håndteres enkelt og

standardiseret.

 

Med PAS LD er der nu ud over de allerede etablerede editorer PAS

STL (Structured Text), PAS IL (Instruction List) og den grafiske

programeditor PASmulti endnu en editor til rådighed til

programmering af styringerne PSSuniversal PLC i

automatiseringssystemet PSS 4000. Klassificeringen som LVL-

sprog (Limited Variability Language) giver brugerne mulighed for

med PAS LD og de andre PAS-editorer at løse ikke blot

automatiseringsopgaver, men også sikkerhedstekniske opgaver

uden funktionsbegrænsninger. Dvs. at maskinproducenter også kan

oprette sikkerhedsrelaterede applikationsprogrammer med deres

sædvanlige udviklingsproces.
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De mange forskellige editorer til PSS 4000 giver brugerne frihed ved

valget af programmeringsværktøjerne til deres

automatiseringsopgaver. Brugerne har desuden et omfattende

bibliotek med softwaremoduler til sikkerheds- og

automatiseringsfunktioner til rådighed, f.eks. til positionsregistrering,

til regulerings- og overvågningsopgaver og til generelle

sikkerhedstekniske overvågningsfunktioner som f.eks. nødstop, der

ganske enkelt kan suppleres med brugernes egne softwaremoduler

og biblioteker.

 

Tekster og billeder kan også downloades på www.pilz.com. For at

komme direkte til de relevante internetsider i Pressecenter, bedes

du indgive følgende webkode på hjemmesiden. : 10739

Pilz på de sociale netværk

Via vores kanaler på de sociale medier giver vi dig

baggrundsinformation om virksomheden og medarbejderne hos Pilz,

og vi fortæller om den aktuelle udvikling inden for

automatiseringsteknologi.

http://www.facebook.com/pages/Pilz-DK/342707639425

https://twitter.com/PilzDK

http://www.youtube.com/pilzDK

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

http://www.linkedin.com/company/pilz-skandinavien
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Kontaktperson for journalister
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