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Ny version af den webbaserede
visualiseringsløsning PASvisu – optimal
kombination af styring og visualisering

Ostfildern, 10.07.2017 - Pilz udvider sin webbaserede

visualiseringsløsning PASvisu: Blandt nyhederne finder du

bl.a. alarm-management samt OPC UA-interface til tilslutning til

små styringer. PASvisu giver nu også brugerne af de

konfigurerbare små styringer PNOZmulti mulighed for direkte

tilslutning. Dermed har du styringssoftwarens komplette

funktionsomfang inklusive diagnosemulighed til rådighed i

visualiseringen.

  

Pilz satser med sin visualiseringsløsning PASvisu på et særdeles

tæt samarbejde mellem styring og visualisering. Jo stærkere

værktøjet er forankret i maskinen eller anlægget, jo flere

informationer kan systemet give til brugeren og selv optage. Det

giver fordele for både engineering, drift og vedligeholdelse: Det

reducerer antallet af fejlkilder og tidsforbruget.

Side 1 of 4

mailto:
mailto:


Åben for alle systemer – og for styringer fra Pilz

Med OPC UA-interfacet kan PASvisu sluttes til alle de almindelige

styringer på markedet. På den måde kan alle styringens variabler

automatisk overføres til PASvisu. Tilslutningen til styringerne fra Pilz

sker endnu lettere og mere effektivt: Efter PLC-styringerne fra Pilz

kan PASvisu nu også forbindes direkte med de konfigurerbare små

styringer PNOZmulti. Det giver adgang til flere funktioner: Sådan

overtages blandt andet alle ind- og udgange på hardware-

komponenter, der styres af PNOZmulti. Ved hjælp af den direkte

forbindelse har du også den praktiske diagnosemulighed i PASvisu

til rådighed til sikkerhedsfunktioner. Med hurtigere diagnose

reduceres stilstandsperioderne.

Ny alarmfunktion

En af de øvrige nye funktioner i PASvisu er alarm-management.

Med denne funktion kan man oprette og kvittere for alarmer samt

oprette en liste over aktive og en protokol over tidligere alarmer og

eksportere som csv-fil. Til visualiseringen er der en tile for den

aktive alarmstatus samt alarmbanner. En filterfunktion i PASvisu

Runtime og online sprogskift til alle alarmer fuldender

funktionsomfanget.
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Billedtekst: De små styringer PNOZmulti kan nu tilknyttes direkte til visualiseringssoftwaren
PASvisu. Dermed har du softwarens komplette funktionsomfang inkl. diagnosemulighed til
rådighed.

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. : 186117

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

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

Presseansvarlig
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