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Lehdistöviesti

Pilz laajentaa editorivalikoimaa PSS 4000 –
automaatiojärjestelmässä – uusi PAS LD –editori
turvallisuus- ja automaatiotoiminnoille

Ostfildern, 27.03.2014 -

  

Pilz laajentaa PSS 4000 –automaatiojärjestelmän

ohjelmointityökalujen valikoimaa editorilla PAS LD (tikapuukaavio).

Sillä on helppo luoda turvallisuuteen liittyviä ohjelmia,

automaatiotehtäviin liittyviä ohjelmia tai myös näiden yhdistelmä.

Pilzin automaatiojärjestelmän uusi editori on vapaasti

yhdistettävissä muihin EN/IEC 61131-3 –standardin mukaisiin SPS-

ohjelmointikieliin, jotta myös mutkikkaiden automaatiotehtävien

toteuttaminen sujuisi helposti ja yhtenäisesti.

 

PAS LD tarjoaa nyt lisävaihtoehdon jo vakiintuneiden PAS STL

(rakenteinen teksti), PAS IL (käskylista) –editorien ja graafisen

PASmulti –ohjelmaeditorin ohella PSS 4000 –

automaatiojärjestelmän PSSuniversal PLC –ohjausten editointiin.

PAS LD:n ja muiden PAS-editorien luokittelu LVL-kieleksi (Limited

Variability Language) mahdollistaa automaatiotehtävien lisäksi myös

turvallisuusteknisten tehtävien ratkaisun niillä ilman

toimintorajoituksia. Koneenrakentajat voivat siis laatia myös

turvallisuuteen liittyviä sovellusohjelmia tavanomaisilla

kehitysprosesseillaan.
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Monet PSS 4000:lle tarkoitetut editorit antavat käyttäjän valita

vapaasti automaatiotehtäviensä ohjelmointityökalut . Käyttäjillä on

lisäksi käytettävissään laaja turvallisuus- ja automaatiotoimintojen

ohjelmamoduulikirjasto esimerkiksi aseman tunnistukseen, säätö- ja

valvontatehtäviin tai yleisiin turvallisuusteknisiin

valvontatoimintoihin, kuten hätäpysäytys, joita on helppo täydentää

itse laadituilla ohjelmamoduuleilla ja käyttäjäkirjastoilla.

 

Tekstit ja kuvat voi myös ladata osoitteesta www.pilz.com. Voit

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 10739
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Pilz

Pilz on innovatiivinen, kansainvälinen automaatiotekniikkayritys.

Pilz varmistaa ratkaisuillaan ihmisten, koneiden ja ympäristön

turvallisuuden. Stuttgartin läheisyydessä Ostfildernissä sijaitsevan

pääkonttorin lisäksi yli 2.200 työntekijän perheyritys on edustettuna

kaikilla mantereilla 40 tytäryhtiön ja sivuliikkeen kautta.

Yritys valmistaa mm. antureita, elektronisia valvontalaitteita,

turvareleitä, konfiguroitavia ja ohjelmoitavia ohjausjärjestelmiä,

Motion Control -automaatioratkaisuja, teollisuuden

tiedonsiirtojärjestelmiä sekä  visualisointiratkaisuja ja

käyttöpäätteitä.

Pilzin ratkaisuja käytetään kaikilla kone- ja laitosrakentamisen aloilla

kuten pakkaus- ja autoteollisuudessa sekä raideliikenne-, puristin- ja

tuulivoimatekniikan aloilla. Ratkaisuja käytetään myös lentokenttien

matkatavarakuljettimien ja erilaisten köysiratojen vaarattoman ja

luotettavan toiminnan sekä rakennusten palosuojelun ja

energiansyötön varmistamiseen.

Pilz tarjoaa lisäksi maailmanlaajuisesti kattavan palveluvalikoiman,

johon sisältyy mm. turvallisuuskonsultointi, suunnittelu,

tuotekoulutukset ja koneturvallisuusseminaarit.
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Pilz sosiaalisessa mediassa

Kerromme some-kanavillamme taustatietoa Pilz-yrityksestä ja

ihmisistä ja raportoimme automaatioteknologian uusimmista

kehitysvaiheista.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

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

https://www.linkedin.com/company/pilz

Yhteyshenkilö toimittajille

Martin Kurth

Yritys- ja tekninen lehdistö

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Tekninen lehdistö

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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