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Uusi verkkopohjainen visualisointiohjelmisto
PASvisu – automaatiota yhdellä silmäyksellä

Ostfildern, 11.11.2014 -

  

Verkkopohjainen PASvisu-visualisointiohjelmisto tarjoaa tehokkaan

ja samalla helppokäyttöisen ohjelmiston käyttöön ja valvontaan.

Pilzin kehittämä alustariippumaton visualisointi käyttää uusimpia

verkkotekniikoita, kuten HTML5, CSS3 ja JavaScript. PASvisun

käyttö on intuitiivista ja se tarjoaa luovaa vapautta projekteihin:

Pilzin ohjausratkaisujen käyttäjät voivat sen avulla käyttää ja valvoa

laitteistoja täydellisesti. PASvisulla Pilz korostaa vastuutaan turva-

automaation kokonaistoimittajana.

 

Visualisointiohjelmisto mahdollistaa visualisointiprojektien laatimisen

ja konfiguroinnin PASvisu Builderin kautta.

Koska kaikki automaatioprojektien tiedot mukaan lukien

prosessimuuttujat ja OPC-nimiavaruudet ovat käytettävissä,

virhealttiit manuaaliset syötöt ja muuttujien varaus jäävät pois. Näin

voidaan kutsua esimerkiksi projektin tarkistussumman tai

päämoduulin laiteohjelmaversion kaltaisia tietoja.

Yksilöllinen visualisointi ruuduilla
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CSS3:n kautta valittavat tyylit huolehtivat yhdellä napsautuksella

yhtenäisestä, projektinlaajuisesta ilmiasusta. Esimääritellyt graafiset

syöttö- ja näyttöelementit, ns. ruudut, tarjoavat jo kaikki oleelliset

ominaisuudet, kuten etuliitteen, loppuliitteen ja virhetilan.

Yksittäisten elementtien manuaalinen suunnittelu ja ryhmittely jää

pois. Ruudut on helppo sijoittaa suunnittelusivulle vetämällä ja

pudottamalla ja täyttää vastaavilla tiedoilla. Jo muuttujanimen

näppäily suodattaa muuttujan automaattisesti ja sitoo sen samalla

ruutuun. Tällä tavalla projektien valmistelu käy nopeasti ja

virheettömästi.

Graafinen moduulidiagnoosi ja simulointi

Myös muut visualisointiprojektissa tarvittavat tiedot työstetään

automaattisesti. Lisäksi automaatioprojektiin tehdyt muutokset

tahdistetaan automaattisesti ja näytetään PASvisu Builderissa.

Automaattisen tahdistuksen ansiosta käyttäjät työskentelevät aina

projektin uusimman version parissa.

Online-simuloinnin kautta myös Offline-simulointi on mahdollinen:

Koska ohjaukseen ei tarvitse puuttua, tämä helpottaa suunnittelua

erityisen Offline-muuttujaeditorin avulla, jolla arvot voidaan asettaa

ja näyttää.

Etähallinta verkon kautta

PASvisu käyttää ajantasaisia standardoituja Internet-tekniikoita,

kuten HTML5, CSS3 ja JavaScript.

JavaScriptin avulla visualisointiprojektien laajennus käy kätevästi:

Valmiita JavaScriptejä on käytettävissä laskentaan ja skaalaukseen.

Käyttäjät lyhentävät näin merkittävästi suunnitteluaikaa ja säästävät

kustannuksia.
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HTML5 tarjoaa järjestelmästä riippumattoman pääsyn, joka on

mahdollinen lähes kaikilla päätelaitteilla, kuten PC, tabletti,

älypuhelin, kulloisenkin selaimen avulla. Se helpottaa esimerkiksi

etähuoltoa, joka perustuu aitoon asiakas-palvelintoimintoon.

Etähuolto voidaan sen avulla suorittaa paikan päällä käytöstä

vapautettuna, mikä auttaa lyhentämään seisonta-aikoja.

 

Yhteystiedot:

Martin Kurth

Yritys- ja ammattilehdistö

Saksa 

Puhelin: +49 711 3409-158

Sähköposti: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Ammattilehdistö

Saksa 

Puhelin: +49 711 3409-7009

Sähköposti: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Lehdistösuhteet

Itävalta 

Puhelin: +43 1 7986263-13

Sähköposti: s.marban@pilz.at
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Manuela Bernasconi

Lehdistösuhteet

Sveitsi 

Puhelin: +41 62 88979-33

Sähköposti: m.bernasconi@pilz.ch

 

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

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 79010

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

http://www.youtube.com/pilzFI

https://plus.google.com/109205407130365500237/about

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

Lehdistön yhteyshenkilö
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