
22.04.2016

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern
Saksa

http://www.pilz.com

Lehdistöviesti

Pilzin uusi PMI 6 Control -tuoteperhe mahdollistaa
käytön, valvonnan, visualisoinnin ja ohjauksen
yhdessä paketissa

Ostfildern, 22.04.2016 -

  

Pilz esittelee uudella PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control -

tuoteperheellä ensimmäisen käyttöpäätteen, joka on varustettu

standardin IEC 61131-3 mukaisella Soft SPS -ohjauksella.

Ammattimaisen diagnosoinnin ja visualisoinnin lisäksi yhdellä

laitteella voidaan ohjata koko laitteistoprosessia. PMI 6 Control

mahdollistaa kattavan diagnosoinnin lisäksi myös laitteiston

tuottavuuden korottamisen.
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PMI 6 Control -käyttöpäätteet perustuvat 1,3 GHz suoritinmoduuliin.

Se muodostaa suorituskykyisen alustan kaikille sovelluksille 512 MB

RAM työmuistin, 512 MB Flash-muistin ja Windows Embedded

Compact 7 -käyttöjärjestelmän ansiosta.

Tämä mahdollistaa koneiden nopeamman diagnosoinnin ja

visualisoinnin yhdessä Pilz-ohjaustekniikan kanssa. Näin seisonta-

ajat voidaan minimoida.

Etusijalla intuitiivisuus ja avoimuus

Uudessa PMI 6 Control -sukupolvessa on lisäksi kapasitiivinen 7” tai

12” kosketusnäyttö. Se intuitiivinen ja siten nopea ja yksinkertainen

käyttää. Tämä takaa koneiden suuremman tuottavuuden.

Käyttöpäätteet on varustettu käyttäjäystävällisellä visualisoinnilla.

Avoimien liitäntöjen ansiosta visualisointiin voidaan käyttää

olemassa olevia HMI-ohjelmistoja. Ne on helppo asentaa PMI-

Assistent-ohjelmistopaketin avulla, joka on asennettu mukana

toimitetulle SD-kortille ja joka voidaan helposti käynnistää sieltä.

Tämä minimoi käyttöönottotyön.

Selkoteksti on nopeampaa

Pilzin PVIS-diagnoosikonsepti on valmiiksi asennettu PMI 6 Control

-tuotteisiin: PMI-käyttöpäätteillä ja Pilz-turvaohjauksilla varustetuissa

laitoksissa PVIS-diagnoosikonsepti helpottaa koneiden

toimintahäiriöiden vianetsintää. Virheilmoitukset näytetään

selkokielisinä ja niihin näytetään konkreettisia toimintaehdotuksia.

Käyttäjät opastetaan vaihe vaiheelta kohti ratkaisua. Näin vältetään

aikaa vievä vianetsintä.
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Otsikko:

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

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 88417

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

Lehdistön yhteyshenkilö

Sivu 4 / 4


	Pilzin uusi PMI 6 Control -tuoteperhe mahdollistaa käytön, valvonnan, visualisoinnin ja ohjauksen yhdessä paketissa
	Pilz sosiaalisessa mediassa
	Yhteyshenkilö toimittajille


