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Lehdistöviesti

Verkkopohjaisen PASvisu-visualisointiratkaisun
uusi versio - optimaalinen yhdistelmä ohjausta ja
visualisointia

Ostfildern, 10.07.2017 - Pilz laajentaa verkkopohjaista PASvisu-

visualisointiratkaisua: Hälytysten hallinnan lisäksi ratkaisussa

on OPC UA-liitäntä pienohjausten kytkemiseen.

Konfiguroitavien PNOZmulti-pienohjausten käyttäjille PASvisu

tarjoaa suoran liitännän. Käytettävissäsi ovat siten

ohjausohjelmiston kaikki toiminnot ml. diagnoosimahdollisuus.

  

Pilz panostaa uudella PASvisu-visualisointiratkaisullaan erityisen

tiiviiseen ohjauksen ja visualisoinnin yhteistoimintaan. Mitä

syvemmälle työkalu on juurtunut koneeseen tai laitteistoon, sitä

enemmän tietoa se voi tallentaa ja antaa käyttäjälle. Tämä tarjoaa

etuja kaikissa vaiheissa, suunnittelusta ajoon ja huoltoon:

virhelähteet ja huoltoajat vähenevät.

Avoin kaikille järjestelmille – ja Pilz-ohjauksille

OPC UA-liitännän ansiosta PASvisu voidaan liittää kaikkiin

markkinoilla oleviin ohjauksiin. Ohjauksen kaikki muuttujat voidaan

siten käsitellä PASvisussa. Pilz-ohjausten yhteydessä kytkentä on

vielä helpompaa ja tehokkaampaa: Pilzin PLC-ohjausten lisäksi

PASvisu voidaan nyt liittää myös konfiguroitavaan PNOZmulti-

pienohjaukseen. Tämä tarjoaa käyttöön vielä useampia toimintoja:

Ohjelma seuraa mm. PNOZmultilla ohjattavien laitteiden tuloja ja

lähtöjä. Suorayhteyden ansiosta käytettävissäsi ovat nyt PASvisun

käytännölliset diagnoosimahdollisuudet. Nopeampi diagnoosi

lyhentää seisonta-aikoja.
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Uusi hälytystoiminto

Yksi PASvisun uusista toiminnoista on hälytysten hallinta. Se

mahdollistaa hälytysten luomisen ja kuittaamisen sekä aktiivisten ja

historiallisten hälytysten luettelon laatimisen ja viennin csv-

tiedostona. Visualisointiin voidaan käyttää aktiivista hälytystilaa tai

hälytysbanneria PASvisu Runtimen suodatustoiminto ja kaikkien

hälytysten kielen vaihto täydentävät toimintovalikoiman.

  

Otsikko: PNOZmulti-pienohjaukset voidaan nyt liittää suoraan PASvisu-
visualisointiohjelmistoon. Käytettävissäsi ovat ohjelmiston kaikki toiminnot ml.
diagnoosimahdollisuus.

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

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 186117
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Pilz-konserni

Pilz-konserni on automaatiotekniikan tuotteiden, järjestelmien ja

palvelujen globaali toimittaja. Perheyrityksen pääkonttori sijaitsee

Ostfildernissa. Pilz varmistaa ihmisten, koneiden ja ympäristön

turvallisuuden kaikkialla maailmassa 2500 työntekijän ja 42

tytäryhtiön voimin. Teknologiajohtaja tarjoaa anturi-, ohjaus- ja

käyttötekniikan sisältäviä täydellisiä automaatioratkaisuja – mukaan

luettuna järjestelmiä teollisuuden tiedonsiirtoon, diagnosointiin ja

visualisointiin. Salkun täydentää kansainvälinen palvelutarjonta,

johon sisältyy neuvonta, suunnittelu ja koulutus. Pilz-ratkaisuja

käytetään kone- ja laitosrakentamisen lisäksi monilla aloilla, kuten

tuulivoimaloissa, rautateillä ja robotiikassa.

www.pilz.com

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

Sivu 3 / 4

http://www.pilz.com
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://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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