
27.03.2014

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

73760 Ostfildern

http://www.pilz.com

Persbericht

Pilz verbreedt het assortiment aan editors in
automatiseringssysteem PSS 4000 - Editor PAS
LD voor veiligheids- en automatiseringsfuncties

Ostfildern, 27.03.2014 -

  

Pilz breidt haar assortiment aan programmeertools in

automatiseringssysteem PSS 4000 uit met de editor PAS LD

(Ladder Diagram, contactplan). Hiermee kunnen

veiligheidsgerelateerde programma's, programma's voor

automatiseringstaken en ook combinaties van deze twee worden

gemaakt. In het automatiseringssysteem van Pilz kan de nieuwe

editor vrijuit gecombineerd worden met de andere SPS-

programmeertalen conform EN/IEC 61131-3, zodat ook complexe

automatiseringstaken eenvoudig en gelijkvormig kunnen worden

toegepast.

 

Met PAS LD staat u nu naast de al gevestigde editors PAS STL

(gestructureerde tekst), PAS IL (instructielijst) en de grafische

programma-editor PASmulti nog een editor ter beschikking voor het

programmeren van de besturing PSSuniversal PLC in het

automatiseringssysteem PSS 4000. De classificatie als LVL-taal

(Limited Variability Language) stelt gebruikers met PAS LD en de

andere PAS-editors ertoe in staat niet alleen automatiserings- maar

ook veiligheidstechnische taakstellingen zonder functiebeperkingen

op te lossen. Machineconstructeurs kunnen dus met hun

gebruikelijke ontwikkelingsproces ook veiligheidsgerichte

toepassingsprogramma's maken.
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Het grote aantal beschikbare editors voor PSS 4000 geeft de

gebruikers vrijheid bij het kiezen van de programmeertools voor hun

automatiseringstaken. Er staat gebruikers daarnaast een

omvangrijke bibliotheek aan softwarebouwstenen ter vervoeging

voor veiligheids- en automatiseringsfuncties, bijvoorbeeld voor

positieregistratie, voor regel- en bewakingstaken of voor algemene

veiligheidstechnische bewakingsfuncties zoals noodstop, die

makkelijk kunnen worden uitgebreid met zelf samengestelde

softwarebouwstenen en gebruikersbibliotheken.

 

Teksten en foto's kunnen ook gedownload worden op www.pilz.com.

Om direct naar de relevante internetpagina's in het perscentrum te

gaan, voert u de volgende webcode in in de zoekfunctie op de

homepage.: 10739

Pilz in sociale netwerken

Op onze socialmediakanalen vindt u achtergrondinformatie over ons

bedrijf en de mensen achter Pilz. Ook houden we u hier op de

hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van

automatiseringstechnologie.

https://www.facebook.com/PilzNederland

http://twitter.com/Pilznederland

http://www.youtube.com/Pilz1Nederland

https://plus.google.com/116070036907282205115/posts

http://www.linkedin.com/company/pilz-nederland
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Contactpersoon voor journalisten

Perscontact
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