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Nieuwe webgebaseerde visualiseringssoftware
PASvisu van Pilz – totaaloverzicht van
automatisering
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Met de webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu brengt Pilz

krachtige en tegelijkertijd eenvoudig bedienbare software voor het

bedienen en visualiseren op de markt. De door het bedrijf

ontwikkelde, platformonafhankelijke visualisering is gebaseerd op

de meest actuele webtechnologieën zoals HTML 5, CSS3 en

JavaScript. PASvisu kan intuïtief worden bediend en biedt creatieve

vrijheid voor projecten: hiermee hebben gebruikers van Pilz-

besturingsoplossingen een totaaloverzicht van installaties. Met

PASvisu onderstreept Pilz zijn rol als totaalaanbieder voor veilige

automatisering.

 

De visualiseringssoftware maakt het mogelijk om via PASvisu

Builder eenvoudig visualiseringsprojecten te maken en te

configureren.

Dankzij de toegang tot alle gegevens van een

automatiseringsproject inclusief alle procesvariabelen en OPC-

naamruimtes vervalt de foutgevoelige, handmatige invoer en de

toekenning van variabelen. Zo kan bijvoorbeeld ook informatie zoals

de checksum van het project of de firmware-versie van de

besturingskop worden opgeroepen.

Individueel visualiseren via tegels
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Selecteerbare stijlen via CSS3 zorgen met slechts één klik voor een

uniforme uitstraling van het hele project. Voorgedefinieerde

grafische invoer- en weergave-elementen, zogenaamde tegels,

bieden reeds alle relevante eigenschappen zoals prefix, suffix en

foutstatus. Het handmatig aanmaken en groeperen van losse

elementen vervalt. De tegel wordt eenvoudig via 'drag & drop' op de

projectplanningspagina geplaatst en met de desbetreffende

gegevens gevuld. De variabele wordt al bij het invoeren van de

variabelenaam automatisch uitgefilterd en tegelijkertijd met de tegel

verbonden. Op deze manier kunnen projecten snel en foutloos

worden bewerkt.

Grafische bouwsteendiagnose en simulatie

Ook andere in het visualiseringsproject benodigde informatie wordt

automatisch verwerkt. Bovendien worden wijzigingen in het

automatiseringsproject automatisch gesynchroniseerd en in

PASvisu Builder weergegeven. Dankzij de automatische

synchronisatie werken gebruikers altijd met de meest actuele versie

van het project.

Naast de online simulatie is ook de offline simulatie mogelijk: zonder

toegang tot de besturing vergemakkelijkt deze de projectplanning

met behulp van een speciale offline variabelen-editor, waarmee

waarden kunnen worden ingesteld en weergegeven.

Toegang op afstand via het web

PASvisu maakt gebruik van actuele gestandaardiseerde

internettechnologieën zoals HTML5, CSS3 en JavaScript.

Via JavaScript kunnen visualiseringsprojecten functioneel worden

uitgebreid: er zijn voorgedefinieerde JavaScripts beschikbaar voor

calculaties en scaleringen. Gebruikers verkorten de engineeringtijd

hiermee aanzienlijk en besparen kosten.
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Door het gebruik van HTML5 is de toegang platformoverkoepelend

en via vrijwel elk apparaat zoals pc, tablet en smartphone in de

desbetreffende webbrowser mogelijk. Dit vergemakkelijkt

bijvoorbeeld het onderhoud op afstand, dat op een echte client-

server-functionaliteit berust. Zo kan het onderhoud op afstand los

van de bediening ter plekke plaatsvinden, wat bijdraagt aan het

reduceren van stilstandtijden
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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.: 79010

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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