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Nieuwe productfamilie PMI 6 Control van Pilz in
de rubriek Bedienen en visualiseren - visualiseren
en besturen in een pakket

Ostfildern, 22.04.2016 -

  

Het automatiseringsbedrijf Pilz presenteert met de nieuwe

productfamilie PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control zijn eerste

bedienterminal die is uitgerust met een soft-PLC volgens de

standaard IEC 61131-3. Naast de professionele diagnose en

visualisering is nu tevens het besturen van het complete

installatieproces in slechts één apparaat mogelijk. Zo biedt PMI 6

Control niet alleen een uitgebreide diagnose, maar helpt het ook om

de productiviteit van de "installatie in het zicht" te verhogen.

 

Bedienterminals PMI 6 Control zijn gebaseerd op een krachtige

processormodule met 1,3 GHz. In combinatie met een 512 MB RAM

werkgeheugen, de 512 MB flash opslagcapaciteit en het

besturingssysteem Windows Embedded Compact 7 ontstaat een

krachtig platform voor alle toepassingen.

In combinatie met Pilz besturingstechniek is een snellere diagnose

en visualisering van machines en installaties mogelijk. Zo kunnen

stilstandstijden worden geminimaliseerd.

Intuïtie en openheid

De nieuwe PMI 6 Control-generatie beschikt bovendien over een

capacitief glazen touchscreen van 7 of 12 inch. Dit touchscreen kan

intuïtief en zodoende snel en eenvoudig worden bediend. Zo is een

hoge productiviteit van de machines en installaties gegarandeerd.
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De bedienterminals zijn al uitgerust met een gebruiksvriendelijke

visualisering. Bovendien kan dankzij open interfaces elke gangbare

HMI-software voor de visualisering worden gebruikt. Daarbij kunnen

met behulp van de PMI-assistent, die onderdeel van de

meegeleverde SD-kaart is en indien nodig eenvoudig kan worden

opgeroepen, eenvoudig softwarepakketten worden geïnstalleerd.

Hierdoor is er minimale tijd voor de ingebruikneming nodig.

Niet-gecodeerde tekst is sneller

In de productfamilie PMI 6 Control is het diagnoseconcept PVIS van

Pilz al voorgeïnstalleerd: op installaties die met PMI-bedienterminals

en veiligheidsbesturingen van Pilz uitgerust zijn, vergemakkelijkt dit

diagnoseconcept de foutopsporing bij bedrijfsstoringen van de

machine. Storingsmeldingen worden in niet-gecodeerde tekst

weergegeven en er worden concrete voorstellen voor het oplossen

van storingen gedaan. De gebruiker wordt daarbij stap voor stap

naar de oplossing geleid. Een tijdrovende foutopsporing komt te

vervallen.
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Bijschrift:

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.: 88417
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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/pilzBelgium

https://twitter.com/PilzBelgium

https://www.youtube.com/user/PilzBE

https://www.linkedin.com/company/pilz-belgium

Contactpersoon voor journalisten

Karry Van Looy

Perscontact

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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