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Persbericht

Nieuwe versie van de webgebaseerde
visualiseringsoplossing PASvisu - optimale
combinatie van besturing en visualisering

Ostfildern, 10.07.2017 - Pilz breidt zijn webgebaseerde

visualiseringsoplossing PASvisu uit met het alarmbeheer en

een OPC UA-interface voor de verbinding met kleine

besturingen. Voor gebruikers van de configureerbare kleine

besturingen PNOZmulti maakt PASvisu nu bovendien een

rechtstreekse verbinding mogelijk. Daarmee is in de

visualisering de volledige functionaliteit van de

besturingssoftware inclusief diagnosemogelijkheid

beschikbaar.

  

Pilz kiest met zijn visualiseringsoplossing PASvisu voor een zeer

nauw samenspel tussen besturing en visualisering. Hoe sterker de

tool in de machine of installatie is verankerd, des te meer informatie

kan het systeem de gebruiker geven en ook registreren. Dit levert

voordelen op, van de engineering en het bedrijf tot het onderhoud:

zo wordt het aantal foutbronnen gereduceerd en wordt er tijd

bespaard.
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Open voor alle systemen – en voor besturingen van Pilz

Dankzij de OPC UA-interface kan PASvisu op alle gangbare

besturingen worden aangesloten. Alle variabelen van de besturing

kunnen zo automatisch in PASvisu worden overgenomen. Nog

eenvoudiger en krachtiger is de aansluiting op de besturingen van

Pilz: PASvisu kan behalve met de PLC-besturingen van Pilz nu ook

rechtstreeks met de configureerbare kleine besturingen PNOZmulti

worden verbonden. Hierdoor zijn er meer functies beschikbaar: zo

worden onder andere alle in- en uitgangen van de via PNOZmulti

bestuurde hardwarecomponenten overgenomen. Door de

rechtstreekse verbinding is de comfortabele diagnosemogelijkheid

van PASvisu bovendien ook voor veiligheidsfuncties beschikbaar.

Dankzij een snellere diagnose worden stilstandtijden korter.

Nieuwe alarmfunctie

Een van de andere nieuwe functies van PASvisu is het

alarmbeheer. Hiermee kunnen alarmen worden aangemaakt en

bevestigd. Verder kunnen met het alarmbeheer een lijst van actieve

alarmen en een logboek van vroegere alarmen opgesteld en als

csv-bestand geëxporteerd worden. Voor de visualisering zijn een

tegel voor de actieve alarmstatus alsmede alarmbanners

beschikbaar. Een filterfunctie in de PASvisu Runtime en een online

taalomschakeling voor alle alarmen completeren de functionaliteit.
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Bijschrift: Kleine besturingen PNOZmulti kunnen nu rechtstreeks met de
visualiseringssoftware PASvisu worden verbonden. Hierdoor is de volledige functionaliteit
van de software inclusief diagnosemogelijkheid beschikbaar.

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.: 186117

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
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Contactpersoon voor journalisten

Karry Van Looy

Perscontact

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be

Pagina 4 van 4

mailto:karry.vanlooy@pilz.be

	Nieuwe versie van de webgebaseerde visualiseringsoplossing PASvisu - optimale combinatie van besturing en visualisering
	Pilz in sociale netwerken
	Contactpersoon voor journalisten


