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Pilz poszerza swoją ofertę edytorów do systemu
sterowania PSS 4000 – nowy edytor PAS LD do
funkcji bezpieczeństwa i automatyki

Ostfildern, 27.03.2014 -

  

Pilz poszerza ofertę narzędzi programistycznych w systemie

sterowania PSS 4000 o edytor PAS LD (schemat drabinkowy).

Może on być wykorzystywany do tworzenia programów związanych

z bezpieczeństwem, programów do zadań związanych z

automatyką lub ich kombinacji. W systemie sterowania Pilz nowy

edytor można dowolnie łączyć z innymi językami programowania

EN/IEC 61131-3 PLC, dzięki czemu nawet złożone zadania

związane z automatyką mogą być realizowane łatwo i

konsekwentnie.

 

Z PAS LD dostępny jest zatem teraz kolejny edytor do

programowania systemów sterowania PSSuniversal PLC w

systemie PSS 4000, obok już znanych edytorów PAS STL (do

tekstu strukturalnego), PAS IL (do list instrukcji) i graficznego

edytora PASmulti. Z edytora PAS LD, uznanego za język LVL

(Limited Variability Language), a także innych edytorów PAS,

użytkownicy mogą korzystać do realizacji zadań nie tylko z zakresu

automatyki, ale także bezpieczeństwa, bez ograniczeń

funkcjonalnych. Konstruktorzy maszyn mogą zatem tworzyć

programy związane z bezpieczeństwem przy użyciu tego samego

procesu, z którego korzystają zazwyczaj.
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Szeroka oferta edytorów do PSS 4000 daje użytkownikom swobodę

wyboru narzędzi programistycznych do swoich zadań związanych z

automatyką. Mają oni również dostęp do obszernej biblioteki bloków

programowych do tworzenia funkcji bezpieczeństwa i automatyki,

takich jak wykrywanie położenia, kontrola i monitorowanie lub

ogólne związane z bezpieczeństwem funkcje monitorowania, takie

jak zatrzymanie awaryjne, które użytkownicy mogą w prosty sposób

dodawać do swoich własnych bloków programowych i bibliotek.

 

Teksty i zdjęcia dostępne są również do pobrania na stronie

www.pilz.com. Aby uzyskać bezpośredni dostęp do odpowiedniej

strony w naszym centrum prasowym , wpisz kod web w

wyszukiwarce na stronie głównej.: 10739

Pilz w mediach społecznościowych

Na naszych profilach w portalach społecznościowych dostępne są

informacje na temat firmy i jej pracowników oraz najświeższe

informacje o aktualnych zdobyczach technologii automatyzacji.

https://www.facebook.com/PilzPl/

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/company/pilz
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Dane kontaktowe dla mediów

PR
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