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Mensagem jornalística

A Pilz está ampliando a seleção de editores no
sistema de automação PSS 4000 – Novo editor
PAS LD para funções de segurança e automação

, 27.03.2014 -

  

A Pilz também está ampliando a família de ferramentas de

programação no sistema de automação PSS 4000 com o Editor

PAS LD (Diagrama Ladder, Diagrama de contatos). Ele permite a

criação de programas relacionados à segurança, para tarefas de

automação ou a combinação de ambos. No sistema de automação

da Pilz, o novo editor pode ser livremente combinado com outras

linguagens de programação do SPS, de acordo com a EN/IEC

61131-3, de forma que as tarefas de automação complexas possam

ser administradas de forma simples e uniforme.

 

Com o PAS LD disponibiliza-se, além dos já estabelecidos editores

PAS STL (texto estruturado), PAS IL (lista de instruções) e o editor

gráfico de programa PASmulti, outro editor para programação de

controles PSSuniversal PLC no sistema de automação PSS 4000.

A classificação com linguagem LVL (Limited Variability Language)

possibilita que os usuários com o PAS LD e outros editores PAS

resolvam, sem restrições funcionais, não só os problemas

relacionados à automação, mas também os relacionados com a

segurança. Assim, os fabricantes de máquinas podem criar

programas de aplicações relacionadas à segurança com o seu

processo de desenvolvimento habitual.
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A multiplicidade de editores diversificados para o PSS 4000 dá aos

usuários a liberdade de escolha de ferramentas de programação

para as suas tarefas de automação. Disponibiliza-se também, aos

usuários, uma extensa biblioteca de componentes de software para

funções de segurança e automação, por exemplo, para a detecção

de posição, para tarefas de controle e de monitoramento ou para

funções de monitoramento de segurança gerais, tais como parada

de emergência, que podem ser facilmente adicionadas aos

componentes de software autoelaborados e bibliotecas do usuário.

 

Você pode encontrar textos e imagens em www.pilz.com também

para download. Para ir diretamente às páginas da internet

relevantes no centro de imprensa, insira o seguinte código da Web

na busca da página inicial.: 10739

A Pilz nas redes sociais

Em nossos canais nas mídias sociais, fornecemos a você

informações gerais sobre a empresa e as pessoas da Pilz e

informamos sobre acontecimentos atuais na área da Tecnologia de

Automação.

https://www.facebook.com/pilzdobrasil/?ref=ts&fref=ts

https://twitter.com/Pilz_INT

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

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

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=5051658
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Contato para jornalistas

Gabriela Santos

Contato da imprensa

+ 55 11 4942-7040

g.santos@pilz.com.br
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