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O novo software de visualização baseado na
internet PASvisu da Pilz – Automação completa
em um instante

Ostfildern, 11.11.2014 -

  

Com o software de visualização baseado na internet PASvisu, a

Pilz traz um software de alta capacidade e, ao mesmo tempo, de

fácil manuseio para a área de operação e de observação do

mercado. A visualização dependente de plataforma desenvolvida

pela empresa baseia-se nas mais recentes tecnologias de internet,

como HTML5, CSS3 e JavaScript. O PASvisu tem uso intuitivo e

oferece liberdade de criação para projetos: Com ele, os usuários

das soluções de comando da Pilz têm soluções de comando de

sistemas completos em um instante. Com o PASvisu, a Pilz reforça

sua pretensão como fornecedor completo para a automação

segura.

 

O software de visualização possibilita a criação e configuração

simples de projetos de visualização através do PASvisu Builder.

Graças ao acesso a todos os dados de um projeto de automação,

inclusive a todas as variáveis do processo e espaços de nomes

OPC, não são necessárias a entrada e a atribuição manuais de

variáveis, pois podem conter erros. Assim, é possível, por exemplo,

consultar informações, como a soma de verificação do projeto ou o

firmware da versão do módulo de comando.

Visualizar individualmente através de caches
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Estilos selecionáveis através do CSS3 garantem uma aparência

uniforme em todo o projeto, com apenas um clique. Elementos de

exibição e de entrada gráficos pré-definidos, os chamados caches,

já oferecem todas as caraterísticas relevantes, como prefixo, sufixo

e status de erro. A criação manual e agrupamento de elementos

individuais são dispensados. O cache é colocado na página de

projeção de maneira simples, clicando e arrastando, e é preenchido

com os dados correspondentes. Já na entrada do nome da variável,

ela é filtrada automaticamente e conectada ao mesmo tempo com o

cache. Dessa maneira, projetos podem ser processados com

rapidez e livres de erros.

Diagnóstico gráfico do módulo e simulação

Outras informações necessárias no projeto de visualização também

são processadas automaticamente. Além disso, alterações no

projeto de automação são sincronizadas automaticamente e

exibidas no PASvisu Builder. Devido à sincronização automática, os

usuários trabalham sempre com o estado mais atual do projeto.

Além da simulação online é possível também a simulação offline:

ela facilita a projeção sem o acesso de comando com ajuda de um

editor especial de variáveis offline, com o qual valores podem ser

inseridos e exibidos.

Acesso remoto através da web

O PASvisu utiliza tecnologias da internet atuais padronizadas como

HTML5, CSS3 e JavaScript.

Através do JavaScript, os projetos de visualização podem ser

expandidos de maneira funcional: JavaScripts pré-definidos ficam

disponíveis para cálculos ou escalas. Com isso, os usuários

reduzem de maneira significativa o tempo de engenharia e ainda

economizam.
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Através do uso do HTML5, o acesso é realizado em toda a

plataforma e é possível no navegador correspondente através de

quase qualquer dispositivo final como PC, tablet e smartphone. Isso

facilita, por exemplo, a manutenção remota que se baseia em uma

funcionalidade real de cliente-servidor. Assim, a manutenção

remota pode ocorrer independentemente da condição do local, o

que ajuda na redução dos tempos de parada.

 

Contato:

Martin Kurth

Imprensa corporativa e especializada

Alemanha 

Telefone: +49 711 3409-158

E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Imprensa especializada

Alemanha 

Telefone: +49 711 3409-7009

E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Relações públicas

Áustria 

Telefone: +43 1 7986263-13

E-mail: s.marban@pilz.at
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Manuela Bernasconi

Relações públicas

Suíça 

Telefone: +41 62 88979-33

E-mail: m.bernasconi@pilz.ch

 

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.: 79010

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/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://plus.google.com/u/0/b/111025421859029563643/105464160362974979416/posts

https://www.linkedin.com/company/pilz
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Contato para jornalistas

Contato da imprensa
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