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Mensagem jornalística

Nova versão da solução de visualização baseada
na internet PASvisu - a combinação ideal de
comando e visualização

Ostfildern, 10.07.2017 - A Pilz amplia sua solução de

visualização baseada na internet PASvisu: além do

gerenciamento de alarmes, a outra novidade é uma interface

OPC UA para conexão com minicontroladores. Agora, os

usuários dos minicontroladores configuráveis PNOZmulti

recebem do PASvisu a possibilidade de uma conexão direta.

Desse modo, na visualização estão disponíveis todas as

funções do software de comando, inclusive a possibilidade de

diagnóstico.

  

Com sua solução de visualização PASvisu, a Pilz visa atingir uma

estreita ação conjunta do comando e da visualização. Quanto mais

profundamente a ferramenta estiver conectada à máquina ou à

instalação, mais informações o sistema poderá aceitar e fornecer

ao usuário. Isso traz benefícios desde a engenharia, passando pela

operação, até a manutenção: assim, as fontes de erros e a

demanda de tempo são diminuídas.
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Aberto para todos os sistemas – e para os comandos da Pilz

Graças à interface OPC UA, o PASvisu pode ser conectado a todos

os comandos existentes no mercado atual. Dessa forma, todas as

variáveis do comando podem ser aceitas automaticamente no

PASvisu. Além disso, a conexão aos comandos da Pilz é ainda

mais fácil e eficaz: depois dos comandos CLP da Pilz, agora o

PASvisu também pode ser conectado diretamente aos

minicontroladores configuráveis PNOZmulti. E isso disponibiliza

mais funções: são aceitas todas as entradas e as saídas

comandadas por componentes de hardware controlados por

PNOZmulti, entre outras funções. Além disso, a confortável

possibilidade de diagnóstico do PASvisu está disponível por

conexão direta também para as funções de segurança. Com o

diagnóstico mais rápido, os tempos de parada são reduzidos.

Nova função de alarme

Entre as outras novas funções do PASvisu, está o gerenciamento

de alarmes. Com ele é possível criar e encerrar alarmes, bem como

gerar uma lista dos alarmes ativos e um protocolo dos alarmes

anteriores, e exportá-los como um arquivo .csv. Para a visualização,

estão disponíveis um azulejo para o estado do alarme ativo e

banners de alarme. Completando as funções, há uma função de

filtro no PASvisu Runtime e um desligamento online por voz para

todos os alarmes.
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Legenda: Agora, os minicontroladores PNOZmulti podem ser vinculados diretamente ao
software de visualização PASvisu. Desse modo, todas as funções do software, inclusive a
possibilidade de diagnóstico, ficam disponíveis.

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.: 186117

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://www.linkedin.com/company/pilz-do-brasil
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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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