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Pressmeddelande

Pilz utökar sitt sortiment med editorer i
automationssystemet PSS 4000 – den nya editorn
PAS LD för säkerhets- och automationsfunktioner

Ostfildern, 27.03.2014 -

  

Pilz utökar utbudet av programmeringsverktyg i

automationssystemet PSS 4000 med editorn PAS LD

(ladderdiagram). Med den kan man skapa säkerhetsrelaterade

program, program för automationsuppgifter eller rentav en

kombination av båda. I automationssystemet från Pilz kan den nya

editorn kombineras fritt med de andra SPS-programmeringsspråken

enligt EN/IEC 61131-3, så att även komplexa automationsuppgifter

blir lätta att hitta och hantera.

 

Förutom de redan etablerade editorerna PAS STL (strukturerad

text), PAS IL (instruktionslista) och den grafiska programeditorn

PASmulti finns nu ytterligare en editor, PAS LD, som kan användas

för att programmera styrsystemet PSSuniversal PLC i

automationssystemet PSS 4000. Klassificeringen som LVL-språk

(Limited Variability Language) gör det möjligt för användare med

PAS LD och de andra PAS-editorerna att förutom automationsfrågor

även lösa säkerhetstekniska frågor utan att behöva begränsa

funktionerna. Maskinkonstruktörer kan alltså skapa

säkerhetsrelaterade applikationsprogram med sin vanliga

utvecklingsprocess.
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Det stora urvalet av olika editorer för PSS 4000 ger användarna stor

frihet när de ska välja programmeringsverktyg för sina

automationsuppgifter. Dessutom erbjuds de ett omfattande bibliotek

med programvarublock för säkerhets- och automationsfunktioner,

t.ex. positionsregistrering, som kan användas för reglerings- och

övervakningsfunktioner eller för allmänna säkerhetstekniska

övervakningsfunktioner, bl.a. nödstopp, som användarna enkelt kan

komplettera med egna programvarublock och användarbibliotek.

 

Tekster og billeder kan også downloades på www.pilz.com. For at

komme direkte til de relevante internetsider i Pressecenter, bedes

du indgive følgende webkode på hjemmesiden. : 10739

Pilz på sociala nätverk

I våra kanaler på sociala medier finns mer information om företaget

och personerna som jobbar på Pilz. Vi rapporterar även om den

senaste utvecklingen inom automationstekniken.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

http://www.youtube.com/pilzSE

https://plus.google.com/100679694730176283334/about

https://www.linkedin.com/company/pilz
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Kontaktperson för journalister

Presskontakt
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