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Pressmeddelande

Den nya produktserien PMI 6 Control från Pilz
inom manövrering och övervakning –
visualisering och styrning i ett paket

Ostfildern, 22.04.2016 -

  

Med den nya produktserien PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control

presenterar automationsföretaget Pilz sin första operatörspanel med

soft-PLC enligt standarden IEC 61131-3. Förutom professionella

diagnos- och visualiseringsfunktioner finns det nu även möjlighet att

styra hela anläggningsprocessen från en enda enhet. Därför

möjliggör PMI 6 Control inte bara omfattande diagnoser utan bidrar

även till att höja produktiviteten i anläggningen som den ”håller ett

öga på”.
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Operatörspanelerna PMI 6 Control bygger på en kraftfull

processormodul med 1,3 GHz. I kombination med 512 MB RAM-

minne, 512 MB Flash-minneskapacitet och operativsystemet

Windows Embedded Compact 7 skapas en kraftfull plattform för alla

tillämpningar.

Med hjälp av styrteknik från Pilz går det att ställa diagnoser och

visualisera maskiner och anläggningar snabbare. Det gör att

stilleståndstiderna kan minimeras.

I täten för intuition och öppenhet

Den nya PMI 6 Control-generationen har dessutom en kapacitiv

glaspekskärm på 7 eller 12 tum. Eftersom den är så intuitiv går den

snabbt och enkelt att använda. Det garanterar en hög produktivitet

för maskiner och anläggningar.

Operatörspanelerna har redan en användarvänlig

visualiseringsfunktion. Tack vare öppna gränssnitt kan dessutom all

vanlig HMI-programvara används för visualiseringen. Det går lätt att

installera programvarupaket med hjälp av PMI-assistenten som

finns på det medföljande SD-kortet och enkelt kan startas vid behov.

Det underlättar idrifttagningen.

Klartext går snabbare

I produktserien PMI 6 Control finns diagnoskonceptet PVIS från Pilz

redan förinstallerat. Det underlättar felsökningen av maskiner vid

driftstörningar på anläggningar som har PMI-operatörspaneler och

säkerhetsstyrningar från Pilz. Felmeddelanden visas i klartext och

konkreta förslag på hur felet ska åtgärdas ges. Användaren får steg-

för-steg-vägledning till lösningen. Man slipper den tidskrävande

felsökningen.
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Bildtext:

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. : 88417

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

Presskontakt
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