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Mesaja týkla

Pilz, PSS 4000 otomasyon sistemindeki editör
seçeneklerini genişletiyor – Emniyet ve
otomasyon fonksiyonları için yeni PAS LD editörü

Ostfildern, 27.03.2014 -

  

Pilz, PAS LD editörü (Merdiven Diyagramı) ile PSS 4000 otomasyon

sistemindeki programlama aletleri yelpazesini genişletiyor. Bu editör,

emniyetle ilgili programlar, otomasyon görevleri için programlar veya

her ikisini de içeren bir program oluşturmak için kullanılabilir. Pilz

otomasyon sisteminin içindeki yeni editör, diğer EN/IEC 61131-3

PLC programlama dilleriyle kolayca birleştirilebilir. Böylece karmaşık

otomasyon görevleri bile basit ve uyumlu bir şekilde ele alınabilir.

 

PAS LD ile birlikte, zaten kurulu olan PAS STL (Yapılandırılmış

Metin), PAS IL (Komut Listesi) ve grafik program editörü PASmulti

editörlerinin yanı sıra PSS 4000 otomasyon sistemindeki

PSSuniversal PLC kontrol sistemlerinin programlanması için başka

bir editör daha mevcuttur. LVL dil sınıflandırması (Sınırlı

Değişkenliğe Sahip Diller) ile kullanıcılar, PAS LD ve diğer PAS

Editörlerini sadece otomasyon görevleri için değil fonksiyonel

sınırlandırmalar olmadan emniyetle ilgili görevler için de

kullanabilmektedir. Böylece makine üreticileri, her zamanki

geliştirme işlemlerini kullanarak emniyetle ilgili uygulama

programlarını oluşturabilmektedir.
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PSS 4000'de yer alan çok sayıda farklı editör seçeneği, kullanıcılara

kendi otomasyon görevleri için istedikleri programlama aletlerini

seçme özgürlüğü tanımaktadır. Kullanıcılar; pozisyon tespiti, kontrol

ve izleme görevleri veya kullanıcıların kolaylıkla yazılım bloklarına

ve kullanıcı kitaplıklarına ekleyebildikleri acil durdurma gibi genel

emniyetle ilgili izleme fonksiyonlarını içeren emniyet ve otomasyon

fonksiyonlarına ilişkin kapsamlı bir yazılım bloğu kitaplığına da

erişebilmektedirler.

 

You can find texts and images at <a

href="http://www.pilz.com">www.pilz.com</a> also for downloading.

To go directly to the relevant internet pages in the press centre,

enter the following <strong>Web code</strong> in the search of the

home page.: 10739

Sosyal aðlarda Pilz

Sosyal medya kannalarýmýzda sizlere þirketimiz ve Pilz çalýþanlarý

hakkýnda bilgiler veriyor ve otomasyon teknolojisindeki güncel

geliþmeleri rapor ediyoruz.

https://www.facebook.com/pilzturkiye/

https://twitter.com/pilzturkiye

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

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

https://www.linkedin.com/company/pilz-t%C3%BCrkiye/
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Gazeteciler için irtibat

Basın İletişim
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