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Pilz tarafından üretilen yeni web tabanlı
görüntüleme yazılımı PASvisu - Bir bakışta
otomasyon

Ostfildern, 11.11.2014 -

  

Web tabanlı görüntüleme yazılımı olan PASvisu ile birlikte Pilz,

işletim ve izlemeye yönelik yüksek performanslı ve kullanımı kolay

bir yazılım paketini piyasaya sürüyor. Şirketimiz, HTML5, CSS3 ve

JavaScript gibi en son web teknolojilerini temel alan platformlardan

bağımsız bir görüntüleme paketi geliştirmiştir. PASvisu, sezgisel

olarak kullanılır ve projeler için tasarım özgürlüğü sağlar. Pilz kontrol

çözümleri kullanıcılarına tesislerinin tamamını görüntüleme imkanı

verir. PASvisu ile Pilz, tam anlamıyla emniyetli bir otomasyon

sağlayıcısı olduğu iddiasının altını çiziyor.

 

Görselleştirme yazılımı, sadece PASvisu Builder kullanılarak basitçe

oluşturulabilen ve yapılandırılabilen görselleştirme projelerine imkan

verir.

Tüm süreç değişkenleri ve OPC ad boşlukları dahil bir otomasyon

projesindeki tüm verilere erişmek hataya eğilimli bir süreç olan

değişkenleri manüel olarak girip, atama sürecine artık gerek

olmadığı anlamına gelir. Örneğin, projenin sınama toplamı veya

kontrolör kafa modülünün aygıt yazılım sürümü gibi bilgiler de

çağrılabilmektedir.

Desenler aracılığıyla ayrı ayrı görselleştirme

CSS3 üzerinden seçilebilen desenler tek bir tıklamayla, tek tip ve

proje geneline yayılan tutarlı bir görünüm sağlar.
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Desen olarak adlandırılan önceden tanımlanmış grafik giriş ve

görüntüleme elemanları ön ek, son ek ve hata durumları gibi tüm

ilgili özellikleri hali hazırda vermektedir. Manüel olarak ayrı ayrı

elemanlar oluşturmak ve gruplamaya artık ihtiyaç yoktur. Desen,

yapılandırma sayfasına kolaylıkla sürükle bırak yöntemiyle

yerleştirilebilmekte ve ardından ilgili verilerle doldurulabilmektedir.

Değişken adı daha girilirken bile, otomatik olarak filtrelenir ve eş

zamanlı olarak desenle bağlantı kurulur. Bu şekilde, projeler kolayca

ve hatasız bir şekilde yürütülmüş olur.

Grafik bloklarla teşhis ve simülasyon

Görüntüleme projesinde gereken diğer bilgiler de ayrıca otomatik

olarak işlenir. Ayrıca otomasyon projesindeki değişiklikler otomatik

olarak senkronize edilir ve PASvisu Builder'de görüntülenir.

Otomatik senkronizasyon sayesinde kullanıcılar her zaman en

güncel proje durumunu kullanır.

Tek özellik çevrimiçi simülasyon değildir. Ayrıca çevrimdışı

simülasyon da kullanılabilir. Kontrol sistemine erişim olmadan,

değerleri ayarlamak ve görüntülemek için kullanılabilen özel bir

çevrimdışı değişken editörüyle konfigürasyon daha sade hale

getirilir.

Web üzerinden uzaktan erişim

PASvisu, HTML5, CSS3 ve JavaScript gibi en güncel internet

teknolojisi standartlarını kullanmaktadır.

JavaScript görselleştirme projelerinin fonksiyonlarını genişletme

amacıyla kullanılabilir. Önceden tanımlanmış JavaScript'ler

hesaplama ya da ölçeklendirme faaliyetleri için mevcuttur. Sonuç

olarak bu sayede, kullanıcılar mühendislik süresini büyük oranda

kısaltabilir ve giderlerden tasarruf edebilirler.

HTML5 kullanıldığından, platformlar arası erişim mümkündür ve ilgili

web tarayıcıya sahip bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon gibi hemen
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hemen her türlü son cihazla yapılabilir. Örnek olarak, bu gerçek

İstemci/Sunucu fonksiyonelliğine dayanan uzaktan bakıma yardımcı

olur.

Bunun sonucunda, uzaktan bakım kesinti sürelerinin daha aza

indirilmesine yardımcı olacak şekilde saha operasyonundan

ayrılabilir.

 

 

Bayiler için irtibat bilgileri:

Avustralya:

Don Gherashe

Telefon: +61 3 95446300

E-posta: safety@pilz.com.au

Büyük Britanya:

Natasha Sephton-Pike

Telefon: +44 1536 460766

E-posta: marketing@pilz.co.uk

Hindistan:

Shivani Handoo

Telefon: +91 20 24213994/95

E-posta: s.handoo@pilz.in

İrlanda:

Yvonne McNamara

Telefon: +353 21 4346535

E-posta: y.mcnamara@pilz.ie
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ABD ve Kanada:

Felicia Caponi

Telefon: +1 734 354-0211

E-posta: f.caponi@pilzusa.com

Pilz Grubu için irtibat bilgileri:

Martin Kurth

Kurumsal ve Teknik Konularda Basın Sorumlusu

Almanya

Telefon: +49 711 3409-158

E-posta: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Teknik Konularda Basın Sorumlusu

Almanya

Telefon: +49 711 3409-7009

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

 

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.: 79010
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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/

Gazeteciler için irtibat

Basın İletişim
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