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Mesaja týkla

Pilz PSS 4000 otomasyon sistemi, Sürüm 13:
çalışma sırasında emniyetli kullanıcı
programlarının değiştirilmesi - emniyetli
otomasyon için "online değişiklik" artık mümkün

Ostfildern, 14.01.2016 -

  

"Daimi olmayan online değişiklik" fonksiyonu, kullanıcı

programlarındaki bireysel değişikliklerin bundan böyle kontrol

sistemine aktarılabileceği anlamına gelmektedir. Pilz, bu fonksiyonu

PSS 4000 otomasyon sisteminde emniyet uygulamaları için

kullanılabilir hale getirmektedir. Tüm programın derlenmesi ve PSS

4000 donanımına yüklenmesi gerekmediğinden kullanıcılar devreye

alma sırasında zamandan tasarruf eder. Bu yeni fonksiyon, PSS

4000 otomasyon sistemi, Sürüm 13'ün bir parçasıdır. Diğer yeni

özellikler arasında PROFINET ağları ile iletişim için bir cihaz

arabirimi bulunmaktadır.

 

Bir kontrol sisteminin kullanıcı programları ve yazılım blokları

devreye alma sırasında genellikle nihai testlere tabi tutulur ve bu

sırada birden fazla değişikliğe uğrarlar. "Daimi olmayan online

değişiklik" fonksiyonu, bireysel değişikliklerin tüm programın

derlenmesine ve yüklenmesine gerek kalmadan PSS 4000

otomasyon sisteminin bir veya daha fazla kontrol sistemine

uygulanmasını sağlar. Tamamen yeni bir özellik de, bu fonksiyonun

artık emniyetle ilgili uygulamalar için de kullanılabilir olmasıdır. 
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Değişiklikler, kontrol sistemi durdurulmadan uygulanır – yeni

program, indirme sonrasında bir sonraki olası saat çevrimi ile

başlangıç modüllerinde etkin olur. Değişiklikler maksimum 12 saat

süreyle veya kontrol sistemi yeniden başlatılana kadar geçerlidir;

dolayısıyla, kalıcı (daimi) değildirler. Değişiklikler kabul edilmezse

kontrol sistemi, tamamlanan son indirme işleminin durumunu

yeniden tespit eder.

Bu fonksiyon, devreye alma işlemini basitleştirmenin ve

hızlandırmanın yanı sıra yoğun devreye alma süreçlerinde emniyet

kullanımını da geliştirir.

"Daimi olmayan online değişiklik" fonksiyonu, PSS 4000 otomasyon

sisteminin tüm kontrol sistemleri için kullanılabilir. Buradan hareketle

Pilz, otomasyon sistemlerinde emniyet ve otomasyon birleşimi

konusunda ilerleme kaydetmektedir: kullanıcı her iki taraf için tek bir

araçla çalışır. Yeni aygıt yazılımı Sürüm 13'ten itibaren kullanılabilir.

PROFINET için iletişim yığını

Sürüm 13'teki diğer yeni özellikler arasında PROFINET ağları ile

iletişim için cihaz arayüzü bulunmaktadır. Pilz, PROFINET'i

cihazlara iletişim yığını olarak entegre etmiştir. Böylece stok

maliyetleri azalır ve bu yaklaşım, UDP RAW, Modbus/TCP,

Ethernet/IP ve son olarak PROFINET de dahil olmak üzere farklı

iletişim bağlantılarını çalıştırmak için yalnızca konfigürasyonda bir

değişiklikle aynı donanımların kullanılmasını mümkün kıldığından tip

çeşitlerini azaltır. Kullanıcıların belirli bir cihaz tipine ihtiyacı yoktur –

çeşitli iletişim sistemlerine evrensel erişim için tek bir PLC başlangıç

modülü kullanılabilir.
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Baþlýk:

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.: 87643

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

Basın İletişim
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