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Mesaja týkla

Pilz’in yeni işletim ve izleme ürün yelpazesi PMI 6
Control -Görselleştirme ve kontrol tek bir pakette

Ostfildern, 22.04.2016 -

  

Yeni PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control ürün yelpazesiyle, Pilz

otomasyon şirketi standart olarak IEC 61131-3’e göre soft PLC ile

donatılacak ilk operatör terminalini tanıtmaktadır. Bu terminal, tüm

tesis sürecini yalnızca tek bir birimde kontrol etmeyi sağlayarak

tanılama ve görselleştirmenin ötesine geçmektedir. Yani, PMI 6

Control yalnızca kapsamlı tanılama sunmaz aynı zamanda da

“görüntülenen tesisin” verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

 

PMI 6 Control operatör terminalleri 1.3 GHz yüksek performanslı

işlemci modülüne dayanmaktadır. 512 MB RAM, 512 MB Flash

bellek kapasitesi ve Windows Embedded Compact 7 işletim sistemi

ile birlikte, sonuçta tüm uygulamalar için yüksek performanslı bir

platform elde edilmektedir.

Pilz kontrol teknolojisi ile birlikte tesis ve makinelerde daha hızlı

tanılama ve görselleştirilme yapılması mümkündür. Sonuç olarak,

çalışmama süreleri en aza indirilebilir.

Sezgi ve açık olmak yol gösterir

Yeni PMI 6 Control neslinde aynı zamanda kapasitif 7 inç cam

dokunmatik ekran bulunmaktadır. Alternatif olarak 12 inçlik

versiyonu da mevcuttur. Operasyon sezgiseldir ve bu nedenle de

hızlı ve basittir.  Bu durum, tesis ve makineler için yüksek verimlilik

sağlar.

Operatör terminalleri kullanıcı dostu görselleştirme ile önceden
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donatılmış olarak gelir. Ayrıca, açık arayüzler sayesinde, herhangi

bir ortak HMI görselleştirme yazılımı kullanılabilir. Yazılım

paketlerinin, verilen SD kartının ayrılmaz bir parçası olan ve

gerektiğinde çağrılabilen PMI Yardımcısı yardımıyla kurulumu

kolaydır. Bu işletmeye alma sırasındaki gerekli çalışmaları en aza

indirir.

Düz metin daha hızlıdır

Pilz’in tanılama konsepti PVIS, PMI 6 Control ürün yelpazesinde

önceden kurulu olarak gelir: Tesislerin Pilz’in PMI operatör

terminalleri ve güvenlik kontrol sistemleri ile donatılmış olduğu

durumlarda, makineler arızalandığında sorun gidermeyi daha kolay

hale getirir. Hata mesajları düz metin olarak gösterilir; mesajlar

sorunu nasıl düzelteceğinize yönelik olumlu önerilerle birlikte gelir.

Kullanıcı adım adım çözüm aşamasına yönlendirilmektedir, yani

sorun giderme zaman alıcı olmak zorunda değildir.
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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.: 88417
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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://www.linkedin.com/company/pilz-t%C3%BCrkiye/

Gazeteciler için irtibat

Basın İletişim
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