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Web tabanlı görselleştirme çözümü PASvisu'nun
yeni sürümü - Kontrolör ve görselleştirmenin
optimum birleşimi

Ostfildern, 10.07.2017 - Pilz, web tabanlı çözümü PASvisu'yu

genişletiyor: Yeni bir alarm yönetim işlevi bulunmaktadır,

bununla birlikte küçük kontrolörlere bağlanmak için bir OPC UA

arayüzü bulunur. PNOZmulti yapılandırılabilir küçük kontrolör

kullanıcıları için PASvisu artık doğrudan bağlantı

sağlamaktadır. Sonuç olarak görselleştirme, tanılama seçeneği

dahil olmak üzere kontrolör yazılımının tüm özelliklerini

içermektedir.

  

Pilz, görselleştirme çözümü PASvisu ile kendini özellikle kontrol ve

görselleştirme sistemleri arasındaki yakın ilişkiye adamıştır. Araç

tesise veya makineye ne kadar yerleştirilirse, sistem kullanıcıya o

kadar çok bilgi ulaştırabilir veya kullanıcıdan bilgi alabilir. Bu,

mühendislikten operasyon ve bakıma kadar farklı faydalar sağlar ve

sonuç olarak hata kaynakları ve çalışma süresi azalır.
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Tüm sistemlere ve Pilz kontrolörlerine açık

OPC UA arayüzü sayesinde PASvisu pazardaki tüm ortak

kontrolörlere bağlanabilir. Bu, tüm kontrolörlerin değişkenlerinin

otomatik olarak PASvisu'ya aktarılabileceği anlamına gelir. Pilz

kontrolörleri için daha basit, daha yüksek performanslı bir bağlantı

olanağı vardır: Pilz PLC kontrolörlerinin devamı olarak PASvisu artık

doğrudan PNOZmulti yapılandırılabilir küçük kontrolörlere

bağlanabilir. PNOZmulti üzerinden kontrol edilen donanım

bileşenlerinin tüm giriş ve çıkışlarının aktarılması dahil olmak üzere

daha fazla işlev kullanılabilir. Doğrudan bağlantı sayesinde

PASvisu'nun rahat tanılama seçeneği emniyet işlevleri için

kullanılabilir. Daha hızlı tanılama sayesinde kesinti süreleri azalır.

Yeni alarm işlevi

PASvisu'nun ek işlevlerinden biri de alarm yönetimidir. Alarmlar

oluşturulabilir ve alınabilir; aktif alarmların bir listesi oluşturulabilir ve

kapatılan alarmların günlükleri alınıp bir CSV dosyası olarak dışa

aktarılabilir. Görselleştirme için, alarm sembolü ile birlikte aktif alarm

durumu için bir bölüm bulunur. PASvisu çalışma süresi için bir filtre

işlevi ile tüm alarmlar için dil değiştirme özellikleri işlev setini

tamamlar.
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Baþlýk: PNOZmulti küçük kontrolörler artık PASvisu görselleştirme yazılımına doğrudan
bağlanabilir. Sonuç olarak tanılama seçeneği dahil olmak üzere yazılımın tüm özellikleri
kullanılabilir.

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.: 186117

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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