
Monipuolinen käyttöliittymä 
S7-Logiikoihin, ilmaiseksi
INSEVIS antaa käyttöönne S7-PLC  
yhteensopivan etäkäyttöliittymän veloituksetta

KEEP S7
SMART &  
SIMPLE

Lisätietoja: 
www.insevis.com

Mihin  
käyttöön?
 § Valvomosovellukset

 § Windows Tabletit

 § Suuret prosessinäytöt

 § Dataloggaus

 § Reseptit

 § Lisänäytöt

Millaista  
PLC:tä  
voit ohjata?
 § S7-300

 § S7-400

 § S7-1200

 § S7-1500

 § VIPA

 § INSEVIS



KEEP S7
SMART &  
SIMPLE

Ilmainen käyttöliittymä 30 minuutissa …
Ilmaisen käyttöliittymän suunnittelu
a) Lataa VisuStage osoitteesta www.insevis.com ja asenna se työasemallesi

(ilmaisversioon sisältyy yksi projektikieli, ohjelmointi kuin Siemens-WinCCflexible, mutta helpompi)
5 minuuttia

b) Lue muuttujat Siemens-S7-projektista
(Sisältää Siemens- TIA V13/14 ja SimaticManager 5.5 symboliikan)

5 minuuttia

c) Lataa malliohjelma osoitteesta www.insevis.com  
ja tee siihen tarvittavat muutokset
(Luo HMI-projektiin tarvittavat I/O-kentät, kaaviot, mittarit, yms.)

12 minuuttia

d) Simuloi, debuggaa ja kompiloi käyttöliittymäsi
(hyödynnä sisäisiä virheraportteja ja kompiloi visualisointisi binääri-tiedostoksi)

3 minuuttia

25 minuuttia

Ilmaisen S7-PLC etäkäyttöliittymän käyttöönotto
a) Lataa RemoteStage osoitteesta www.insevis.com ja käynnistä se

(suoraan ajettava tiedosto, jota ei tarvitse erikseen asentaa)
3 minuuttia

b) Avaa käyttöliittymän binääritiedosto ja valitse ohjattava PLC
(Avaa binääritiedosto ja kirjoita ohjattavan PLC:n IP-osoite sekä TSAP)

1 minuutti

c) Yhdistä etäkäyttöliittymäsi ohjattavaan PLC:hen
(Käyttöliittymäsi kommunikoi nyt ohjattavan PLC;n kanssa S7-kommunikaation välityksellä)

1 minuutti

5 minuuttia

Esimerkki 3: 
Voit käynnistää yhdelle PC:lle monta
RemoteStagea. Voit siis luoda monta
visualisointia ja ohjata useaa PLC:tä
samanaikaisesti yhdeltä näytöltä …

Esimerkki 4: 
PC:n lisäksi voit käyttää Remote- 
Stagea myös Windows Tabletilla. 
Yhteys Tabletin ja PLC:n välille  
saadaan kätevästi WLANin kautta. 
Käytännöllinen ominaisuus pienellä 
rahalla …
 
Esimerkki 5: 
Kun tarvitset suuria näyttöjä  
esimerkiksi tehdassaleihin ja  
valvomoihin, voit käyttää edullisia 
tietokonenäyttöjä. Yhteyden PLC:hen 
saat pöytäkoneella tai miniPC:llä …

Paranna S7-järjestelmääsi  
monipuolisella etäkäyttöliittymällä 
ilman lisenssimaksuja! Tarvitset  
vain Ethernet liitännällä varustetun 
S7-PLC:n

Esimerkki 1: 
Käytä trendejä tiedonkeruuseen.
Aina kun käyttöliittymän ja PLC:n
välinen kommunikointi on aktiivisena, 
saadaan mittausarvot talteen PC:lle  
ja siitä raporttina esimerkiksi  
CSV-tiedostoon …
 
Esimerkki 2: 
Rakenna lisänäyttöjä, joiden avulla 
työnjohto tai avainhenkilöt saavat 
sellaista informaatiota, jota ei koneen 
tai prosessinohjauksessa ole tarpeen 
näyttää…

Lisänäytöt
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Suuret prosessinäytöt


