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Bezmaksas vizualizācija
visiem S7-PLC
Vācijas kompānija INSEVIS piedāvā bezmaksas
attālinātu vizualizāciju jebkuram S7-PLC
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Bezmaksas vizualizācija
30 minūšu laikā ...
Bezmaksas vizualizācijas izstrāde
a)

Programmatūras VisuStage lejupielāde no www.insevis.com un uzstādīšana

5 minūtes

b)

Mainīgo nolasīšana no Siemens-S7-projekta

5 minūtes

c)

Parauga vizualizācijas lejupielāde no www.insevis.com un modificēšana

d)

Vizualizācijas simulēšana, atkļūdošana un kompilēšana

(bezmaksas ar vienu valodu, lietošana līdzīga, kā Siemens-WinCCflexible, tikai vieglāka)
(iekļaujot simbolus no Siemens- TIA V13/14 vai SimaticManager 5.5)

(izmēģinājuma nolūkos izveidot projektu ar I/O laukiem, progresa joslu, mērinstrumentiem, u.c.)

12 minūtes
3 minūtes

(izmantojot integrētus kļūdu ziņojumus un kompilējot vizualizāciju binārajā failā)

25 minūtes
Bezmaksas attalinātās vizualizācijas uzstādīšana
a)

Programmatūras RemoteStage lejupielāde no www.insevis.com un palaišana

3 minūtes

b)

Vizualizācijas binārā faila atvēršana, PLC izvēle

1 minūte

c)

Attālinātās vizualizācijas savienošana ar PLC

1 minūte

(komandrindu programmatūra, nav nepieciešama uzstādīšana)

(binārā faila atvēršana un PLC IP adreses un TSAP ievadīšana)
(datu nolasīšana un attēlošana vizualizācijā)

5 minūtes

Ieteikums 3:

Uzlabo savus S7 risinajumus ar plaša
pielietojuma attālināto vizualizāciju.
Viss, kas nepieciešams, lai to panāktu,
ir PLC ar Ethernet interfeisu.

Ieteikums 1:

S7-PLCs

Izmantojiet tendences atsevišķu
procesu parametriem. Kamēr ir
izveidots savienojums, šie parametri
tiek saglabāti uz jūsu datora un ir
iespējams tos pārkonvertēt uz csv failu.

Ieteikums 2:

Galvenais
vadības displejs

RemoteStage ir iespējams atvērt
vienlaicīgi uz viena datora vairakkārtīgi.
Tas ļauj vienlaicīgi uz ekrāna izvadīt
vairākas vizualizācijas ar dažādiem PLC
vienu aiz otra ...

Ieteikums 4:

Datu uzglabāšana

Windows
planšetdators

Nodrošini savu darba devēju, darbu
vadītāju vai kolēģi ar papildus ekrānu.
Kas ļautu viņam sekot līdzi
notiekošajiem procesiem no sava ofisa.

RemoteStage ir iespējams palaist uz
Windows planšetdatora un komunicēt ar
mērķa PLC caur WLAN savienojumu. Tas
ir labs risinajums par nelielām izmaksām.

Ieteikums 5:

Izmantot nedārgu televizora ekrānu, kā
lielu displeju, ražosanas telpām. Neliels
dators ar RemoteStage savāks datus no
PLC un izvadīs tos uz lielā ekrāna.
Papildus displejs

Liels ekrāns

