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Rozsah použití

Oblasti nasazení

Rozsah použití systému Reliance sahá od vizualizace

• plynárenství

jednoúčelových strojů přes instalace systému

• chemická výroba

automatizace inteligentních budov až po rozsáhlé

• vytápění a klimatizace komplexů budov

implementace řídicích systémů nadnárodních výrobních

• dispečinky pro řízení vytápění celých měst

závodů nebo on-line monitorování rozlehlých

• uhelné a vodní elektrárny

plynárenských a vodárenských sítí

• čistírny odpadních vod

distribučních společností.

• úpravny pitné vody

Reliance
Industrial SCADA/HMI system

• sklárny
• mlýny
• sladovny a pivovary
• masokombináty a potravinářská výroba
• dopravní zabezpečovací systémy
• vizualizace nejrůznějších výrobních linek
• řízení a vizualizace inteligentních budov
• a mnoho dalších

Custom Reports
Trends
Settings

Kontakt

Významní zákazníci
• E.ON Česká republika, s.r.o.
• NET4GAS, s.r.o.
• ČEZ, a. s.

GEOVAP, spol. s r. o.

• ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
• PARAMO, a.s.

Čechovo nábřeží 1790

• Synthesia, a.s.

530 03 Pardubice

• Incheba Expo Bratislava

Česká republika

• Digital Park Bratislava
• Tesco Stores ČR a.s.

Telefon:

+420 466 024 618

• Sklárny BOHEMIA a.s.

Fax:

+420 466 657 314

• Plzeňský Prazdroj, a.s.

Email:

info@reliance.cz

• Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Web:

www.reliance.cz

• Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.

Proč právě SCADA/HMI systém Reliance?

Hledáte SCADA systém, který dokáže vizualizaci zpřístupnit nejen
na dispečerském pracovišti či v internetovém prohlížeči, ale i na tabletu nebo
chytrém telefonu zároveň? Systém, který je velice intuitivní a umožní vám
rychle vytvářet působivé aplikace?
Pak je systém Reliance pro vás tou správnou volbou!

Hlavní výhody

Další podstatné výhody

Vývojové prostředí

Runtime moduly

• více než 15 let na trhu SCADA systémů

• intuitivní a moderní vývojové prostředí

Vývojové prostředí slouží k tvorbě a úpravě

Runtime moduly zajišťují běh vizualizačního

• celosvětová síť distributorů

• rychlá a jednoduchá tvorba aplikace

vizualizačního projektu (aplikace).

projektu na počítači koncového uživatele.

• tisíce instalací na 5 kontinentech

• základní funkce není nutné programovat

• rozsáhlé aplikace s desítkami tisíc datových bodů

• vizualizace pro PC, web, tablety i chytré telefony

• trial verze pro 25 bodů zdarma

• lokální i rozsáhlé síťové aplikace s tenkými klienty

Tencí klienti

Komunikační drivery

Tencí klienti poskytují vizualizaci vzdáleným uživatelům

Komunikační drivery zajišťují přenos dat

prostřednictvím sítě Internet.

z technologických stanic do vizualizace.

• výborná technická podpora
• velmi přátelská cenová politika

Významné vlastnosti
• modulární škálovatelný systém
• knihovna 2D a 3D grafických objektů

Možnosti komunikace
• nativní drivery Teco, Modbus, BACnet, Sauter,
IEC 60870-5-104, M-Bus a další

• integrace IP kamer

• OPC klient v každém modulu zdarma

• reporty

• OPC server pro sdílení dat s dalšími systémy

• Postmort – technologie záznamu a následného

• SMS a emaily

přehrání vizualizace

• rozhraní pro další systémy

• vícejazyčné projekty

• zabezpečená komunikace

• integrovaná diagnostika chyb
• redundance
• ukládání dat do SQL databáze nebo lokálních tabulek
• VBScript
• systém přístupových práv
• zabezpečený přístup k datům
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