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• Gáz- és olajipar

• Vegyipar

• HVAC rendszerek épületekben

• Hő- és Vízerőművek

• Távfűtés

• Szennyvíz tisztító telepek

• Viztisztító telepek

• Üveggyártás

• Malmok

• Maláta és sörfözdék

• Húsfeldolgozó és Élelmiszeripari üzemek

• Forgalomirányító rendszerek

• Gyártósorok

• Inteligens épületek és családi házak

• Egyéb területek

www.reliance-scada.com

Our valued customers

• RWE Group

• E.ON Group

• CEZ Group

• Bohemia Glass

• Pilsner Urquell

• Heineken

• Toyota Peugeot Citroën Automobile

• Olympus

• Pirelli

• Panasonic

• Coca Cola

• És még sokan mások



Főellátások

Nagyra értékelik funkciók Kommunikáció

Egyéb jelentős előnyök Fejlesztői környezet

Thin kliens Kommunikációs driverek

Runtime szoftver

Létrehozunk és szerkesztünk vizualizációs

projekteket (alkalmazásokat).

A Thin kliensek lehetővé teszik a felhasználók számára

a folyamat megjelenítését Webböngészőkön, Tableteken

és Okostelefonokon.

A kommunikációs driverek adatátvitelre

használják a hardver eszközöket a runtime

szoftverben.

A Runtime szoftvert úgy tervezték hogy a végső

felhasználó számítógépén jelenítse meg

a vizuálást (projektet).

• Több mint 15 éve a SCADA piacon

• TSok működő alkalmazás az 5 kontinensen

• Nagy alkalmazások

• Világszerte forgalmazói hálózat

• Ingyenes próba verzió

• Moduláris méretezhető rendszer

• Kiterjedt 2D-s és 3D-s grafika könyvtár

• Támogatás IP Kamerákhoz

• Trend és riport kezelés

• Naplózási adat mentése fájlba vagy SQL-ba

• Sablon ablakok és adatstruktúrák

• Több nyelvű projekt kezelés

• Integrált diagnosztika

• Postmort – folyamatrögzítés és visszajátszás

• Biztonságos hozzáférés az adatokhoz

• Rendszer hozzáférési jogok

• VBScript támogatás

• Redundancia

• Beépített kommunikációs driverek Modbus, BACnet,

 IEC 60870-5-104, M-Bus, Teco, stb

• Ingyenes OPC kliens minden modulban

• Adatok megosztása más rendszerekkel OPC

 szerveren keresztül

• SMS és email üzenetek generálása

• Interfész más rendszerekkel

• Biztonságos kommunikáció

• Könnyen elsajátítható fejlesztői környezet

• Gyors alkalmazás fejlesztés (RAD)

• Nincs szükség programozói szaktudásra az

 alapfunkciók használatához

• Megjelenítés PC-n,WEB-en, tableten, okostelefonon

• A helyi és a nagy léptékű hálózati alkalmazások

 Thin kliensekkel

• Kiváló technikai támogatás

• Barátságos árpolitika

Miért Reliance SCADA/HMI rendszer?

Keresel egy SCADA rendszert amelyben hozzáférsz a megjelenitéseidhez,
az alkalmazás nem csak egy vezérlő terem számítógépéről vagy a webbön-
gészöből érhető el, hanem tabletről vagy okostelefonról is egyidőben. Ez egy
intuitiv rendszer amely alkalmassá tesz téged arra, hogy lenyügöző
alkalmazásokat hozz létre gyorsan.

Akkor a Reliance a jó választás neked!

www.reliance-scada.com
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