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obszar od wizualizacji maszyn jednozadaniowych,
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budynków, aż po rozległe implementacje systemów
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monitorowanie on-line rozległych sieci

przedsiębiorstw dystrybucji gazu i wody.
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• Gazownie

• Przemysł chemiczny

• Ogrzewanie i klimatyzacja w budynkach

• Dyspozytornie sterujące ogrzewaniem

 całych miast

• Elektrownie węglowe i wodne

• Oczyszczalnie ścieków

• Stacje uzdatniania wody

• Huty szkła

• Młyny

• Słodownie i browary

• Zakłady mięsne i przemysł spożywczy

• Systemy sterowania ruchem drogowym

• Wizualizacja linii produkcyjnych

• Sterowanie i wizualizacja inteligentnych

 budynków

• I wiele innych

www.reliance-scada.com

Główni klienci

• RWE Group

• E.ON Group

• CEZ Group

• Bohemia Glass

• Pilsner Urquell

• Heineken

• Toyota Peugeot Citroën Automobile

• Olympus

• Pirelli

• Panasonic

• Coca Cola

• I wiele innych



Główne zalety

Cenne właściwości Możliwości komunikacyjne

Inne pokaźne zalety Środowisko projektanckie

Thin clients Drivery komunikacyjne

Runtime moduły

Środowisko projektanckie służy do tworzenia

i modyfikacji projektu wizualizacji (aplikacji).

Technologia Thin clients udostępnia wizualizację

zdalnym użytkownikom za pomocą sieci Internet.

Drivery komunikacyjne zapewniają transmisję

danych ze stacji technologicznych do wizualizacji.

Moduły runtime zapewniają działanie projektu

wizualizacyjnego na komputerze klienta

końcowego.

• Ponad 15 lat na rynku systemów SCADA

• Tysiące instalacji na 5 kontynentach

• Rozległe aplikacje z dziesiątkami tysięcy

 punktów danych

• Sieć dystrybutorów na całym świecie

• Darmowa wersja próbna dla 25 punków

• Modułowy, skalowalny system

• Biblioteka obiektów graficznych 2D i 3D

• Szablony okien oraz struktur danych

• Integracja kamer IP

• Raporty i trendy

• Postmort – technologia rejestracji i odtwarzania

 wizualizacji

• Zapis danych do SQL lub lokalnych baz danych

• Zintegrowana diagnostyka błędów

• Zaszyfrowany dostęp do danych

• Wielojęzyczne projekty

• System praw dostępu

• Redundancja

• VBScript

• Rodzime drivery Teco, Modbus, BACnet, Sauter,

 IEC 60870-5-104, M-Bus, itd.

• Darmowy OPC klient w każdym module

• OPC serwer do współdzielenia danych

 z innymi systemami

• SMS i poczta elektroniczna e-mail

• Interfejs dla innych systemów

• Bezpieczna komunikacja

• Intuicyjne i nowoczesne środowisko projektowe

• Szybkie i proste tworzenie aplikacji

• Podstawowych funkcji nie trzeba programować

• Wizualizacja stworzona dla PC, stron web, tabletów

 i smartfonów

• Lokalne oraz rozległe aplikacje sieciowe

 z cienkich klientów

• Profesjonalne wsparcie techniczne

• Przyjazna polityka cenowa

Dlaczego akurat system SCADA/HMI Reliance?

Poszukujesz systemu SCADA, który potrafi zwizualizować system nie tylko
na stanowisku dyspozytorskim lub w przeglądarce internetowej, ale również
na tablecie lub smartfonie? System, który jest bardzo intuicyjny i pozwoli
ci szybko tworzyć imponujące aplikacje?

System Reliance jest tym, czego szukasz!

www.reliance-scada.com
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