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Obseg uporabe sistema Reliance se razteza od

vizualizacije namenskih strojev in instalacij

avtomatizacijskih sistemov pametnih zgradb do

izvajanja nadzora nad obsežnimi kontrolnimi sistemi

v večnacionalnih proizvodnih obratih ali neposreden

(online) nadzor velikih plinskih in vodnih črpališč

distribucijskih družb.
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• plinska industrija

• kemična industrija

• ogrevanje in klimatizacija zahtevnih

 zgradb (HVAC)

• termo- in hidro elektrarne

• daljinska ogrevanja celih mest

• čiščenje odpadnih vod

• čiščenje pitnih vod

• steklarska industrija

• mlinarska industrija

• hmeljarska in pivovarska industrija

• mesno predelovalna industrija

• nadzor prometa

• vizualizacija različnih proizvodnih linij

• upravljanje in vizualizacija pametnih zgradb

• druga področja

www.reliance-scada.com

Naše cenjene stranke

• RWE Group

• E.ON Group

• CEZ Group

• Bohemia Glass

• Pilsner Urquell

• Heineken

• Toyota Peugeot Citroën Automobile

• Olympus

• Pirelli

• Panasonic

• Coca Cola

• in veliko drugih



Glavne prednosti

Pomembne lastnosti Možnosti komunikacij

Druge pomembne prednosti Razvojno okolje

Tanki odjemalci (thin clients) Komunikacijski gonilniki

Izvajalni (Runtime) program

Razvojno orodje je namenjeno ustvarjanju in urejanju

vizualizacijskih procesov (aplikacij).

Tanki odjemalci omogočajo uporabniku prikaz

vizualizacije procesov na brskalnikih, tablicah in

pametnih telefonih.

Komunikacijski gonilniki se uporabljajo za prenos

podatkov od strojnih naprav do izvajalnih

modulov.

Izvajalni program zagotavlja vizualizacijo procesov

na računalniku končnega uporabnika.

• več kot 15 let na tržišču SCADA sistema

• tisoče namestitev na 5 kontinentih

• velike aplikacije z več deset tisoč podatkovnih točk

• svetovna mreža distributerjev

• brezplačna preiskusna različicas z 25 točkami

• modularen razširljiv sistem

• knjižnice 2D in 3D grafičnih objektov

• podpora IP kamer

• grafikoni in poročila

• podloge oken in podatkovne strukture

• večjezični projekti

• analiza po napaki (Postmort) – tehnologija snemanja

 in kasnejšega predvajanja vizualizacije

• vgrajena diagnostika napak

• redundanca

• shranjevanje podatkov v zbirko podatkov SQL

 ali lokalne tabele

• sistem pravic dostopa

• zaščita dostopa do podatkov

• VBScript

• osnovni komunikacijski gonilniki Modbus, BACnet,

 M-bus, IEC 60870-5-104, Teco, itd.

• brezplačen OPC odjemalec v vsakem modulu

• OPC strežnik za izmenjavo podatkov z drugimi sistemi

• SMS and E-mail sporočila

• vmesniki za druge sisteme

• varne komunikacije

• intuitivno in sodobno razvojno okolje

• hitro in preprosto ustvarjanje aplikacij

• ni potrebno programiranje za osnovne funkcije

• vizualizacija na računalnikih, brskalnikih, tablicah

 in pametnih telefonih

• lokalne in globalne omrežne aplikacije s tankimi

 odjemalci (thin clients)

• odlična tehnična podpora

• prijazna cenovna politika

Zakaj samo Reliance SCADA/HMI sistem?

Iščete SCADA sistem, ki lahko omogoči vizualizacijo ne le na računalniku
v nadzornem prostoru ali z internetnim brskalnikom ampak tudi na tablici
ali pametnem telefonu? Sistem, ki je zelo intuitiven in omogoča hitro
ustvarjanje impresivnih aplikacij?

Potem je sistem Reliance prava izbira za vas!

www.reliance-scada.com
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