Nasze doświadczenie obejmuje:
20 lat w dziedzinie automatyki przemysłowej
8 lat w dziedzinie projektowania SCADA

Reliance

Jesteśmy dumni,
że do dzisiejszego dnia,
najwcześniejsze wersje
naszego oprogramowania
wciąż działają niezawodnie.

Biblioteka Morawska, Republika Czeska

Industrial SCADA/HMI system

Instalacje obsługiwane przez Reliance:
Zakłady chemiczne
Ogrzewanie i chłodzenie wielkich kompleksów budowlanych
Browary, słodownie
Sieć dystrybucji paliw (dla potrzeb domowych i przemysłowych)
Młyny zbożowe
Elektrownie miejskie
Elektrownie wodne i turbiny
Kotłownie parowe
Huty szkła
Stacje metra
Wodociągi i oczyszczalnie ścieków

Wasz dystrybutor:

Czym jest Reliance?

PHU LOGICON Andrzej Choroszczak
ul. Kolbego 7
59-220 Legnica

Reliance jest narzędziem, które pozwala na:

Tel.: 076 / 72 13 490
Fax: 076 / 72 13 491
Kom.: 0 604 223 614
E-mail: logicon@logicon.com.pl
http://www.logicon.com.pl

Pełen podgląd instalacji, urządzeń, sieci i grup obiektów przemysłowych
Informacje on-line o wszystkich monitorowanych procesach
Prezentację danych numerycznych w postaci personalizowanych raportów
Raport Statusu Urządzeń według ISO 9001
Graficzną prezentację zmian parametrów procesów w czasie
Wizualizację „Mimic Diagram” monitorowanych stref pracy
Odtwarzanie zarejestrowanych zdarzeń technologicznych
z przeszłości do celów naprawczych
Przesyłanie danych przez sieć zakładową do działów planowania,
przygotowania produkcji i zarządzania

GEOVAP, spol. s r. o.

Wizualizację i zdalny dostęp do danych procesów za pomocą
przeglądarki internetowej (wykorzystanie appletu Java)

Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice
Republika Czeska
Tel.: +420 466 024 644
Fax: +420 466 657 314
E-mail: reliance@geovap.cz
http://www.reliance.cz

VESTIZOL, Republika Czeska § Projektowanie ekranu wizualizacyjnego

www.reliance.cz

Czym wyróżnia się Reliance? (Techniczne Perspektywy Programistów)

Reliance jest Nowoczesnym
i Doskonałym Oprogramowaniem
Zastosowana technologia RAD (Rapid Application Development)
zapewnia łatwą orientację w programie i szybkie projektowanie aplikacji:

SCADA dla Biznesu i Przemysłu
Nadzór nad atrybutami procesów

Intuicyjny „look and feel” styl programowania

Sterowanie ciągłe i wsadowe

Szybkie przystosowanie się programistów używających Visual Basic, Delphi, C++

Akwizycja danych

Tworzenie ekranów wizualizacyjnych przy użyciu obiektów z różnych programów graficznych

Magazynowanie i raportowanie danych

Stosowanie gotowych bibliotek obiektów i komponentów

Automatyzacja procesów

Używanie standardowych obrazów graficznych do zmiany wyglądu poszczególnych obiektów
VESTIZOL, Republika Czeska § Runtime

Sposób grupowania obiektów podobny jak w aplikacjach graficznych / CAD / prezentacjach…
Skrócenie czasu konstruowania ekranu wizualizacyjnego o dwie trzecie

Dlaczego twierdzimy, że Reliance jest najlepszy?
Zestaw Reliance składa się z zintegrowanych modułów:

Pomogłeś nam osiągnąć:

SCADA/HMI

Największą użyteczność

Zarządzania procesami wsadowymi

Wyjątkową łatwość obsługi

Wizualizacji trendów i danych historycznych

Najszybsze stworzenie reprezentacji danego obiektu przemysłowego

Obsługi alarmów / zdarzeń

Największą ekonomiczność i użyteczność
Wielojęzyczne wsparcie

Pięć zintegrowanych modułów:
1
Reliance został zaprojektowany przy użyciu najnowszych technologii i jest kompatybilny z szerokim zakresem
komputerów przemysłowych i sterowników programowalnych. Geovap jest częścią grupy, która obejmuje produkcję
PLC i systemową integrację. Informacje zwrotne od naszych OEM partnerów i integratorów systemowych są
kluczowym elementem przy tworzeniu dobrego produktu.

Środowisko projektowania aplikacji

2 ‘Runtime’ – podgląd i obsługa danych
z obiektu przemysłowego
Oddzielne moduły Runtime,
w różnych częściach projektu mogą
być połączone w sieć LAN lub WAN
Transmisja danych przez protokół TCP/IP
3 ‘Server’ – gromadzenie, magazynowanie i przekazywanie danych oraz sygnalizowanie stanów alarmowych

Komunikacja ze standardowymi
sterownikami przemysłowymi:

Jednoczesne transmitowanie danych procesu do Reliance J (patrz niżej)
4 ‘Runtime Server’ – podobny do ‘Server’, dodatkowo graficzna prezentacja danych

Allen Bradley
Schneider-Modicon (Serial/Ethernet)

5 ‘Reliance J’ – Applet Java, wyświetlający informacje wizualizacyjne w przeglądarce internetowej użytkownika
końcowego. ‘Reliance J’ przekazuje dane z ‘Reliance Runtime’ do sieci Internet korzystając z protokołu TCP/IP.

TECO
SAUTER
Johnson Controls
OPC (OLE for Process Control)
Siemens Simatic, OMRON, itd.
Inne – według klienta
(wykonywane na zamówienie)
Garbarnia – Demo

Specjalne własności:
Personalizacja raportów (sposobu wyświetlania i drukowania, wyglądu tekstów i grafiki)
Możliwość automatycznego logowania za pomocą urządzeń dostępowych, np. czytników kart
Programowanie skryptów w Visual Basicu
Eksport projektów do formatu Web w celu prezentacji w przeglądarkach WWW dzięki Reliance J
Postmort – zapis i odtwarzanie sekwencji zdarzeń procesowych do celów diagnostycznych (typu video)

