Technický list

Dálkové ovládání a řízení
Spolehlivé | chráněné | flexibilní | od malých do komplexních projektů
Dálkově ovládaná stanice

Sběrač dat
Hlásič poruch
s přímým alarmem
nebo systémem hlášení

s dálkovým přenosem
a procesním řídícím systémem

s řízením v místě dle CoDeSys,
komunikuje se všemi cizími PLC
(např. Siemens, Wago, Panasonic)

Řízení a regulace
Kontrola

Informace
a data

Jedinečná funkcionalita, spolehlivost a flexibilita
Řešení na míru od „malých“ po „velké“, od
standardních po komplexní

Komplexní řešení s
I/O & PLC- funkcí (CoDeSys)

Rozsáhlé zálohování dat, jištěný přenos &
dálkový přístup

Nezávislé na výrobci:
Komunikuje se všemi PLC výrobci

Snadný přístup k procesu a datům
Průběžně ovladatelný a sledovatelný na PC,
přes WebKlienta a v místě na panelu

Inteligentní stanice a dálkově ovládané sítě
Přímá komunikace a inteligentní
management sítě

Mezioborové pro kanalizaci,
protipovodňovou ochranu, kanalizaci,
vodovodní síť

Budoucí rozšíření a ochrana investice
Flexibilní rozšířitelnost pomocí modulů
ovládačů a funkcí
Jednoduché a průběžné projektování
Jakož i údržba

PFT, s.r.o.
www. pft-uft.cz

Experti s 30-ti letými zkušenostmi
a tisíci referencemi

Technický list

Díky řešení nezávislé na výrobci, Vám splníme Vaše
SCHRAML
Dálkově
ovládaná
technika
požadavky
na dálkový
monitoring
a řízení
„Funkčnost dálkově ovládaného systému stojí na detailech – proto potřebujete
výrobce s dlouholetými zkušenostmi a se znalostí oboru, který zná souvislosti“
Projekční kancelář

„Pro naše složité struktury potřebujeme systém s vysokými
možnostmi flexibility a komunikovatelností k různým PLCjednotkám.“
Provozovatel kanalizace

„Nic nepomáhá více, než komunikativní, navzájem
odsouhlasené kompletní řešení – rozsáhlá
funkcionalita firmy SCHRAML je bezkonkurenční.“
Dodavatel technologie

„Jako větší komunální podnik máme vysoké
nároky na spolehlivost dálkově ovládané
techniky a výkonnosti managementu sítě.“
Provozovatel vodárenské sítě

„Jsme malým provozovatelem a potřebujeme
kompaktní, bezpečné a současně cenově
dostupné řešení, které se na nás hodí.“
Jednatel svazu

začleněný Linux

Průběžné ovládání a prohlížení
na PC, panelech a webu

Microsoft .NET
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Phoenix
Contact

Rockwell Automation

Webbrowser CoDeSyS

ABB

TCP/IP, Modbus, Profinet..
Drag & Drop
související menu

EATON

Dálková kontrola všech požadavků

HTML 5 IEC 60870-5-104

DSL, GPRS,
UMTS, LTE,
pevná linka,
rádiový
přenos.

Specialista pro Vaše zařízení a sítě
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