Wizualizacja procesów produkcyjnych
Standard ANIRO ENGINEERING

Stosowane systemy wizualizacji SCADA: CITECT lub zenOn – zale nie od wielko ci obiektu
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Stacje operatorskie pracuj ce w układzie redundancji Server/Standby-server gwarantuj ce
rejestrowanie danych bez jakiejkolwiek ich utraty
Dla miejscowej obsługi procesu panele operatorskie HMI: preferowany typ MP270 Siemens
Opcjonalnie mo liwo

wyposa enia systemu wizualizacji w moduły specjalne:

Industrial Performance Analyzer (statystyczna analiza alarmów i zakłóce )
Industrial Maintenance Manager (automatyczne planowanie remontów, przegl dów i
serwisowania)
Message Control (alarmy i statusy wyprowadzane w formie komunikatów na pager, e-mail,
telefon komórkowy)
SQL-server (wyprowadzanie danych archiwalnych do bazy SQL)
Web-server (pełna lub ograniczona funkcjonalno przy wykorzystaniu przegl darki
internetowej)

ANIRO Engineering Sp. z o.o.
Al. Niepodległo ci 660/6
PL 81-855 Sopot

tel. +48 58 5504819
fax. +48 58 5504820

e-mail: office@aniro-engineering.eu
homepage: www.aniro-engineering.eu

FUNKCJONALNO

MODUŁU “INDUSTRIAL PERFORMANCE ANALYZER”

Industrial Performance Analyzer wspomaga statystyczn analiz danych obejmuj cych alarmy
i zakłócenia produkcji. Łatwe w obsłudze i u ytkowaniu narz dzie programowe umo liwia
zlokalizowanie i wyeliminowanie słabych i zawodnych elementów linii produkcyjnej, poprzez
okre lenie które awarie wyst puj najcz ciej i powoduj najdłu sze przestoje. Analiza
statystyczna dost pna jest na bie co, umo liwiaj c natychmiastow weryfikacj podj tych
działa . Dzi ki temu czasy postoju linii ulegaj znacznemu skróceniu, zapewniaj c wzrost
wydajno ci i efektywno ci produkcji.
System zapisuje dane dotycz ce alarmów i zakłóce w dowolnej bazie SQL wykorzystuj c
ODBC. Analiza danych realizowana jest na dwa sposoby:
• Program analizuj cy zintegrowany z systemem wizualizacji. Analiza danych mo e by
dokonywana z ka dej stacji operatorskiej z zainstalowanym oprogramowaniem SCADA.
• Program analizujacy dost pny jest w postaci autonomicznego modułu i mo e by
uruchamiany niezale nie od oprogramowania SCADA.

FUNKCJONALNO

MODUŁU “INDUSTRIAL MAINTENACE MANAGER”

Industrial Maintenance Manager jest modułem umo liwiajacym komfortowe zarz dzanie
danymi zwi zanymi z konserwacj , przegl dami i remontami linii produkcyjnej. Umo liwia
planowanie przegl dów okresowych poszczególnych urz dze . Generuje automatycznie
raporty z informacj , które urz dzenia, maszyny itp. Wymagaj dokonania przegl du w dniu
bie cym, nast pnym, za tydzie , miesi c itd.
Moduł zapisuje dane w dowolnej bazie SQL wykorzystuj c ODBC

FUNKCJONALNO

MODUŁU “MESSAGE CONTROL”

Message Control wysyła informacje bezpo rednio z linii produkcyjnej na pager, poczt
elektroniczn lub telefon komórkowy:
• Speech output dla Windows XP / 2000 / Server 2003
• Przesyłanie zaprogramowanych komunikatów oraz informacji o przekroczeniu
dopuszczalnych warto ci
• Akceptacja i odczyt komunikatu zapisywany w chronologicznej li cie zdarze CEL
• Swobodny przydział do grup u ytkowników
• Dost p do bazy danych
• Grupa odbiorców komunikatów uzale niona od aktualnie pracuj cej zmiany
• Administrowanie u ytkownikami
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FUNKCJONALNO

MODUŁU “WEB SERVER”

WEB Server umo liwia zdalne korzystanie z pełnej lub ograniczonej funkcjonalno ci systemu
wizualizacji przy wykorzystaniu przegl darek sieciowych:
• Dost p do wszystkich danych za pomoc sieci Intranet/Internet
• Pełny wgl d w proces produkcyjny z dowolnego komputera z przegl dark MS Internet
Explorer lub Netscape Navigator
• Aplikacja wdra ana bez konieczno ci zmian w istniej cym oprogramowaniu lokalnych stacji
operatorskich
• Ekrany wizualizacji procesu wy wietlane w identycznej postaci jak dla oprogramowania
u ywanego na lokalnych stacjach operatorskich
• Mo liwo
aktywacji pełnej funkcjonalno ci lokalnej stacji opertorskiej
• Ochrona ustawiania i zmian warto ci zadanych i parametrów
• Zmiany online przejmowane przez system w czasie rzeczywistym
• Mo liwo c uruchomienia redundantnej struktury WEB Serwerów

PRZYKŁADOWE EKRANY APLIKACJI WYKONANEJ ZA POMOC SYSTEMU zenOn®
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PRZYKŁADOWE EKRANY APLIKACJI WYKONANEJ ZA POMOC SYSTEMU CITECT

PRZYKŁADOWE EKRANY APLIKACJI WYKONANEJ NA PANELU OPERATORSKIM MP270
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