
Nyt applikationsindhold giver hurtigt og fremtidssikret
maskindesign
Rockwell Automations kodebiblioteker og enhedsobjekter sparer tid ved design af maskiner og udskiftning af
enheder.

Rockwell Automation fortsætter lanceringen af nyt applikationsindhold, som OEM'er og producenter af procespaller
kan bruge til at udvikle avanceret maskindesign hurtigere og med lavere omkostninger. Det nyeste indhold omfatter
enhedsobjekter og to kodebiblioteker til maskinbyggere; ét til maskiner til konvertering, print og web (CPW) og ét til
procespaller. Denne nye version supplerer det eksisterende indhold til emballageapplikationer.

Maskinbyggerbibliotekerne indeholder standardiseret, applikationsspecifik kode, som teknikere kan bruge til at designe CPW-maskiner og procespaller
hurtigere, samtidig med at de forsat opnår markedets bedste performance. Bibliotekerne har også applikationsspecifikke funktioner. Desuden indeholder
biblioteket til procespakker en statusmotor, som teknikere kan bruge til at udvikle kundespecifik adfærd, der passer til netop deres pallers funktioner.

Enhedsobjekterne er kode- og visualiseringsobjekter, der leverer en fælles grænseflade for tilslutning af en specifik enhed til andre biblioteksobjekter. Dette
kan reducere omprogrammering ved migrering af enheder betydeligt fordi man blot kan tilføje objektet for en ny enhedstype i stedet for at omskrive hele
maskinens tekniske cyklus efter ændringen. Det første sæt enhedsobjekter er til start-, driv- og bevægelsesenhederne. De omfatter også frontplader til den
nye serie Allen-Bradley PanelView 5000 brugergrænseflader.

"Vores modulopbyggede applikationsindhold bidrager til at forenkle administrationen af den enorme mængde kode, der anvendes i moderne intelligente
maskiner," siger Achim Thomsen, der er seniorchef for applikations-IP hos Rockwell Automation.

"Maskindesignere kan bruge disse nye biblioteker og enhedsobjekter til at udvikle maskiner mere effektivt og rentabelt, og vi vil fortsætte med at lancere
mere indhold til flere applikationer og enheder fremover."

Det nye applikationsindhold kan downloades gratis på Rockwell Automation Product Compatibility Download Center (PCDC). Når indholdet er downloadet,
importerer brugeren det i programmet Studio 5000 Application Code Manager.

Programmet Studio 5000 Application Code Manager har en enkel og brugervenlig funktion, hvor teknikere kan åbne indholdet, bygge deres applikationer og
sågar teste dem, før de bygger et kabinet. Teknikere kan desuden skabe og administrere deres egne biblioteksobjekter i Application Code Manager og
efterfølgende genbruge dem i andre projekter.
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