Machine data eenvoudig online met PLConline

PLConline biedt online overzicht van alle machine data
Remote beheer, loggen en alarmering van PLC en machine
U heeft machines of apparaten die worden aangestuurd door een
PLC. PLConline legt een secure verbinding met de PLC, waarna
alle busadressen met een ingestelde frequentie of onder bepaalde
ingestelde voorwaarden worden gerapporteerd. Met de PLConline
webtoepassing ziet u, met uw standaard webbrowser, direct de
waarden van temperaturen, drukniveaus, schakelaars, etc.

Eenvoudige implementatie, online configuratie
De PLConline unit wordt gekoppeld aan uw PLC. In de online beheerapplicatie voegt u de unit
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toe. Bij de gewenste parameters geeft u de parameterspecificaties, meettypes, busadressen en
bijvoorbeeld grenswaarden aan. De PLConline unit rapporteert vervolgens de gegevens.
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Voordelen
•

Eenvoudige implementatie en configuratie

•

Gehoste beheerde dienst, geen backoffice applicatie nodig

•

Brengt decentrale info eenvoudig centraal beschikbaar

•

Meerdere machines in één overzicht

•

Onafhankelijk van locatie of infrastructuur, via mobiel of LAN netwerk

•

Zeer voordelige oplossing

MachineTalk
Het op afstand communiceren met machines is een complexe wereld. MachineTalk begrijpt
deze wereld. Onze missie is om zo eenvoudig mogelijke oplossingen te bieden zodat deze
wereld toegankelijk wordt voor iedereen.

Wilt u ook een voorsprong door op afstand te communiceren met uw machines? Neem dan
gerust contact met ons op via info@machinetalk.nl. Of check onze website: www.machinetalk.nl

“Door PLConline heb ik altijd overzicht
van de gegevens van mijn machine”

MachineTalk BV
Postbus 10005
3004 AA Rotterdam
Kiotoweg 721
3047 BG Rotterdam
T: (010) 4 62 33 25
F: (010) 4 15 09 90
E: info@machinetalk.nl
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Machine data eenvoudig online met PLConline

Makkelijk te koppelen aan uw PLC
U koppelt de PLConline unit rechtstreeks aan uw PLC. De unit zoekt zelf contact met onze server.
Vervolgens kunt u de machine aanmaken in de online beheerapplicatie.

Eenvoudige online configuratie
Nadat u de PLConline unit heeft opgevoerd, configureert u de juiste parameters met bijbehorende
busadressen. U geeft hierbij tevens aan of er bijvoorbeeld een alarm gegenereerd wordt voor een
Digitale Input, of dat er een grenswaarde voor een analoge meting geldt.
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Heldere rapportage en eenvoudig remote beheer
Gegevens worden realtime of op aanvraag gepubliceerd. Alarmen verschijnen direct in beeld. Via
dezelfde applicatie kunt u eenvoudig parameters op afstand aanpassen.

Wij nemen graag de mogelijkheden met u door. Neem gerust contact met ons op via
info@machinetalk.nl. Of check onze website: www.machinetalk.nl
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