fact sheet #66
Modules
and Tools

zenon – gotowa alternatywa na przyszłość
zenon od COPA-DATA to system, który jest
rdzeniem oprogramowania SICAM® 230. Przejście
z SICAM® 230 na zenon zapewnia wiele korzyści
finansowych i technologicznych.

wydajny inżyniering
zenon to system, który jest rdzeniem oprogramowania

rozwiązanie gotowe na wyzwania
przyszłości

SICAM® 230. Dzięki temu, po przejściu z SICAM® 230 na zenon

Platforma zenon jest stale rozwijana przez firmę COPA-DATA.

większość projektów jest dalej wykorzystywana i może być rozwi-

Użytkownicy oprogramowania zenon korzystają z ciągłego roz-

jana przy minimalnej lub bez konieczności adaptacji. SICAM® 230

woju produktu, zaktualizowane bezpieczeństwo cybernetyczne,

korzysta ze środowiska inżynieryjnego zenon więc inżynierowie

ulepszeń funkcjonalnych i globalnego wsparcia. Zapewnia to dłu-

pracujący w SICAM® 230 bez problemu wykorzystają swoją wie-

goterminowe bezpieczeństwo i gwarantuje szybki zwrot inwestycji.

dzę przy zarządzaniu i tworzeniu nowych projektów w oprogramowaniu dostarczanym przez COPA-DATA.

minimalizacja ryzyka podczas
zmiany na zenon

lepsza funkcjonalność po
przejściu na zenon
Oprogramowanie SICAM® 230 jest oparte na wersji zenon 7.20
lub 8.00. Przejście na nowsze wersje systemu zenon lub najnowszą

Przejście z SICAM® 230 na zenon nie wiąże się z prawie żadnym

wersję systemu zenon przynosi znaczące ulepszenia funkcjonalne:

ryzykiem technicznym, gdyż obydwa produkty wykorzystują

 Process Recorder pozwalający na rejestrację i późniejsze

tę samą bazę danych. Oprogramowanie zenon stanowi rdzeń

odtwarzanie procesów bezpośrednio na ekranie urządzenia

SICAM® 230 w związku z czym nie ma ryzyka finansowego:

 Command Sequencer służący do automatyzacji sekwencji

ponowna certyfikacja lub ponowne testowanie urządzeń nie są

poleceń. Moduł obejmuje edytor graficzny i funkcję uczenia

konieczne.

się (tj. rejestrowanie operacji związanych z poleceniami w

Jest to ta sama technologia i użytkownik może być pewny, iż nie

jednoliniowym schemacie obwodowym)

utraci danych zarchiwizowanych w SICAM® 230. Istniejące archiwa,

 Integracja GIS służąca do wizualizacji poziomów mocy

listy zdarzeń lub historię alarmów można przenieść bez konwersji.

i lokalizacji aktywów połączona z linkami do informacji

Zapewnia to pełną transparentność i ciągłość historii danych od

technicznych

momentu zainstalowania oprogramowania SICAM® 230.

 Efektywna inżynieria dzięki technologii Smart Object
 Ponad 300 innych ulepszeń funkcjonalności i użyteczności

w skrócie:
 zenon to alternatywa gotowa na wyzwania przyszłości
 zenon zapewnia nieustannie rozwijający się zakres
funkcjonalności
 Przejście z SICAM® 230 na zenon jest łatwe i wiąże się z
minimalnymi kosztami
 Możliwość dalszego korzystania z danych historycznych,
takich jak alarmy i archiwa
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Więcej informacji o COPA-DATA: www.copadata.com/about-us
Więcej informacji o zenon: www.copadata.com/energy
SICAM® to zarejestrowany znak towarowy Siemens AG i/lub podmiotów powiązanych.

www.copadata.com

