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Nyt OPC UA-modul til Modicon M580:
Høj performance med åben standard
Kravene til ydelse og sikkerhed i industrielle applikationer vokser konstant,
og den åbne OPC UA-arkitektur stormer frem som det fremtidssikre valg til
kommunikation.
Nu introducerer Schneider Electric et nyt kommunikationsmodul med
indbygget OPC UA-server til Modicon X80 I/O-platformen.
Modulet er udviklet specifikt til Modicon M580 ePAC og giver

systemintegratorer og slutkunder nye fordele i applikationer med meget høje
krav til performance og sikkerhed.
Det forklarer Flemming Hansen, som er ansvarlig for industrisegmentet hos
Schneider Electric Danmark:
"Nu kan vores kunder få det fulde udbytte af fordelene ved M580' meget høje
ydelse i kombination med morgendagens åbne og sikre standard. OPC UA er
fremtidens arkitektur i Industri 4.0, og i Schneider Electric bakker vi fuldt ud op
om OPC UA med software, som understøtter standarden, og med andre produkter
med indlejret OPC UA."
Foruden standardudgaven fås OPC UA kommunikationsmodul til Modicon
M580 ePAC i en ekstra hårdfør variant, som tåler temperaturer fra -25 til +70º
C.
Se den her.

Om Schneider Electric
Schneider Electrics formål er at gøre alle i stand til at få mest muligt ud af
vores energi og ressourcer, så vi alle kan forbinde udvikling og
bæredygtighed. Vi kalder dette Life Is On.
Vores mission er at være din digitale partner for bæredygtighed og
effektivitet.
Vi driver den digitale transformation ved at integrere verdensledende
processer og energiteknologier fra slutpunkt til cloud ved at forbinde
produkter, styring, software og service igennem hele livscyklussen, hvilket
muliggør integreret administration til huse, bygninger, datacentre,
infrastruktur og industrien.
Vi er det mest lokale af de globale virksomheder. Vi er fortalere for
standarder og økosystem af partnerskaber, der er åbne, som også brænder for
vores værdier Meningsfuldt, Inkluderende og Styrkende.
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