
Досягайте кращих бізнес-результатів разом
з удосконаленою автоматизацією та керуванням

Огляд промислової автоматизації та керування PACSystems
Для підвищення ефективності використовуйте всі дані
від диспетчерської до установки



Ви встигаєте за швидкістю
зміни промисловості
в сучасному світі?

Зростаючі темпи промислових змін дуже тиснуть 
на діяльності, обтяжені застарілими системами та 
технологіями, що не здатні адаптуватися до теперішніх 
та майбутніх потреб. Заводи та промислові підприємства 
стикаються з необхідністю зупинок та коштовного 
переоснащення, щоб йти в ногу із потребами автоматизації  
та аналізу даних, але при цьому не мають ні навичок 
ні бюджету для таких змін. Настав час для кращого, 
реалістичнішого підходу до IIoT та удосконаленого 
автоматизованого керування.

«48% клієнтів відчувають брак спеціалістів зі збору  
та поєднання розрізнених даних»
– Frost & Sullivan

«Впродовж наступних 5 років 30% всіх застосувань будуть 
здійснюватися на рівні промислових Edge пристроїв» 
– Frost & Sullivan

«Час простою заводу в середньому коштує 12 500 доларів за 
годину. Звичайно, ця сума може бути значно вищою  
для певних підприємств та нижчою для інших» 
– ARC Advisory Group

«Середня вартість одного несанкціонованого витоку даних в 
Америці сягає 8,19 мільйонів доларів США» 
– IBM

А що, якщо для досягнення більшої ефективності, скорочення часу 
простоїв та підвищення продуктивності ви могли б безпечно поєднати 
своїх людей, обладнання та дані в усіх потрібних операціях?



Відкрийте для своєї діяльності
в нову еру гнучкості та ефективності

Ваша діяльність потребує гнучкого, ефективного підходу 
до модернізації заводу. Рішення Emerson PACSystems для 
промислової автоматизації та керування утворюють нові 
виміри на мапі автоматизованого керування, забезпечуючи 
оптимізацію виробництва, кращу з’єднуваність та можливості 
точного керування в широкому діапазоні процесів та окремих 
промислових середовищ. Що найважливіше – PACSystems 
робить можливим гнучке, адаптивне удосконалення та 
розширення відповідно до зміни ваших потреб та зміщення 
пріоритетів. Немає значення, наскільки швидко ваша 
діяльність зростає чи змінюється, PACSystems наближає 
реальне інтелектуальне керування до самого краю низових 
промислових пристроїв. 

Системи автоматизації та керування PACSystems оптимізують промислові 
процеси безпечно та надійно, не турбуючи вас та допомагаючи досягти 
більшої продуктивності операцій у будь-якому середовищі.

Забезпечте надійну та безпечну 
роботу ваших систем

Запатентовані рішення з відводу тепла 
та вбудоване резервування допомагають 
забезпечити високий рівень керованості 
навіть в найтяжчих експлуатаційних 
умовах, зводячи можливість потенційної 
відмови до мінімуму.

Захистіть ваші промислові активи  
за допомогою рішень з безпеки

Зменшуйте загрози та захищайтесь 
від вторгнень разом із комплексною 
стратегією глибинного захисту. Розширені 
функції безпеки перевіряють цілісність 
важливих компонентів системи та 
допомагають запобігти неавторизованому 
доступу до контролера.

Працюйте більш ефективно  
з відкритим обміном

Безперешкодно взаємодійте 
з виробничими пристроями та 
диспетчерськими системами заради 
підвищення продуктивності та оптимізуйте 
її, використовуючи стандартні протоколи 
зв’язку для максимальної сумісності й 
простоти використання.

Оптимізуйте свою діяльність  
за допомогою аналітики  
на рівні установок

Використовуючи потужні передові 
технології на льоту контролюйте, керуйте 
та налаштовуйте виробництво. Управляйте 
критично важливими активами і швидко, 
обґрунтовано дійте завдяки близьким до 
джерела даним.



Від диспетчерської до виробничого цеху – 
PACSystems переосмислює
промислові межі

У застосуваннях систем автоматизації в усіх галузях, від 
безперервних до дискретних процесів, розширення та 
диверсифікація зумовлюють потребу в гнучких, масштабованих 
рішеннях. Рішення PACSystems дозволяють кінцевим споживачам 
та ОЕМ-виробникам вводити свою діяльність в сучасний світ 
реалістичними та доступними темпами, масштабуючись та 
удосконалюючись відповідно до потреб сьогоднішніх трендів 
ринку і реалій виробництва. Пристрої та архітектура PACSystems, 
завдяки принципу з’єднуваності в самій своїй суті, виходять за 
рамки загальноприйнятих стандартів, щоб передбачити тенденції 
та переосмислити зв’язок керування, програмного забезпечення, 
інтерфейсів та пристроїв задля задоволення майбутніх потреб 
промислової автоматизації та керування.

Диспетчерське програмне забезпечення Установки та промислове керування

Інтерфейс Пристрої та засоби введення/виведення

Підвищуйте продуктивність та швидкість розробки за допомогою 
безпечного, колаборативного та інтегрованого програмного 
забезпечення для керування. Програмуйте та конфігуруйте
пристрої PACSystems, використовуючи інтуїтивні інструменти, 
відкриті стандарти та повністю інтегроване середовище розробки.
Застосовуйте контроль версій, аутентифікуйте та захищайте 
обмін даними за допомогою загального набору інструментів 
конфігурування.

Відповідайте різноманітним вимогам до застосувань разом із 
надійною лінійкою промислових контролерів PACSystems. Ці 
кращі в своєму класі контролери, забезпечуючи детерміноване, 
високошвидкісне керування (від 24 до більш ніж 32000 точок 
В/В), водночас сумісні з більшістю галузевих стандартів, створені 
надійними та захищеними, і безкомпромісно працюють в 
найвибагливіших умовах.

Надайте вашим операторам швидкий та чіткий доступ до даних 
завдяки лінійці надійних промислових дисплеїв PACSystems. 
Широкий асортимент модульних людино-машинних інтерфейсів 
(HMI) та пристроїв із сенсорним екраном поєднує легкість 
використання технологій споживчого сектору та довговічність на 
промисловому рівні, необхідну в суворих середовищах. Модульна
конструкція забезпечує легку масштабованість, а вбудована 
можливість послідовного підключення моніторів допомагає 
спростити з’єднання та зменшити витрати.

Скористайтеся перевагами найкращих в своєму класі по 
з’єднуваності та часу безперервної безвідмовної роботи пристроїв 
PACSystems на базі PROFINET та асортименту засобів введення/ 
виведення (В/В). Комбінуйте та поєднуйте різноманітні промислові 
В/В, а також інші промислові пристрої, щоб задовольнити ваші 
унікальні потреби в конкретному застосуванні. Коректний В/В 
для правильної роботи зменшує вартість компонентів, час 
встановлення та оптимізує рентабельність інвестицій (ROI).

Диспетчерське
програмне

забезпечення

Машинне
та промислове

керування

Інтерфейси Пристрої
та засоби В/В

Проєкти Життєвий циклМодернізація



Гнучкість та масштабованість дозволяє 
вам просто й економічно вигідно
керувати операційними зонами

Протоколи, що підтримуються:

Програмні рішення: Machine Edition | PAC Security Center | PACEdge

Мікро Компактне Висока продуктивність Висока доступність



Сьогоднішні операції вимагають
пов’язаної стратегії безпеки
Сучасні промислові підприємства стикаються з підвищеними загрозами 
безпеці, які можуть завдати довгострокової шкоди. Вам потрібна динамічна, 
цілісна стратегія безпеки, яка постійно розвивається і вбудована в усі 
рівні, починаючи від апаратного та програмного забезпечення, закінчуючи 
комунікаціями та процесом розробки. Рішення PACSystems розроблені з 
широким багаторівневим захистом. Вони створені вже захищеними, тому 
ви можете перевіряти та посвідчуватися у цілісність важливих компонентів 
системи. Рішення включають поглиблений захист для зменшення шкоди від 
атак та захист на кожному рівні шляхом надійної наскрізної безпеки. Захищені 
комунікації допомагають запобігти несанкціонованому доступу зловмисників до 
контролера.

Апаратне забезпечення

Emerson у своїх контролерах PACSystems використовує 
філософію безпечного проектування, включаючи модуль довіреної 
платформи (Trusted Platform Module, TPM), Secure Boot та 
безпечне оновлення прошивок.

Комунікації

Рішення PACSystems сертифіковані по програмі Achilles  
та використовують OPC UA для захищених комунікацій.

Програмне забезпечення Захищений процес розробки

Безпечний доступ до програмного забезпечення
контролерів досягається завдяки шифрованим паролям, 
авторизованому доступу та його контролю.

Emerson забезпечує безпечний наскрізний процес розробки 
протягом усього життєвого циклу продукту за допомогою
оцінок безпеки та групи реагування на інциденти,
пов’язані з безпекою продукту.

Оцінка
безпеки

Довірене
та захищене 

завантаження

Безпечні  
сервіси

Безпечні  
комунікації

Платформа 
та ланцюги 
постачання

Безпечні  
застосунки

Безпечне
завантаження

Довірена
операційна 
система та 
гіпервізори

Які у вас виклики?

Ризики вторгнення та злому 
зростають і вимагають передових 
технологій кібербезпеки.

Які у вас можливості?

Вбудована безпека на кожному 
рівні з самого початку допомагає 
захистити системи.
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Надійна ефективність
в найскладніших умовах

Сучасні різноманітні виробничі умови можуть піддавати ваші 
системи управління найсуворішим випробуванням. Без надійних, 
довговічних засобів керування, які виконують свої завдання, 
безперервний вплив високої температури, забруднень, хімічних 
речовин та вібрацій може призвести до поломки компонента, 
простою та значних витрат на його заміну.

Надійна конструкція

Рішення PACSystems працюють у найсуворіших умовах без шкоди 
для продуктивності. Доступність рішень допомагають забезпечити 
готовність роботи в найширшому діапазоні робочих температур 
від -40 до 70 С та при вологості від 5% до 95% без конденсації. 

Запатентована теплопередача

Набір обладнання PACSystems працює в екстремальних умовах, 
не вимагаючи вентиляторів, які можуть бути схильні до відмов. 
Запатентована технологія дозволяє застосуванням стабільно 
працювати при дуже високих температурах, не впливаючи на 
ефективність керування.

Вбудоване резервування

Вбудовані резервні входи живлення забезпечують більш високу доступність, надійність та продуктивність.
Технологія швидкого відновлення мережі допомагає захистити критично-важливі застосування від відмов мережі чи тимчасових збоїв.

Вібрація Захисне покриття Сертифікація

Вібростійкі компоненти і з’єднання 
допомагають звести до мінімуму кількість 
точок відмов та забезпечити надійну роботу 
в умовах швидкого переміщення, тряски чи 
високих ударних навантажень.

Непровідне захисне покриття забезпечує 
електричні компоненти захисним 
бар’єром від забруднень, вологи та 
корозії, що викликані суворими чи навіть 
екстремальними умовами.

PACSystems сертифікована на відповідність 
суворим стандартам надійної роботи, 
включаючи UL Class 1 Division 2;  
ATEX Class 1 Hazardous Locations;  
та Security Achilles Level 2.



Гнучкі, адаптовані програмовані контролери 
автоматизації (PAC) дозволяють розширення 
та урізноманітнення задля задоволення
мінливих потреб застосувань

Немає значення, автоматизуєте ви невелику установку чи цілий 
завод, – контролери PACSystems дадуть можливість обрати 
оптимальний розмір контролера та середовище розробки, 
забезпечивши при цьому швидкість, надійність та неперевершений 
рівень захищеності. Завдяки вбудованим можливостям керування, 
що можуть підключати пристрої і машинні дані в усіх сферах, 
контролери  PACSystems дозволяють забезпечити високу 
продуктивність і надійну роботу у будь-якому середовищі.

Масштабована автоматизація 

PACSystems легко масштабується у відповідності  
до ваших вимог – від маленьких, компактних застосувань до 
резервованих систем.

Детерміноване високошвидкісне керування

Пропонуючи базову швидкість скану в 200 мкс, перемикання 
всього на 1 робочий цикл, високошвидкісний скоординований 
багатоосьовий рух та повністю детерміноване керування, 
PACSystems відповідає потребам сучасних застосувань.

Спрощене програмування Гнучка мережа

Мови стандарту IEC61131 разом з вбудованою підтримкою 
блоків на С забезпечують сучасні підходи до програмування та 
неймовірну масштабованість, дозволяючи вам завантажувати 
та повторно використовувати застосунки без додаткових 
налаштувань.

PACSystems надає найширший спектр варіантів зв'язку для 
максимальної сумісності - DNP3, IEC 61850, IEC 104, HART, EGD, 
SRTP, Modbus-TCP / RTU, PROFINET, OPC UA.

Конструктивно резервовані

Високодоступні рішення, побудовані на масштабованій, 
синхронізованій, резервованій платформі керування, 
забезпечують неперервний контроль над вашими застосунками та 
процесами.

Вбудований захист

Контролери PACSystems мають сертифікат Achilles та включають 
найновіші засоби безпеки, такі як Secure Boot, TPM та безпечне 
оновлення прошивки.



Промисловий В/В: правильне з’єднання
для правильних застосувань
для оптимального ROI
Вбудована підтримка PROFINET надає лінійці засобів введення/виведення PACSystems 
потужні можливості для поєднання, що дозволяє вам обрати правильний розмір В/В 
для конкретного завдання. Можливості гарячої заміни покращують доступність, у той 
час як компактний розмір зменшує витрати на компоненти та забезпечує більш гнучке 
розміщення поближче до місця використання.

Розподілені модулі Рознесені по установці На шасі Іскробезпечні

Технологія PROFINET

Всі сімейства продуктів В/В  PACSystems 
безпосередньо підтримують PROFINET, 
дозволяючи будь-якому контролеру 
взаємодіяти з будь-яким сімейством засобів 
В/В, тим самим забезпечуючи оптимальну ціну 
та продуктивність.

Усунення складності
польової розводки

Підтримка польових
пристроїв

Єдина кабельна розводка В/В та оптимізовані 
процедури монтажу пришвидшують 
обслуговування та модернізацію на місці.

Підтримка мультипротокольності робить 
можливим взаємодію з великою кількістю 
польових пристроїв.

Можливості гарячої заміни Відповідність нормативним 
вимогам

Діагностика

Міграція

Гаряча заміна модулів В/В дозволяє 
провадити обслуговування на робочій системі.

Наше обладнання для промислової 
автоматизації та керування відповідає всім 
місцевим, національним та міжнародним 
стандартам.

Завдяки засобам розширеної діагностики 
PACSystems можна швидко визначити 
несправності в системі, знизивши будь-які 
незаплановані простої.

Emerson поєднує високу щільність розташування компонентів з модульною гнучкістю складання, що забезпечує мінімальні 
вимоги до простору без втрат потужності. Той самий розмір та сумісність із застарілими модулями В/В дозволяють завершити 
процес міграції всього лише за 30 хв.



ЧРП PACMotion: зниження витрат
на електроенергію, спрощення конфігурації, 
підвищення гнучкості та оптимізація операцій

Через те, що двигуни потребують багато дорогої електроенергії, 
вирішальне значення має їх перетворення на сучасні системи 
керування частотно-регульованими приводами (ЧРП). Але у 
багатьох випадках може знадобитися дещо більше, ніж просто 
окремий ЧРП. Вам потрібне інтегроване приводне рішення 
з керуванням, яке забезпечить безпечність та узгодження 
технологічних процесів та обладнання. Міцні, високоточні ЧРП 
PACMotion допомагають підвищити продуктивність застосувань 
в реальному часі, одночасно зменшуючи витрати та збільшуючи 
точність. Захист від перенапруги та контроль стартового крутного 
моменту допомагає забезпечити надійний пуск і точне керування 
швидкістю у застосуваннях зі змінним навантаженням.

Економія енергоресурсів та грошей

Регулювання витрат і потоків зміною 
швидкість двигуна зменшує споживання 
електроенергії та грошові витрати.

Економія простору разом з компактними приводами

Легке налаштування

Зменшення
енергоспоживання

Налаштування
швидкості

Витрати впродовж
життєвого циклу

У застосуваннях в складі виробничих машин 
ЧРП дозволяють забезпечити керування 
швидкістю без додаткових затрат чи вимог 
до обслуговування двигунів постійного 
струму.

Робота на зниженій швидкості обертів 
знижує зношуваність обладнання, 
зменшуючи витрати на технічне 
обслуговування.

ЧРП PACMotion компактні і займають  
в щитах керування менше місця.

Легкий доступ до монтажних елементів 
спрощує і пришвидшує встановлення.

Ступені захисту корпусів IP55 та IP66 
максимізують гнучкість проєктних рішень, 
роблячи можливим розташування ЧРП 
ближче до установки.

Вбудована
клавіатура

PAC Machine Edition Bluetooth

Дозволяє операторам перевірити параметри, 
забезпечуючи постійний зворотний зв’язок 
під час усунення несправностей.

Програмні засоби налаштування обладнання 
вбудовані в PAC Machine Edition.

Bluetooth використовується для операцій, що 
виконуються через програмне забезпечення, 
і для швидкого ручного перенесення 
параметрів.



Сервоприводи PACMotion:
вбудована система керування рухом

Рішення PACMotion для сервоприводів надає користувачам та ОЕМ-виробникам інтегроване 
рішення для розробки, керування, візуалізації руху та безпеки. Воно розроблене для 
ефективності, простоти та швидкого повернення інвестицій. PACMotion поєднує інтегроване 
керування рухом та логікою установки з продуктивністю, гнучкістю та масштабованістю, 
яких потребує удосконалена автоматизація установок. Контролер PACMotion, сервоприводи 
та серводвигуни сконфігуровані для забезпечення найпростішої інтеграції і розробки, 
максимальної точності та продуктивності, а також зменшення витрат на обслуговування. 
Вони розроблені для спільної роботи в застосуваннях від кількох і аж до 40 осей без втрати 
продуктивності.

Більша пропускна здатність

Унікальна конструкція контролера PACMotion для монтажу у 
об’єднувальну плату забезпечує більші швидкості, ніж традиційні 
мережі. Комунікації EtherCAT оновлюються кожні 250 мкс, контур 
керування положенням – 500 мкс, а планувальник шляху – кожну
1 мілісекунду.

Високоефективний 
контролер руху

Шина високошвидкісного зв’язку забезпечує тісну інтеграцію 
керування та руху PACMotion. Переривання з синхронізацією по 
подіях та таймерах руху виконують закладену логіку незалежно 
від стандартного скану ПЛК чи будь-якого вбудованого або 
віддаленого В/В. 

Можливості керування 
рухом на шині ПЛК 

Більший вихід

Вища точність
вимірювань 

Вища точність

PACMotion для програмування та керування рухом забезпечує 
64-бітну точність плаваючої точки. Дії руху можна планувати між 
оновленнями планувальника шляху з точністю до мікросекунди.

PACMotion дозволяє синхронізувати початок руху по 8 осях, 
а запатентована технологія забезпечує швидше встановлення 
кінцевих положень руху та запобігає ковзанню матеріалу в будь-
який момент виконання руху

Зменшені капітальні та операційні витрати

Переналаштування 
електроніки «на льоту» 

Потужна діагностика

Надзвичайно гнучка можливість реконфігурації PACMotion 
дозволяє користувачам та ОЕМ-виробникам змінювати головні 
вісі, кулачки чи профілі зчеплення на льоту. Швидка переналадка 
лінії дозволяє скоротити виробничі цикли та підвищити 
коефіцієнт використання обладнання.

За допомогою вбудованих діагностичних логічних блоків 
відлагоджуйте застосунки керування рухом безпосередньо з 
ПЛК, економлячи час та витрати на перепідготовку. Швидко 
перевіряйте роботу установки, відображаючи швидкість позицію 
та інше у вбудованому реєстраторі даних PME.

Гнучке програмування сервоприводів

Відкриті стандарти програмування та єдиний ін-
струмент для розробки допомагають пришвидшити 
розгортання рішення та зменшити витрати. Спро-
щена синхронізація керування рухом та керуючої 
логіки установки забезпечує високу ефективність 
незважаючи на кількість осей.



Безпечність машин: інтегровані рішення SIL 3 /  
PLe / Category 4 від малих до складних машин

Розкрийте весь потенціал своїх систем керування, не наражаючи на небезпеку 
персонал. Повний спектр наших масштабованих, гнучких та надійних інтегрованих 
рішень з безпеки є інтуїтивно зрозумілим, швидким та розроблений для забезпечення 
безпечності як  окремих машин, так і складних комплексів. Поєднуйте дані машинного 
рівня з різних виробничих зон за допомогою вбудованих засобів керування задля 
зменшення тривалості простоїв та загальної вартості володіння.

Інтуїтивне програмування методом drag-and-drop

Проста графіка, користувацький інтерфейс 
з функцією drag-and-drop полегшує криву 
навчання та пришвидшує введення в 
експлуатацію.  

Редактор конфігурації 
апаратного забезпечення

Програмний редактор Редактор
комунікацій ПЛК

Режим симуляції дозволяє користувачу перед 
використанням протестувати та перевірити 
нові конфігурації та модифікації. Комунікації 
EtherCAT оновлюються кожні 250 мкс, 
контур керування положенням – 500 мкс, а 
планувальник шляху – кожну 1 мілісекунду. 

Автоматично генерує релейну логіку, а 
також схеми підключення, щоб скоротити 
час і мінімізувати ризик помилок. Крім 
того, користувачі можуть автоматично 
налаштувати комунікаційні протоколи.

Висока продуктивність у критично важливих застосуваннях

Швидко Доступний рівень
безпеки

З часом реакції на розпізнані стани не довше за 15 мс більше 
немає потреби у компромісі між продуктивністю та гнучкістю. 

Рішення з функціональної безпеки машин від Emerson 
сертифіковані TUV Rheinland як такі, що можуть бути 
використані для безпеки персоналу в застосуваннях рівнів  
SIL 3, PLe або Category 4 у різноманітних середовищах.

Інтегровані, масштабовані рішення

Інтегроване рішення Масштабоване рішення

Функції безпеки конфігуруються та налаштовуються  прямо в 
PAC Machine Edition. Вони легко інтегруються  
та контролюються з контролерів PACSystems та VersaMax 
через стандартний промисловий Ethernet.

Emerson може закрити будь-які ваші потреби у 
функціональній безпеці – від простих реле до розподілених 
систем безпеки машин аж до 4096 точок В/В.



Модульність для забезпечення ваших
нагальних і майбутніх потреб
Концепція модульного сімейства промислових 
дисплеїв – це реальне рішення проблем 
з візуалізацією, що вас турбують. Де вам 
потрібна проста, жорстка візуалізація, а де – 

додатковий інтелект? Рішення дисплеїв
наступного покоління пропонують саме такі 
продуктивність та розміри, які потрібно.

Промислові ЛМІ (людинно-машинні інтерфейси)
та дисплеї: Покращення візуалізації
для підвищення ефективності

ЛМІ панель для
автоматизації QuickPanel+

Коли для конкретних застосувань потрібні 
тонкі налаштування та безпосередня робота з 
машинами, підійде QuickPanel+ – операторський 
інтерфейс, багатофункціональний пристрій, 
який ефективно відображає дані – розумніший, 
швидший та простіший ніж будь-коли.Він 
розроблений для взаємодії як з ПЛК та В/В 
Emerson, так і з численними пристроями інших 
виробників, тому працювати можна швидше, 
дешевше і з  більшою зв’язністю. 

Інтелект

RXi Panel PC – з повноцінною 
операційною системою та відкритою 
функціональністю.

RXi Web Panel – забезпечує 
оптимальний по ціні, легкий доступ до 
віддалених ЛМІ-застосунків.

RXi Industrial Monitor – завдяки  
послідовному з’єднуванню MST 
дозволяє спростити архітектуру 
системи.

Змінювані розміри для максимальної гнучкості

Дисплеї варіюються від 7-дюймових до 24-дюймових у широкоекранному форматі, з 7- та 15-дюймовими моделями, у яких екрани 
пристосовані для читання при сонячному світлі (SLR) на відкритому повітрі.

Для читання під сонячним промінням Міцний

Повністю модульні дисплеї з екранами, що усувають відбиття 
променів, доступні у розмірах 7-, 10-, 12- та 15-дюймів. Така 
конструкція покращує чіткість зображення на 20%, а добре 
видимі індикатори з першого погляду відображають свої стани.

Міцні дисплеї RXi протистоять подряпинам, хімічним 
речовинам та бруду, працюють при екстремальних 
температурах від -20˚ до 65˚C і на висоті до 3000 метрів. 
З десятиточковими проективними ємнісними сенсорними 
екранами можна працювати в рукавицях.



PAC Machine Edition:
Основа для швидкого розвитку
PAC Machine Edition надає користувачам повністю інтегровану 
систему розробки, тому побудова ЛМІ панелей та логіки керування 
здійснюється в одному, легкому у використанні середовищі. Весь 
спектр засобів автоматизації програмується, конфігурується 
та підтримується в єдиному наборі інструментів, а попередньо 
налаштовані об’єкти дозволяють швидко створювати застосунки.

Одне програмне рішення PACSystems підвищує 
продуктивність і пришвидшує розвиток
Зменшення прірви між інформатизацією та автоматизацію – це 
один з найбільших викликів на шляху до швидкого, легкого 
переходу до Industry 4.0. Пакет PACSoftware розроблений для 
зменшення цієї прірви та спрощення самого процесу. Єдиний набір 
інструментів з вбудованими засобами захисту, які гарантують, 
що всі користуються одними і тими ж даними, охоплює всі 
контролери. Відкриті стандарти сприяють безшовній інтеграції, 
в той же час як заздалегідь визначені повторно використовувані 
модулі з вбудованими засобами безпеки дозволяють швидко 
запускати проєкти. Програмне забезпечення PACSoftware значно 
скорочує час і вартість програмування та налаштування, тому 
ваша команда з першого дня зможе вирішувати бізнес-проблеми. 

Пакет продуктивності PAC

PACSystems Productivity Suite, завдяки єдиній точці 
конфігурації та загальній базі даних, яку спільно 
використовують програміст PAC та SCADA-проєкт, зменшує 
час розробки до 40%.

Керування змінами PAC

PAC Change Management зберігає історію змін за допомогою 
контрольних журналів, багаторівневого контролю дозволів 
та електронних підписів, забезпечуючи тим самим контроль 
версій і дозволяючи розробникам швидко рухатися вперед.

Легко розгортайте та керуйте безпекою OPC UA для 
підвищення ефективності та скорочення простоїв. PAC 
Security Console та Security Server  забезпечують просту 
реєстрацію та керування сертифікатами безпеки OPC UA.

Комунікуйте з HART пристроями, підключеними до 
аналогових каналів на аналогових модулях, за допомогою 
Emerson Asset Management System.

Центр безпеки PAC HART мультиплексор PAC



Промислові ПК: створені для промисловості,
високопродуктивних розрахунків поряд з установкою

Збір, обробка та керування даними через промисловий інтернет вимагає 
високопродуктивних обчислювальних потужностей у поєднанні з промисловими 
можливостями. PACSystems RXi2 IPC для надійної, продуктивної обробки даних 
у промислових умовах обладнані дво- або чоритьохядерними процесорами 
та ударостійкими компонентами. Результат: швидка передача даних, просте 
масштабування та оптимальна рентабельність інвестицій.

Надійні розрахунки за 
привабливими цінами

Високоефективна аналітика 
та графіка в оптимізованому вигляді

Преміальна 
продуктивність, функції 
та розширення з 
максимальною гнучкістю 
для вимогливих програм.

Створено для промисловості

Виконуйте задачі у найскладніших умовах 
завдяки кращим в галузі температурним 
параметрам.

Розширений
температурний діапазон

Можете покластись на промислові ПК, які 
працюють там, де і коли ва потрібні. Навіть в 
умовах сильних навантажень та вібрацій.

Міцна конструкція Довгий життєвий цикл

Розраховуйте на неперервність та 
доступність ваших IPC, розроблених на 
довгострокову перспективу.

Спроєктовано для надійності

Використовуйте промисловий ПК на 100% 
продуктивності процесора навіть при 
найсуворіших температурах, не боячись 
тротлінга. Запатентована технологія 

Emerson продовжує строк життя вашого 
пром-ПК за рахунок зниження робочої 
температури його компонентів.

Знижуйте витрати на технічне 
обслуговування шляхом усунення рухомих 
частин, які схильні до відмов.

Запатентовані
температурні рішення

Безвентиляторна
конструкція
та SSD-накопичувач

Призначено для розгортання

PACEdge Movicon.NExT – програмне забезпечення 
HMI/SCADA та IIOT

Моделі RXi2-BP та RXi2-LP доступні з програмним забезпеченням 
Emerson PACEdge, попередньо завантаженим та протестованим, 
щоб зменшити час впровадження та швидше дістатися периферії.

Отримайте краще розуміння процесів та сучасну візуалізацію 
за допомогою розширеної виробничої аналітики, програмного 
забезпечення ЛМІ та SCADA.

Залежність продуктивності CPU
від навколишньої температури



PACEdge: швидко реагуйте на мінливі умови
за допомогою аналітики на рівні машини

Незважаючи на те, що користувачі та OEM-виробники сходяться на думці, що 
потенційні переваги IIoT величезні, у багатьох немає доступного способу реалізувати 
ідеї та рішення на рівні граничних промислових пристроїв – там, де знаходяться 
критичні машинні дані. PACEdge з унікальним контролером PACSystems RX3i CPL410 
робить доступ та контроль ваших промислових граничних пристроїв простим та легко 
здійсненним процесом. PACEdge дозволяє розпочати там, де ви є, і масштабуватися у 
відповідності до потреб ваших операцій та даних. Обирайте собі граничні пристрої та 
підходи. Разом з PACEdge ви керуєте Індустрією 4.0 вже сьогодні.

Граничний шлюз

Граничні шлюзи локально збирають дані, а потім пересилають 
їх для подальшої обробки локально чи у хмарі, відокремлюючи 
керуючі ПЛК/РАС.

Граничний пристрій

Граничний контролер Програмне забезпечення PACEdge

Граничні пристрої збирають та обробляють дані на місці, 
відокремлюючи керуючі ПЛК/РАС

Граничні контролери поєднують в одному корпусі як повністю 
детерміноване керування так і аналітику машинних даних.

Стек програмного забезпечення PACEdge оптимізує керування 
від границі до хмари.



Граничний контролер PACSystems RX3i CPL410:
нове покоління промислового граничного керування
Контролер PACSystems RX3i CPL410 надає промисловості справжню технологію 
граничного керування, поєднуючи в одній платформі детерміноване та 
недетерміноване керування в реальному часі.

• Підключіться до бажаної хмарної 
служби або розробляйте та 
запускайте програми обробки даних 
на базі Linux поряд із системою 
керування, щоб оптимізувати 
процеси та покращити результати.

• Диференціюйте свої машини за 
допомогою аналітики граничного 
рівня та доступу до інформації 
в режимі реального часу, яка 
забезпечується високошвидкісним 
детермінованим керуванням.

• Поєднуючи аналітику даних на 
границі з керуванням у реальному 
часі, PACSystems RX3i CPL410 
допомагає отримувати нові знання, 
одночасно забезпечуючи вбудовану 
гнучкість, операційну ефективність та 
кращу продуктивність активів.

Технологія гіпервізора поєднує логіку
та застосунки в одному контролері

Контролер PACSystems RX3i CPL410 дозволяє надбудувати «зовнішній контур» та «рівень 
рекомендацій» над звичним «дивись – думай – роби» контуром керування. У разі порушення 
«зовнішнього контуру» керування в реальному часі локальний контур продовжує працювати 
без ушкоджень.

Крок за кроком пориньте у світ IIoT 

Великі дані можуть бути великою проблемою, коли ви 
намагаєтеся вирішити все це відразу. Місяці чи роки 
планування та витрат можуть піти на проекти, які закінчуються 
розчаруванням. Але є кращий підхід. Почніть з невеликої 
кількості даних - відомих проблем з визначеними параметрами. 
Фокусування на конкретному активі зменшує складність та 
спрощує пошук рішення. У більшості галузей промисловості 
починати варто на рівні машин або виробничих ліній.

Однією з основних технологій для створення цінності з 
невеликих даних є граничні обчислення. Дані, отримані 

польовими пристроями, там же аналізуються контролером, 
щоб отримати додаткові уявлення про реальні процеси. 
Ця інформація може бути надана відповідному персоналу, 
близькому до джерела, для швидких, поінформованих дій. 
Вирішивши одну проблему, можна переходити до наступної. 
Граничні обчислення, реалізовані в справжній технології 
граничного керування, роблять IIoT реальністю вже сьогодні. 
Їх легко інтегрувати, не починаючи з нуля. Це дозволяє вам 
поступово увійти у світ IIoT.

Можливості від застосування
промислового граничного керування

Ефективність Продуктивність Технічне обслуговування



Оптимізуйте бізнес-результати
завдяки вдосконаленим
рішенням керування

PACSystems – це унікальна лінійка систем керування, яка підвищує 
продуктивність, гнучкість та безпеку, а також дозволяє користувачам
та виробникам використовувати потужність IIoT.

ВВАЖАЙТЕ ВИРІШЕНИМ


