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WAGO-I/O-PRO
Numer wyrobu: 759-333

WAGO-I/O-PRO

Nazwa

Dane handlowe

Dostawca WAGO

Nr wyrobu dostawcy 759-333

GTIN / EAN 4044918072472

Zawartość 1

Opakowanie jednostkowe 1

Nr artykułu u klienta

Uwagi

opis artykułu:WAGO-I/O-PRO jest narzędziem do tworzenia programów i wizualizacji. Przy pomocy tego
oprogramowania można tworzyć aplikacje sterowania na bazie programowalnych sterowników sieciowych WAGO-I/O
-SYSTEM 750.WAGO-I/O-PRO jest zgodny z normą IEC 61131-3. Norma ta określa wymagania stawiane systemom
programowania. Obsługiwane są takie języki programowania jak IL, LD, FBD, ST i SFC. Dla poszczególnych aplikacji
można wybrać optymalny język programowania.Oprogramowanie spełnia rosnące wymagania w zakresie tworzenia
programów sterujących, takie jak przenaszalność czy modularność, i oferuje użytkownikowi szeroki wachlarz
funkcji.•translacja języków programowania•automatyczna deklaracja zmiennych•zarządzanie
bibliotekamiZintegrowane z oprogramowaniem funkcje diagnostyczne i testowe ułatwiają i przyspieszają procerury
wdrażania projektów sterowania.•sygnalizacja online statusu w kodzie programu•symulacja offline•zintegrowana
wizualizacja procesu•rejestracja i wizualizacja danych projektuWAGO-I/O-PRO pozwala na programowanie nie tylko
sterowników WAGO, lecz także wyrobów innych producentów, zrzeszonych w CoDeSys Automation Alliance.
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Dane techniczne

Inne

wspierane systemy operacyjne Windows XP (od SP3)

procesor 1 GHz lub wyżej, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)

pamięć RAM min. 1 GB RAM, zalecana od 2 GB RAM

Hard disk storage min. 300 MB

rozdzielczość grafiki min. 1024 x 786, zalecana od 1280 x 1024

inne wymagania systemowe Open serial interface; CD-ROM and Mouse required

rodzaj dostawy plik instalacyjny (CD-ROM)

rodzaju opakowania BOX

główna funkcja produktu Basic version

typ produktu Engineering software
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Zdjęcia i schematy

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


