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Новосъздадена версия 4.0 на системата за
управление IQAN на Паркър Ханифин

Последно поколение софтуер, което предлага лесно управление, повече
гъвкавост, възможности за присъединяване, едновременен контрол на работата
на многомобилни хидравлични системии 100% съвместимост с предишните
версии
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Parker Hannifin, световният лидер в областта на технологиите за задвижване и управление на
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софтуерни познания от потребителите.
пазара през декември 2012 г., новата версия 4.0 на IQANброй потребителски профили в многопрофилна модулна среда. В същото време, благодарение
на новият му Q-кодов редактор, той изисква минимални софтуерни познания от потребителите.

Новата версия 4.0 на IQAN-софтуера, съдържа всички параметри на версия 3.0 и е напълно
съвместима с нея, с което гарантира пълната подкрепа на клиентите по време на миграционния
процес към новата версия. Основните предимства на версия 4.0 на IQAN-софтуера са
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повишените възможности за програмиране, значително увеличен набор от
режими, разширени присъединителни възможности и подобрено време на р

Новата версия 4.0 на IQAN-софтуера, съдържа всички
параметри на версия 3.0 и е напълно съвместима с нея, с
което гарантира пълната подкрепа на клиентите по време
на миграционния процес към новата версия. Основните
предимства на версия 4.0 на IQAN-софтуера са повишените възможности за програмиране, значително увеличен набор от симулативни тестови режими, разширени
присъединителни възможности и подобрено време на
работа.
Q-кодът е нов и интуитивен, самонасочващ се редактор,
който дава възможност за нов подход на програмиране в
системата IQAN. С Q-кодовете, потребителят има възможност да намали броя на каналите чрез използването на
мощта на вградените Q-код изрази в паралел с подобрената гъвканвост да използва повторно единични канали
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Новите графични екрани, показващи данните в реално време, дават възм
Гр. София 1301, ул Позитано №9,
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ботени в IQAN-дизайн среда.
Функциите „Предупреждестандартно
вградени в разработените от Паркер Ханифин предупредителни
ние за предстоящи събития“ (future-proofing) и „Включи-и- Факс: +359 2 980 13 44
работи“(plug-and-play) са стандартно вградени в разрабо- е-mail:daniel.kouzmanov@parker.com
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www.parker.com

С годишен оборот от продажби от $ 13 Млд щ.д., Паркър Ханифинe свето
производител и лидер в областта на технологиите, техническите решени
системи за задвижване и управление на процеси в индустрията. Паркър не
усъвършенства и внедрява модерни прецизни инженерингови решения за р
- от мобилната техника, всякакви индустриални приложения и се стиг
технологии. С близо стогодишна история, компанията днес присъства дире
по света и има около 58 000 служители. За последните 58 години Паркър п
изплащаните дивиденти на акционерите си, което я поставя в топ 5 на ре
index, за дългосрочно функциониращи компании с постоянно увелич
акционерите. За повече информация можете да посетите интернет страни
www.parker.com или информационната страница за инвеститорите www.phs
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