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Tekniska frågor? 
Du kan registrera ett supportärende direkt på 
vår supportsida eller kontakta vårt callcenter 
för att få hjälp med registreringen. På våra  
internationella supportsidor kan du söka efter 
teknisk information, manualer, applikations- 
exempel och mycket annat. Där finns också  
ett forum där du kan ställa egna frågor och  

läsa andras frågor och lösningar. Mer information, länkar och 
kontaktuppgifter för teknisk support och servicetjänster finns på 
siemens.se/industriella-tjanster.

Automations-nytt

Prenumerera 
på vårt digitala nyhetsbrev!
 
Anmäl dig på
siemens.se/automationsnytt.

My SIMATIC PCS neo
Undrar du något över Simatic PCS neo V3.0? 

W ebbportalen ”My Simatic PCS neo” på myneo.
siemens.com är den nya startsidan för alla 

kundfrågor och behov inklusive supportämnen kring 
Simatic PCS neo. Där navigerar du enkelt och kan hämta 
onlineinformation. 

Bra länkar och allmän information om vårt nya pro-
cesskontrollsystem finns samlat på: https://support. 
industry.siemens.com/cs/document/109772289/delivery- 
release-simatic-pcs-neo-v3-0-?dti=0&lc=en-SE n

robert.wallin@siemens.com
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| Industrial Automation – Distributed Control System 

Ny variant av SIMATIC  
Compact Field Unit
Simatic Compact Field Unit, CFU, möjliggör smidig och 
flexibel anslutning av utrustning nära processen. 

N uvarande CFU har åtta fritt konfigurerbara DI/DO, 
via mjukvaran, samt åtta kanaler för väldigt smi-

dig integration av smarta Profibus PA-instrument och 
-ställdon.

Den nya tillkommande varianten av CFU har 16 fritt 
konfigurerbara DI/DO varav två av dem kan konfigureras 
som räknaringångar. Att de är fritt konfigurerbara inne-
bär att man bestämmer om det ska vara en ingång eller 
utgång via hårdvarukonfigurationen i mjukvaran. 

Kort och gott: CFU förenklar installation, dokumenta-
tion, integration, planering och modifieringar.

Mer information finns på: https://support.industry.
siemens.com/cs/se/en/view/109749357

Integration av CFU i TIA Portal i de fall man inte kör 
Simatic PCS 7: https://support.industry.siemens.com/cs/
ww/en/view/109766570 n

mikael.borjesson@siemens.com
siemens.com/simatic-pcs7

!
?

Produktnytt • Produktnytt • Produktnytt

Smarta tips • Smarta tips • Smarta tips • 

http://twitter.com/siemensindustry
http://twitter.com/siemens_sverige
http://twitter.com/siemens_press
http://facebook.com/siemens.sverige
http://youtube.com/siemens
http://linkedin.com/company/siemens
http://instagram.com/siemens
http://instagram.com/siemens_sverige
http://siemens.se/industriella-tjanster
http://siemens.se/automationsnytt
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109772289/delivery-release-simatic-pcs-neo-v3-0-?dti=0&lc=en-SE
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109772289/delivery-release-simatic-pcs-neo-v3-0-?dti=0&lc=en-SE
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109772289/delivery-release-simatic-pcs-neo-v3-0-?dti=0&lc=en-SE
mailto:robert.wallin@siemens.com
https://support.industry.siemens.com/cs/se/en/view/109749357
https://support.industry.siemens.com/cs/se/en/view/109749357
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109766570
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109766570
mailto:mikael.borjesson@siemens.com
http://siemens.com/simatic-pcs7

