obchodní a servisní zastoupení

Vyzualizační Software TopView 3
Vzdálený přístup
Přes možnost ze vzdálených instalací spravovat
vestavěná zařízení, se mohou snížit provozní náklady
a zkrátit doba reakce. Dle předložených požadavků
můžeme u těchto chytrých instalací probíhající
procesy automaticky regulovat, vizualizovat, ručně
ovládané nebo všechny procesy zaznamenané nebo
vyhodnocené.
Software TopView je v pozici v instalaci použitý a
schopný připojení k síti u regulátoru TOPAX MC a
externě k adresování a vizualizaci řídících jednotek
z centrálního umístění na PC.

Vizualizace a přihlášení
Všechny TOPAX MC regulátory od Lutz-Jesco mají
opci, vlastnost rozhraní pro datovou síť. Se
Softwaerem TopView je provozovatel stále přes RS
485 Bus-síťové spojení s aktuálním měřením a stav
jako každého připojeného TOPAX MC vzdáleného
regulátoru můžete číst a současně adresovat.
Po krátké konfiguraci datové sítě a regulátoru
v Softwaere, jsou ihned všechny měřené hodnoty,
alarmy a regulační nastavení ve správném čase
k dispozic. Data mohou být jak tabulkově, tak graficky
přes
časový
nebo
sloupcový
diagram
být
prezentovány. Prezentace probíhá v barvě, může být
zvětšena a vytištěna. Přes Windows vyvstává možnost
současného náhledu více zobrazení.
V denním protokolu budou data denně 24 hodin
automaticky uchovány a mohou být vždy opět načteny
a vizualizovány. Export textových formátu nebo
tabulek je možný.

Krátce
● vizualizace a hlídání TOPAX MC regulátoru
● RS 485 Bus- síťové připojení
● připojení a pro 15 regulátorů
● připojení jedné spínací jednotky až s 8 vstupy a
výstupy
● zobrazení a archivace všech příchozích alarmů
● automatický denní protokol
● denní provozní kniha
● bezplatná testovací verze
● kompatabilní s Windows Vista

Pro vedení provozní knihy např. u veřejných bazénů
může být udržován a protokolován časopis.
K řízení dalších vstupů a výstupů může být spínací
jednotka s až 8 vstupy a výstupy na datovou síť
integrována. Konfigurace spínání výstupů a přečtení
vstupů probíhá rovněž přes TopView.
Softwaere TopView je vybaveno ochranou (Dongle) a
chráněno proti kopírování. Bez instalace Dongle
pracuje TopView ve velmi omezeném funkčním
rozsahu, může být k testovacím účelům velmi dobře
použito. Instalace je proto přes webové stránky LutzJesco bezplatně k obdržení.
Aktuální verze TopView je kompatibilní s Microsoft
Windows XP a Vista (v aktuálním servisním balíčku).
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Modelové varianty
název produktu
TopView 3 Mini
TopView 3 Standard – USB
TopView 3 Standard - Parallel
TopView Upgrade ze standardní
verze ½ na 3 - USB
TopView Upgrade ze standardní
verze ½ na 3 - Parallel

popis
bezplatná testovací verze
Plná verze s hardwaerovou ochranou (USB Donle)
Plná verze s hardwaerovou ochranou (Parallel Donle)
Upgrade z plné verze 1 nebo 2 na 3 (USB Dongle)

obj.č.
41900010
41900011
41900012
41900013

Upgrade z plné verze 1 nebo 2 na 3 (Parallel Dongle)

41900014

Rozsah dodávky
Následující komponenty jsou dodávány
● TopView instalační CD
● návod na instalaci a obsluhu
● Hardware Donge (USB nebo Parallel, dle modelu

Příslušenství
Na výběr je k dispozici pro instalaci následující příslušenství:
popis
konvertor rozhraní RS 232 ~ RS 485
konvertor rozhraní USB ~ RS 485
datový kabel

obj.č.
44300101
44300102
78107
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