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Přístup z dálky
Přes možnost vzdáleného centrálního spravování
instalace
zabudovaných
zařízení
můžete
provozní náklady snížit a zkrátit reakční čas. Na
těchto požadavcích můžete v tomto smyslu u
instalací
v průběhu
procesu
automaticky
regulovat, vizualizovat , ručně seřizovatelné nebo
všechna následná převzít a vyhodnocovat být.
Software TopView je v místě umístění instalace
využit k síti připojitelným TOPAX regulátorem a
externích spínacích systémů, z centrálního PC
místa oslovit a vizualizovat.
Zobrazovat a protokolovat
Všechny TOPAX regulátory od Lutz-Jesco
využívají variantně síťové firemní rozhraní. Se
softwaerem TopView je provozovatel vždy
v místě přes RS 485 Bus-firemní síť o aktuálním
měření a stavu každého připojeného TOPAX
regulátoru ze vzdálenosti přečten a zobrazen. Až
15 regulátorů může současně komunikovat.
Po krátké konfiguraci firemní sítě a regulátoru v
softwaeru, jsou vidět všechny měřené hodnoty,
alarmy a nastavení regulátorů, v každém
okamžiku k dispozici. Data mohou být jako
tabulky, také ve formě grafů za čas nebo jako
sloupcový diagram znázorněn být. Znázornění je
barevné, může být zvětšeno, a vytištěno. Přes
Windows vyvstává možnost současného vzhledu
více znázornění.
V denních protokolech bývají data denně okolo
24 hod automaticky uložena a mohou být každou
dobu opět načtena a zobrazena být. Export
v textovém formátu nebo aktualizace tabulek je
možná.
Pro provádění denního záznamu, např. veřejné
bazény, může být žurnál veden a protokolován.
K řízení od dalších vstupních / výstupních
spínačů může být do 8 vstupů / výstupů ve
firemní síti být integrováno. Konfigurace a
zapojení výstupů a čtení vstupů probíhá rovněž
přes TopView.
Softwaere TopView je chráněno Hardwaere
ochranou (Dongle) před kopírováním. Bez
instalace Dongle pracuje TopView velmi
omezeně. Může být k účelům testování vždy
velmi dobře být použito. Instalace je tedy přes
webové stránky Lutz-Jesco bezplatně k dodání.
Aktuální verze TopView je kompatibilní
s Microsoft Windows XP a Vista.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zobrazení a hlídání na TOPAX regulátoru
RS 485 Bus firemní síť
Automatické rozpoznání TOPAX varianty
Napojení až pro 15 regulátorů
Napojení spínače s až 8 vstupy/výstupy
Zobrazení a archivace všech proběhlých
alarmů
Automatický denní protokol
Denní provozní kniha
Bezplatná testovací verze
Kompatibilní s Windows Vista
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Modelové varianty
označení produktu
TopView 3 Mini
TopView 3 Standard – USB
TopView 3 Parallel
TopView 3 standard Verze ½ na 3 – USB
TopView 3 standard Verze ½ na 3 –
Parallel

popis
Bezplatná testovací verze
Plná verze a ochranou hardwaeru (USB Dongle)
Plná verze a ochranou hardwaeru (Parallel Dongle)
Upgrade z plné verze 1 nebo 2 na 3 (USB Dongle)
Upgrade z plné verze 1 nebo 2 na 3 (Parallel
Dongle)

obj.č.
41900010
41900011
41900012
41900013
41900014

Rozsah dodávky
K dodání jsou tyto elementy:
- TopView instalační CD
- návod na instalaci a obsluhu
- hardwaere Dongle (USB nebo Parallel dle
modelu)

Příslušenství
Pro instalaci a provoz jsou jako opce k dodání
toto příslušenství:
popis
Konvertor rozhraní
RS 232 <-> RS 485
Konvertor rozhraní
USB <-> RS 485
Síťový kabel
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obj.č.
44300101
44300102
71107
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