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Anvendelse

EasyConnect konfigurasjonsprogramvare for EASYLAB-regulatorer TCU3, adaptermoduler (TAM), den automatiske lukeenheten FSE og overvåkingssystemet
FMS

Brukes til endring av konfigurasjonen av avtrekksskapsregulatorer, tilluft- eller avtrekksluftregulatorer, differansetrykkregulatorer og adaptermoduler

Omfattende funksjoner for konfigurasjon og idriftsetting

Funksjoner for prøving og feildiagnose

Dokumentasjon av konfigurasjoner

Spesielle egenskaper
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EASYCONNECT

FOR IDRIFTSETTING OG DIAGNOSE AV EASYLAB-
KOMPONENTENE FSE OG FMS

Programvare for konfigurasjon og diagnose av regulatorer av typen TCU3,
adaptermoduler (TAM), den automatiske lukeenheten FSE og
overvåkingssystemet FMS

Visning av aktuelle driftsverdier
Interaktiv navigasjon
Omfattende diagnose- og diagramfunksjoner
Opprettelse av konfigurasjonsprotokoller og sikkerhetskopier
Programvaren gjenkjenner automatisk regulatortypen og viser de aktuelle
driftsverdiene og parametrene
Valg av språk og måleenhet for luftmengden
Tilkoblingskabel og USB-adapter er inkludert i leveransen

Tilleggsdeler og tilbehør

BlueCon Bluetooth-modul for trådløs kommunikasjon

Hjem > Produkter > Lab Control > Control system EASYLAB - LABCONTROL > Konfigurasjonsprogramvare > EasyConnect
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Visning av aktuelle driftsverdier
Interaktiv navigasjon
Omfattende diagnose- og diagramfunksjoner
Opprettelse av konfigurasjonsprotokoller og sikkerhetskopier

Valg av språk og måleenhet for luftmengden
Tilkoblingskabel og USB-adapter er inkludert i leveransen

Valgfri BlueCon Bluetooth-modul for trådløs kommunikasjon

Beskrivelse

Varianter

CAB: Konfigurasjonsprogramvare med tilkoblingskabel og USB RS485 (kabelforbindelse)

BC: Konfigurasjonsprogramvare med BlueCON Bluetooth-modul (trådløs kommunikasjon)

Deler og egenskaper

PC-programvare
Grensesnittadapter USB 2.0, RS485, inkludert CD med driverprogramvare

Pluggbar kabel
PC-siden: nipolet D-SUB-kontakt. EASYLABsiden: RJ45

Grafisk brukergrensesnitt (Windows-basert)
Basert på Microsoft.Net Framework (inkludert i programvarepakken)

Idriftsettingsassistent for enkel justering av regulatorkonfigurasjonen

Tilgangen til konfigurasjonsparametrene kan være begrenset (bare lesetilgang)

Systemkrav

Stasjonær eller bærbar PC

Windows XP med SP3
Windows Vista, SP2 eller høyere
Windows 7, 32 eller 64 bit
USB- eller Bluetooth-grensesnitt
Skjermoppløsning 800 × 600

 

Lisens

Lisensen gjelder for én datamaskin
Lisensen er knyttet til maskinvaren (lisensnøkkel påkrevd)

TEKNISK INFORMASJON

Programvaren viser verdier, parametre og funksjoner på et grafisk brukergrensesnitt. Programvaren gjenkjenner automatisk regulatortypen og viser
de aktuelle driftsverdiene og parametrene

Visning av aktuelle driftsverdier
Visning av driftsverdier for rommet på regulatoren med romstyringsfunksjon
Idriftsetting av enkeltregulatorer og romregulatorer (regulatorer med romstyringsfunksjon) med idriftsettingsassistent
Diagnose for alle regulatorforbindelser
Grafisk visning av de viktigste driftsverdiene i et tidsdiagram
Sikkerhetskopifunksjon for gjenoppretting av fabrikk- eller idriftsettingsinnstillinger
Identifikasjon av programbrukere og dokumentasjon av brukernes konfigurasjonsendringer
Språk: Engelsk eller tysk
Måleenhet for luftmengde: m³/h, l/s eller cfm
Konfigurasjonen av enheten lagres og kan brukes til å opprette en prosjektdatabase
Dokumentasjon av regulatorkonfigurasjonen i en PDF-fil med individuell logo og brevhodedata

Det er mulig å definere ulike brukergrupper med begrenset tilgang til funksjoner (definert av lisenskode) Programvaren støtter flere tilgangsnivåer.

Visning av aktuelle driftsverdier og diagnosedata
Visning og endring av konfigurasjoner
Endring av serviceintervaller
Sikkerhetskopifunksjon
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EasyConnect diagram

Standardbeskrivelse (karakteristikk)

PC programvare for konfigurasjon og diagnosering av avtrekksskapsregulatoren, tilluftregulatoren, avtrekksregulatoren, og  EASYLAB adaptermodulen.

Konfigurasjonsprogrammet anvendes til å konfigurere enheter og sjekke deres funksjon. Programvaren gir omfattende funksjoner for funksjonstesting og
feildiagnose.

Programvaren kan installeres og kjøres på alle stasjonære eller bærbare PC´er med Microsoft Windows XP (SP3 eller nyere), Windows Vista eller Windows 7.

Kommunikasjon er via serie- RS485 grensesnitt. Det krever bare at den medfølgende USB-RS485-grensesnitt-adapteren er koblet til stasjonær eller bærbar PC.
Kommunikasjonskabelen er inkludert i leveransen. Kabelen kan kobles til et EASYLAB avtrekksskap eller rom-kontrollpanel, eller til den enheten som skal
konfigureres.

Spesielle egenskaper

Visning av aktuelle driftsverdier
Interaktiv navigasjon
Omfattende diagnose- og diagramfunksjoner
Opprettelse av konfigurasjonsprotokoller og sikkerhetskopier

Valg av språk og måleenhet for luftmengden
Tilkoblingskabel og USB-adapter er inkludert i leveransen

Valgfri BlueCon Bluetooth-modul for trådløs kommunikasjon

Hjem > Produkter > Lab Control > Control system EASYLAB - LABCONTROL > Konfigurasjonsprogramvare > EasyConnect
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