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Konfigurationssoftware fra serien EasyConnect til EASYLAB regulator TCU3, adaptermoduler TAM, lugelukkeordning FSE og overvågningsudstyr FMS
Ændring af konfigurationen af stinkskab, indblæsnings-, udsugnings- og trykregulatorer samt adaptermoduler
Omfangsrige funktioner til konfiguration og ibrugtagning
Funktioner til test og fejldiagnose
Dokumentation af konfigurationen

Særlige egenskaber

Overskuelig visning af aktuelle driftsværdier
Interaktiv brugerføring
Omfangsrige diagnose- og diagramfunktioner
Oprettelse af konfigurationsprotokoller og sikringsfiler
Visning i forskellige sprog og volumenstrømenheder
Forbindelseskabel og USB-adapter i leveringsomfanget
Valgfrit adaptermodul BlueCON til trådløs forbindelse

ANVENDELSE

EASYCONNECT

TIL IBRUGTAGNING OG DIAGNOSE AF SERIERNE
EASYLAB, FSE OG FMS

Software til konfiguration og diagnose af regulatorer TCU3, adapter-
Moduler (TAM), lugelukkeanordning FSE og overvågningsudstyr FMS

Overskuelig visning af aktuelle driftsværdier
Interaktiv brugerføring
Omfangsrige diagnose- og diagramfunktioner
Oprettelse af konfigurationsprotokoller og sikringsfiler
En tilsluttet reguleringstype genkendes automatisk og tilsvarende
driftsværdier og parametre vises
Visning i forskellige sprog og volumenstrømenheder
Forbindelseskabel og USB-adapter i leveringsomfanget

Valgfrit udstyr og tilbehør

BC Bluetooth adaptermodul BlueCON til trådløs forbindelse

dk > Produkter > Styresystemer > Styresystem EASYLAB og TCU-LON-II - LABCONTROL > Konfigurationssoftware >  EasyConnect

https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox/produkter-1fb28fdc1497c664
https://www.trox.dk/produkter/styresystemer-18d4ae8efae29f4a
https://www.trox.dk/styresystemer/styresystem-easylab-og-tcu-lon-ii---labcontrol-ab95406cb0ee3796
https://www.trox.dk/styresystem-easylab-og-tcu-lon-ii---labcontrol/konfigurationssoftware-a08c290b8b57170d
https://www.trox.dk/konfigurationssoftware/easyconnect-a14c9b657d9a0c3e




Konfigurationssoftware fra serien EasyConnect til EASYLAB regulator TCU3, adaptermoduler TAM, lugelukkeordning FSE og overvågningsudstyr FMS
Ændring af konfigurationen af stinkskab, indblæsnings-, udsugnings- og trykregulatorer samt adaptermoduler
Omfangsrige funktioner til konfiguration og ibrugtagning
Funktioner til test og fejldiagnose
Dokumentation af konfigurationen

Særlige egenskaber

Overskuelig visning af aktuelle driftsværdier
Interaktiv brugerføring
Omfangsrige diagnose- og diagramfunktioner
Oprettelse af konfigurationsprotokoller og sikringsfiler
Visning i forskellige sprog og volumenstrømenheder
Forbindelseskabel og USB-adapter i leveringsomfanget
Valgfrit adaptermodul BlueCON til trådløs forbindelse

Beskrivelse

MATERIALE OG OVERFLADEBEHANDLING

CAB: Konfigurationssoftwaren med forbindelseskabel og USB-RS485 (kabelbundet forbindelse)
BC: Konfigurationssoftware med bluetooth adaptermodul BlueCON (trådløs forbindelse)

Komponenter og egenskaber

PC-softwarepakke
Interfaceadapter USB 2.0 iht. RS485, inkl. driver-CD
Stikklar forbindelseskabel
Pc: 9-polet D-SUB-bøsning, EASYLAB: stik RJ45
Grafisk brugeroverflade (windows-konform)
Baseret på Microsoft.Net Framework (inkluderet i softwarepakken)
Ibrugtagningsassistent til brugerføret tilpasning af en reguleringskonfiguration
Begrænset adgang til konfigurationsparametre valgfrit muligt (kun læseadgang)

Systemkrav

Standard-pc eller notebook

Windows XP med SP3
Windows Vista fra SP2
Windows 7 32-bit- og 64-bit-version
USB- eller bluetooth-interface
Skærmopløsning mindst 800 × 600

Licensering

Softwarelicens gælder for en arbejdsplads
Licenseringen er bundet til hardwaren (registreringsnøgle nødvendig)
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TEKNISKE INFORMATIONER

Softwaren viser værdier, parameter og funktioner på grafiske brugeroverflader. Den tilsluttede reguleringstype genkendes automatisk, og de tilsvarende
driftsværdier og parametre vises.

Overskuelig visning af de aktuelle driftsværdier
Overskuelig visning af rummets aktuelle driftsværdier på regulatoren med rum-balance-funktion
Ibrugtagning af regulatorer og rum (regulator med rum-balance-funktion) brugerføring
Fuldstændige diagnosefunktioner til alle regulatortilslutninger
Grafisk visning af de vigtigste driftsværdier i tidsdiagrammet
Backup-funktion til genoprettelse af fabriks- eller ibrugtagningsindstillingerne
Identifikation af programbrugeren til dokumentationen af konfigurationsændringerne i regulatoren
Dialogsprog tysk eller engelsk
Fysisk enhed til volumenstrømmen m³/h, l/s eller cfm
Sikring af regulator-konfigurationen som filer til opbygning af en projektdatabase
Dokumentation af reguleringskonfigurationen i en PDF-protokolfil med individuelt logo og sidehoved

Brugergrupper med forskellige release-nøgler og begrænset funktionsomfang er mulige. Flere rettighedsniveauer understøttes.

Visning af de aktuelle driftsværdier og diagnosefunktioner
Visning og ændring af konfigurationen
Ændring af eftersynsintervallet
Backup-funktion
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Standardbeskrivelse (egenskaber)

PC-software til konfiguration og diagnose af TROX stinkskab, indblæsnings- og udsugningsregulator samt TROX adaptermodul fra EASYLAB-serien.

Ved hjælp af konfigurationsprogrammet kan alle enhedens relevante konfigurationsindstillinger justeres og funktionen kan kontrolleres. Softwaren stiller fortsat
omfangsrige funktioner til funktionskontrol og fejldiagnose til rådighed.

Softwaren kan køres på enhver pc, laptop, notebook med Microsoft Windows operativsystem i versionerne XP fra SP3, Vista og Windows 7.

Konfigurationssoftwarens kommunikation med reguleringshardwaren sker via et serielt interface iht. RS485 standarden. Tilslutningen til pc'en foretages med den
medfølgende interfaceadapter USB-RS485. Denne stikkes i USB-porten, som findes på alle pc'ere eller notebooks. Det nødvendige kommunikationskabel leveres
med. Dette kan enten sættes direkte i EASYLAB stinkskabet eller rum-betjeningspanelet eller alternativt direkte i enheden, som skal konfigureres.

Særlige egenskaber

Overskuelig visning af aktuelle driftsværdier
Interaktiv brugerføring
Omfangsrige diagnose- og diagramfunktioner
Oprettelse af konfigurationsprotokoller og sikringsfiler
Visning i forskellige sprog og volumenstrømenheder
Forbindelseskabel og USB-adapter i leveringsomfanget
Valgfrit adaptermodul BlueCON til trådløs forbindelse
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