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EasyConnect konfiguráló szoftver TCU3 típusú vezérlőkhöz és TAM adaptermodulokhoz
Vegyifülke elszívás-szabályozók, befúvott és elszívott levegő szabályozók nyomáskülönbség szabályozók és adapterek konfigurációinak módosításához
Mélyreható konfigurációs és üzembe helyezési funkciók
Teszt és hibadiagnosztikai funkciók
A konfigurációs beállítások dokumentálása

Különleges ismérvek
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EASYCONNECT

AZ EASYLAB KOMPONENSEK ÜZEMBE HELYEZÉSÉHEZ
ÉS DIAGNOSZTIKÁJÁHOZ

Konfiguráló és diagnosztikai szoftver TCU3 típsuú vezérlőkhöz és TAM
adaptermodulokhoz

Aktuális üzemi értékek kijelzése
Interaktív navigáció
Mélyreható diagnosztikai funkciók, diagramokkal
Konfigurációs protokollok és biztonsági mentés fájlok készítése
A szoftver automatikusan felismeri a szabályozó típusát és az ahhoz tartozó
üzemi értékeket és paramétereket jeleníti meg
Párbeszédablakok nyelve kiválasztható, a térfogatáram méréséhez
használt mértékegység is kiválasztható
A csatlakozókábel és az USB-adapter a csomag része

Opcionális tartozékok és kiegészítők

BlueCON Bluetooth adaptermodul, vezeték nélküli kommunikációhoz
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Aktuális üzemi értékek kijelzése
Interaktív navigáció
Mélyreható diagnosztikai funkciók, diagramokkal
Konfigurációs protokollok és biztonsági mentés fájlok készítése
Párbeszédablakok nyelve kiválasztható, a térfogatáram méréséhez használt mértékegység is kiválasztható
A csatlakozókábel és az USB-adapter a csomag része
Opcionális BlueCON Bluetooth adaptermodul, vezeték nélküli kommunikációhoz

Leírás

Változatok

CAB: Konfiguráló szoftver csatlakozókábellel és USB RS485-tel (kábelcsatlakozás)
BC: Konfiguráló szoftver BlueCON Bluetooth adaptermodullal (vezeték nélküli kommunikációhoz)

Alkatrészek és tulajdonságok

PC szoftver
USB 2.0, RS485 interfész adapter az illesztő programot tartalmazó CD lemezzel
Csatlakozódugós vezeték
PC-oldal: 9-pólusú D-SUB foglalat, EASYLAB oldal: RJ45
Grafikus felhasználói felület (Windows alapú)
Microsoft.Net Keretrendszer alapú (a szoftvercsomag része)
Üzembe helyező varázsló, mellyel módosíthatóak a szabályozó konfigurációs beállításai
A konfigurációs paraméterekhez történő hozzáférés korlátozott lehet (csak olvasás)

Rendszerkövetelmények

PC vagy notebook

Windows XP SP3 szervizcsomaggal
Windows Vista SP2 vagy újabb
Windows 7 32-bit és 64-bit verziók
USB vagy Bluetooth interfész
800 × 600 képernyőfelbontás

Licencelés

A licenc egy számítógéphez érvényes
A licenc a hardverhez kötött (licenckulcs szükséges)
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EasyConnect diagram

KEZDŐLAP > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer – LABCONTROL > Konfigurációs szoftver

> Típus EasyConnect

https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek-6c97513100142ca6
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek/szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3-rendszerek-61b7d16aa780a4ec
https://www.trox.hu/szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3-rendszerek/easylab-%25C3%25A9s-tcu-lon-ii-szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3-rendszer-%25E2%2580%2593-labcontrol-986bd6e81924274c
https://www.trox.hu/easylab-%25C3%25A9s-tcu-lon-ii-szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3-rendszer-%25E2%2580%2593-labcontrol/konfigur%25C3%25A1ci%25C3%25B3s-szoftver-00ce7dbddd9e3be3
https://www.trox.hu/konfigur%25C3%25A1ci%25C3%25B3s-szoftver/t%25C3%25ADpus-easyconnect-0e97e8c12c5cdcc5
file:///
https://www.trox.hu/contact-2211e3dbf19c0f33
https://www.trox.hu/side-services/impresszum-e292841f51505865
https://www.trox.hu/side-services/general-terms-and-conditions-of-supply-and-payment-trox-austria-gmbh-0febd51c2554a8a9
https://www.trox.hu/side-services/adatkezel%25C3%25A9si-szab%25C3%25A1lyzat-9ef498601f137e20
https://www.trox.hu/side-services/jogi-nyilatkozat-68e8d41f53bca372


KEZDŐLAP > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer – LABCONTROL > Konfigurációs szoftver

> Típus EasyConnect

https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek-6c97513100142ca6
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek/szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3-rendszerek-61b7d16aa780a4ec
https://www.trox.hu/szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3-rendszerek/easylab-%25C3%25A9s-tcu-lon-ii-szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3-rendszer-%25E2%2580%2593-labcontrol-986bd6e81924274c
https://www.trox.hu/easylab-%25C3%25A9s-tcu-lon-ii-szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3-rendszer-%25E2%2580%2593-labcontrol/konfigur%25C3%25A1ci%25C3%25B3s-szoftver-00ce7dbddd9e3be3
https://www.trox.hu/konfigur%25C3%25A1ci%25C3%25B3s-szoftver/t%25C3%25ADpus-easyconnect-0e97e8c12c5cdcc5
file:///
https://www.trox.hu/contact-2211e3dbf19c0f33
https://www.trox.hu/side-services/impresszum-e292841f51505865
https://www.trox.hu/side-services/general-terms-and-conditions-of-supply-and-payment-trox-austria-gmbh-0febd51c2554a8a9
https://www.trox.hu/side-services/adatkezel%25C3%25A9si-szab%25C3%25A1lyzat-9ef498601f137e20
https://www.trox.hu/side-services/jogi-nyilatkozat-68e8d41f53bca372

	EASYCONNECT
	AZ EASYLAB KOMPONENSEK ÜZEMBE HELYEZÉSÉHEZ ÉS DIAGNOSZTIKÁJÁHOZ
	Alkalmazás
	Leírás

	MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

