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Pohodlné riadenie

Fröling- vizualizácia

Atribút:

Jednoduchá obsluha

Výhody:

Monitorovanie a prevádzkovanie cez PC
Zber údajov o kotle
Jednoduché možnosti nastavenie zariadenia

Špeciálny zobrazovací softvér vyvinutý firmou Fröling sa
môže použiť na všetky riadiace systémy firmy Fröling.
Tento softvér umožňuje jednoduchú vizualizáciu, kontrolu a
ovládanie na diaľku pomocou počítača. Všetky
prevádzkové hodnoty a zákazníkove parametre môžu
byť kdekoľvek zobrazené a menené.
Celková technológia sa názorne zobrazí na ploche, čím sa
zvýši
zrozumiteľnosť
kotla,
tepelných
okruhov,
akumulačnej nádrže, bojlera a iných doplnkov.

Vizualizácia
Monitorovanie
odkiaľkoľvek

Vizualizácia sa robí cez telefónnu prípojku v kombinácií s
modemom.
Vykurovacie
zariadenie sa pripojí na sieť
pomocou
adaptéra
(napríklad. JetPORT 5201) a
môže
byť
monitorované
odkiaľkoľvek pričom sa dajú
zmeniť jeho nastavenia.

Znázornenie vývojovej
tendencie

Zobrazovací softvér
sualisierung
er- aktuálnych
umožňuje zber
údajov (napríklad: teplota
kotla,
teplota
spalín)
počas vopred stanovenej
doby.
Tieto
údaje
sa
prehľadne
zobrazia
na
diagrame.

Jednoduchosť použitia

Pohodlné nastavenie

Štandardné rozhranie Windows
a jasná štruktúra Menu
garantuje
jednoduchosť
použitia.

Pomocou
zobrazovacieho
softvéru sa udávajú jednotlivé
parametre a môžu sa podľa
potreby
meniť
použitím
klávesnice a myši a hneď sa
zobrazia na monitore.
Tak
sa
napríklad
dá
jednoducho nastaviť alebo
zmeniť čas kúrenia.

Poplašný systém

Zabezpečenie

Zobrazovací softvér zabezpečuje aj plne automatický
ohlasovací systém, ktorý v
prípade varovného hlásenia
informuje vopred navolené
osoby prostredníctvom emailu.

Úpravy a všetky údaje sa
dajú uložiť ako dáta aj na
USB kľúč.
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Systémy hlásenia porúch
Druhy pripojenia:
Priame pripojenie (sériové)

Pripojenie na modem

Požiadavky systému:
Prevádzkový systém: Windows 2000, Windows XP
.net-Framework 2.0 alebo vyšší
(na CD , ca. 125 MB)
Pamäť:

ca. 9 MB, každý deň záznamu ca. 3 MB

Operačná pamäť: min. 128 MB, odporúčané 1024 MB
Grafická karta:

min. 1024 x 768, odporúčané 1280 x 1024

Pripojenie na sieť

Iné informačné systémy
Fröling SMS-Box
Výhody:

Zasielanie SMS správ o poruchách
Aktívne riadenie kotla

Všetky plne automatizované zariadenia firmy Fröling ponúkajú možnosť
riadiť a kontrolovať kotol pomocou SMS boxu. SMS box je riadený priamo cez
mobilný telefón a zahŕňa dva vstupy hlásenia porúch a dva vstupy na diaľkové
ovládanie. Alarm a oznámenie sa dajú ľubovoľne nakonfigurovať. Kúrenie sa
môže buď zapnúť alebo vypnúť, resp. je ho možné aj prepnúť napr. z útlmu opäť
na prevádzku (len v prípade, že je aj izbový snímač). Splnenie príkazu je
automatický potvrdené spätnou SMS.).
Fröling - poplašný systém WG-440/WG-640
Výhody:

Varovné hlásenie - hlasová správa
Možnosť pripojenia na telefónnu sieť

Automatická hlasová služba pre telefónne zariadenie umožňuje zo 4
hlásičov nahlásiť 4 rôzne hlásenia. Poplašný systém sa naprogramuje
buď priamo cez telefón alebo PC. Keď sa spustí poplach WG440/WG-640 to ohlási na 4 čísla vzhľadom na hlásič. Volaný účastník
si vypočuje predvolenú správu.
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