CX-Thermo Support Software versio 1.0

EST2
E5CN- ja E5ZN-sarjan lämpötilansäätimien
monitorointiin/asetusten tekemiseen
tarkoitettu tukiohjelmisto, joka takaa helpon
asennuksen, online-tiedonkeruun ja
tosiaikaisen monitoroinnin.
• Sen avulla voit luoda, muokata ja ladata eräkohtaisesti
parametrit PC:ltä. Näin säästät paljon työtä parametrien
asetuksissa.
• Tukee Online-monitorointia:
Monitoroi tiedot samanaikaisesti jopa 31 lämpötilansäätimeltä
(lämpötilansäätimien tulee olla samaa sarjaa).
• Tukee parametrimaskeja, joilla voit peittää käyttämättömät
parametrit (vain E5CN).

Valintataulukko
■ Malliluettelo
Nimi

Malli

CX-Thermo Support Software

EST2-2C-MV1

Huomautus: Ei tue E5CN-lämpötilansäätimien vanhoja malleja (maaliskuuhun 2004 asti valmistetut).

Ominaisuudet
Perustoiminnot

Offline

Parametrien luonti, muuttaminen ja tallentaminen
(jotkut parametrit täytyy asettaa lämpötilansäätimessä. Käytä sellaisten parametrien asettamiseen kytkimiä ja
painikkeita).

Online

Parametrien lataus (lähetys ja vastaanotto)
Muut toiminnot, mukaan lukien parametrien käytön aikainen muokkaus, parametrimaskit (ks. huomautus 1),
toimintaohjeiden lähetys, trendien monitorointi ja helppo tiedonkeruu (ks. huomautus 2).

Yhteensopivat Lämpötilansääti- E5CN (uudet mallit) (ks.. huomautus 3), E5ZN
laitteet
met
PC:n
järjestelmävaatimukset

CPU

min. 300 MHz

OS

Windows 2000 tai XP

Muisti

min. 128 Mt

Kiintolevy

min. 650 Mt vapaata tilaa

CD-ROM

Yksi CD-ROM-asema

Monitori

SVGA (800 × 600). Suositus: min. XGA (1024 × 768), high color (16-bittinen)

Kommunikointiportit

• RS-232C-portti, COM1 ... COM8
• USB-porttia voidaan käyttää, jos käytetään E58-CIFQ1:tä (vain E5CN).
• USB-porttia voidaan käyttää, jos käytetään K3SC:tä (E5CN:ään kytkentää tuetaan vain kommunikoinnilla
varustetuissa malleissa).

Huomautus: 1. Tämä toiminto peittää sellaiset parametrit, joita ei käytetä. Parametrimaskin asetus voidaan kirjoittaa tietokoneelta vain E5CN:ään
(vain uudet E5CN-mallit).
2. Yksinkertainen tiedonkeruu mahdollistaa virityksen yhteydessä tiedonkeruun noin kahden tunnin ajan. Jatkuvassa tiedonkeruussa
käytettävissä oleva tietojen keruuaika riippuu PC-laitteiston ominaisuuksista (muistikapasiteetti ja kiintolevyn vapaa tila).
Tiedonkeruu ei ole joskus mahdollista keruuvälin asetuksen yhteydessä käyttöolosuhteista riippuen (PC:n prosessinopeus,
tiedonsiirtonopeus, parametrimäärä, kommunikoinnin yrityskertojen määrä, yms.). Siinä tapauksessa tiedot kerätään
käyttöympäristön lyhyimmällä keruuvälillä.
3. Ei tue E5CN-lämpötilansäätimien vanhoja malleja (maaliskuuhun 2004 asti valmistetut).
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Saatavana myös tukiohjelmisto kaikkien E5CN-parametrien kopiointiin.
ThermoMini Parameter Copying Software toimitetaan ilmaiseksi.
Yhteensopivat lämpötilansäätimet:
• E5CN (uudet mallit)
Toiminnot:
• Kaikkien parametrien lataus E5CN:stä PC:hen
• Kaikkien parametrien lataus PC:ltä E5CN:ään
• Ladattujen tietojen tallennus PC:hen ja tulostustietojen tallennus CSVtiedostoina
Huomautus: Ei tue parametrien asetusten muuttamista eikä monitorointia.
Lisätietoja saat OMRON-edustajalta.
Huomautus: Tässä luettelossa mainitut tuotenimet ovat asianomaisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

• Tämän luettelon sovellusesimerkit ovat vain suosituksia. Tarkista laitteiston toiminnot ja turvallisuus ennen sen käyttöä.
• Älä käytä tätä tuotetta sellaisiin sovelluksiin, jotka vaativat erityisiä turvallisuustoimenpiteitä, kuten ydinenergian hallintajärjestelmät, rautatiejärjestelmät, ilmaliikennejärjestelmät,
lääketieteelliset välineet, huvilaitteet, kulkuneuvot, turvavarusteet tai muut sovellukset, jotka voivat aiheuttaa vakavaa vaaraa terveydelle ja omaisuudelle, jos et ole varmistanut etukäteen,
että koko järjestelmä on suunniteltu riskit huomioiden ja että OMRON-tuotteet on mitoitettu riittävästi ja asennettu asiaankuuluvaan käyttötarkoitukseen kokonaisvarustuksen tai järjestelmän puitteissa.

Cat. No. H131-FI1-01
SUOMI
Omron Electronics Oy
Metsänpojankuja 5, FIN-02130 Espoo
Puh. +358 (0) 9 549 58 00
Faksi +358 (0) 9 549 58 150
www.omron.fi
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Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Kuopio
Lahti
Oulu
Tampere
Vaasa

Puh.
Puh.
Puh.
Puh.
Puh.

+358 40 570 0235 (gsm)
+358 40 569 1515 (gsm)
+358 400 947 006
+358 (0) 3 345 07 66
+358 40 561 6600
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