PROFIBUS
Tester 4

Industrial communication

All-in-one

Univerzális, többcélú felhasználás:
9 Üzembehelyezés, installálás
9 Buszrendszer minõsítés, validálás
9 Optimalizálás
9 Megelõzõ karbantartás
9 Hibakeresés, terepi eszközök tesztje
9 érv a Profibus Tester 4 mellett:
1. Stand-Alone-Mode
Gyors hálózatelemzés PC nélkül
2. Zavarmentes mérés
Fontos nem csak kritikus hálózatoknál
3. Áttekintõ ablak
Egyetlen kattintással a legfontosabb információk azonnal
megjelennek. Könnyen értékelhetõ
grafikus megjelenítés
4. Busz topológia, a passzív
eszközök sorrendje és távolsága:
Miért olyan fontos a helyes topológia?
5. Oszcilloszkóp
A jelalakok elemzésével azonosítja a
hibafajtát és meghatározza annak
helyét
6. Visszakereshetõség, diagnosztikai
üzenetek, újraindítás
Információ a megelõzõ karbantartásnak
7. Diagnosztikai üzenetek
automatikus megjelenítése
Könnyen érthetõ szöveges formában
8. Kommunikációs naplónézet
Minden fontos eseményt naplóz
9. Automatikus jelentéskészítés
Egy kattintással CSV-be, grafikus
fájlba vagy MS Office programokba
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ALL-IN-ONE
9 Nem csak szakembereknek
9 gyorsteszt
9 hosszúidejû trend
9 felhasználó vezérelt teszt
9 Master szimuláció , hibaszámláló, kimeneti trigger
9 További teszt lehetõség: üzenetkeret elemzés,
Trigger be- és kimenet
9 Automatikus buszsebesség felismerés

Elsõként képes egyidejûleg elemezni a terepi busz fizikai
állapotát és a buszon lévõ üzenetforgalmat
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Diagnosztikai
csomag
9 Közös PC alkalmazás valamennyi
teszt eszközhöz
9 Könnyen megérthetõ, egyszerûen
használható, nem csak szakembereknek
9 Teszteredmény már egyetlen kattintással
9 A teszteredmények világos,
átlátható bemutatása
9 A problémás állapotok kiemelése
különféle színekkel
9 Az eredmény szöveges leírása

A kiválasztott eszközökre vonatkozó jelszintek
hosszú idejû diagramja kérhetõ. Ezzel megtalálhatóak a ritkán vagy szórványosan elõforduló
hibák.
A jelalakok minden hálózati elemre elérhetõek.

„Quick test” üzemmódban a teszt lefuttatását
követõen azonnal átfogó képet kapunk a busz
fizikai állapotáról és az üzenetcsomagokról.

Meghatározható a buszon lévõ valamennyi passzív eszköz sorrendje és
távolsága is, megjeleníthetõ ezek topológiája.

echolink one2…

Soros –Ethernet/terepi busz csatoló
Egyazon megoldás valamennyi soros eszközre (RS232, RS422, RS485)

Ethernet Gateway
MPI/PPI-hoz
Megjelenítés, programozás Siemens
Softnet nélkül, távkarbantartás LAN-on,
WAN-on

echolink

Ethernet csatlakozást biztosít
z S7 MPI/PPI-felülethez
z S5 PLC-khez és programozó eszközökhöz
z Soros Modbus eszközökhöz
z Minden RS232/RS422/485 interfészhez, pld. mérlegek, vonalkódolvasók
z Klöckner-Moeller IPC-620-as vezérlõhöz (CIM-interfészen)

S5-TCP/IP-100
S5 kommunikációs processzor
(CP)-Turbó-Ethernet
4 portos switch, compact flash

echochange
INAT-X5/-X7

Különféle vezérlõcsaládok összekötésére:
Siemens S7/S5, Rockwell AB, SchneiderModicon
S5/S7 >Modbus
S5/S7 >Rockwell CLX (Server)
S5/S7 >Rockwell SLC/PLC5
S5/S7 >Melsec-Q (Server)
S5/S7 >Raw
Modbus >Rockwell CLX (Serv.)
Modbus >Rockwell SLC/PLC5
Modbus >Melsec-Q (Server)
Modbus >S5/S7
Modbus >Raw
Raw >All

Diagnosztika Etherneten
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Profinet IO és Ethernet/IP diagnosztika
Kommunikációs kapcsolatok analizálása
Távoli adatrögzítés
Helyi megjelenítés, elemzés

echocollect

OPC Server Ethernet
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Nagy teljesítményû protokoll optimalizált adatátvitel elérésére
Korlátlan számú kapcsolat és változószám
Kényelmes üzembehelyezés strukturált és szimbólikus címtérkép segítségével
Statikus és dinamikus változók
OPCpipe-DCOM NÉLKÜLI hálózatos OPC kommunikáció
Gazdag diagnosztikai lehetõség

OPC Server
MPI/PPI

z Adatgyüjtõ, adattároló a PLC program változtatása
nélkül
z A termelési adatokat elérhetõvé teszi felsõszintû
rendszerek számára (ERP)
z Integrált OPC kapcsolat

