Prognosys prediktív diagnosztikai rendszer
Termékszám:

LZY885.99.00001

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk

Kiküszöböli az utolsó pillanatban felmerülő karbantartási teendőket.
A Prognosys egy prediktív diagnosztikai rendszer, amely a berendezéssel kapcsolatosan felmerülő problémákról figyelmeztetést küld, és ezáltal
valóban proaktív karbantartást tesz lehetővé. Segítségével mindig pontosan meg tudja állapítani, hogy a mérés során előforduló eltéréseket a
berendezésben végbemenő változások vagy az Ön által használt víz okozza-e. A Prognosys rendszer az SC1000 vezérlőrendszerrel működik,
és minden, a Prognosys szoftverrel kompatibilis csatlakoztatott berendezéshez két állapotjelzőt jelenít meg. Az állapotjelzőkön a megelőző
karbantartásra és a váratlan vészhelyzetek elkerülésére vonatkozó összes információ megtalálható. A mérőműszer állapotjelzője felügyeli
a berendezés alkatrészeit, az információkat felhasználva pedig még azelőtt figyelmezteti a felhasználót az esedékes intézkedésekre, hogy a
mérések pontatlanná válnának. A szerviz kijelző számon tartja a berendezés szükséges karbantartásáig hátralévő napokat.
Megbízható mérési eredmények
A Prognosys folyamatosan felügyeli berendezését, és még azelőtt figyelmeztetést küld, hogy a mérések pontatlanná válnának – így Önnek sem
kell aggódnia.
Könnyen átlátható esedékes karbantartás
A Prognosys révén könnyen átláthatók az esedékes karbantartási műveletek, így hatékonyabban lehet tervezni, és kiküszöbölhető a berendezés
váratlan leállása.
Azonnali értesítés a műszer állapotáról
A Prognosys megjeleníti azokat az információkat, amelyek segítségével megállapítható, hogy a mérés során előforduló eltérések a berendezés
vagy az Ön által használt víz okozza-e.

Műszaki adatok
Kompatibilis műszer:

A-ISE sc
Amtax sc
AN-ISE sc
LDO sc
N-ISE sc
Nitratax plus sc
Phosphax sc
Solitax sc
TU5300 sc
TU5400 sc

Rendszerkövetelmények:

3.32 vagy újabb szoftververziójú SC1000 digitális vezérlő
2.05 vagy újabb verziójú RTC kommunikációs kártya

VAGY
1.02 vagy újabb verziójú Prognosys kommunikációs kártya.
A Prognosys szoftvercsomagot minden RTC rendszer, 5500 sc elemzőműszer, valamint
Polymetron 9610 sc és 9611 sc tartalmazza.
Tartozékok:

TSE-COM-PROGNOS Prognosys szervizcsomag: a Prognosys prediktív diagnosztikai
rendszerhez tartozó üzembe helyezési útmutató és használati utasítás. Tartalmazza az SC1000
vezérlő Prognosys kártyájának telepítési útmutatóját, a vezérlő frissítőszoftverét, a kijelzőt
és az érzékelőket (amennyiben szükséges), valamint a rendszer használatával, az elsődleges
karbantartással, a hibaelhárítással és a biztonsági követelményekkel kapcsolatos üzemeltetési
útmutatót.

Vezérlő kompatibilitás:

SC1000
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