Controle en sturing / Zelio

De nieuwe
Zelio COM
communicatiemodule

eventuele foutmeldingen en/of variabelenniveaus
van het proces. De programmatie of een
eventuele aanpassing ervan, het superviseren
en het diagnose stellen worden van op uw
bureau uitgevoerd. Door het eenvoudige
opbouwconcept en de on line helpfunctie
is er geen training of specifieke opleiding
noodzakelijk.

De nieuwe Zelio COM-communicatiemodule
is vanaf heden beschikbaar!
Met het geheel van een Zelio Logic intelligent
relais, de nieuwe communicatie-interface
Zelio COM en een analoge- of GSM-modem
controleert en bedient u vanaf nu niet alleen
uw autonoom werkende installatie van op
afstand, maar drukt u tevens de onderhoudsen mogelijke interventiekosten.
Vanaf nu bestaat immers de eenvoudige
mogelijkheid om uw proces of sturing van op
afstand te (her)programmeren, te bewaken
en te superviseren, dit via uw GSM-toestel,
uw PC of via een analoge telefoonlijn.
Telemecanique heeft bij de ontwikkeling
van de hard- en software van deze nieuwe
communicatiemodule vooral rekening
gehouden met de wensen van de klanten,
en dan vooral van die klanten die reeds een
dergelijk systeem gebruiken.

Alarmen, foutmeldingen en andere
alfanumerische berichten worden langs een
GSM-netwerk, een klassieke analoge telefoonlijn
of via een e-mail verstuurd. De bi-directionele
verbinding met de PC, biedt de mogelijkheid
om de Zelio van op afstand te programmeren,
te monitoren of te superviseren en het relevante
alarmblad in de Zelio te controleren. Iedere
Zelio die met een klok werkt, kan met de
communicatiemodule uitgerust worden.

OPMERKELIJKE VOORDELEN VAN
DEZE COMMUNICATIE-MODULE
De combinatie Zelio logic, Zelio COM en
modem vormt niet alleen een krachtig en
revolutionair automatiseringsgeheel maar
tevens een belangrijke schakel inzake service.
Met het gebruik van dergelijke installatie
vermijdt u onnodige verplaatsingen, kan u zelf
de prioriteiten van de interventies bepalen en
wordt u en/of andere personen op de hoogte
gehouden van de ”warnings”, het verloop,

ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN

OOGVERBLINDENDE
NIEUWIGHEDEN
Een GSM met abonnement en SIM-kaart met
een data- en spraakspoor is het populairst voor
deze toepassing. Het dataspoor is noodzakelijk
om de koppeling met de PC mogelijk te
maken. Een bericht van de Zelio kan u in
een lus - tot wanneer iemand van de door u
opgestelde berichtenontvangers reageert - naar
10 verschillende personen, met een door u
bepaalde prioriteit, sturen. Vanaf nu, kan u van
op afstand preventief onderhoud plannen en
mogelijke defecten opzoeken en herstellen.
28 verschillende berichten en/of functies,
alarmen (vb.alarmniveau is bereikt) en variabelen
kunnen doorgestuurd worden. Per alarm kan
men een discrete of analoge waarde samen
met een bericht van 160 karakters versturen.
Een hot-item: bij de installatie van een nieuwe
machine hoeft u geen programmeur mee te
sturen om de machine op te starten. .

IN HET KORT

Bidirectionele koppeling
via een GSM-netwerk of
via een klassieke analoge
telefoonlijn.
28 verschillende
meldingen per contact
mogelijk en dit naar 10
verschillende personen
met een door u gekozen
prioriteit.
Elke Zelio Logic met
klok kan met de
communicatiemodule
uitgerust worden.
Deze combinatie van
Zelio Logic met Zelio
COM en modem levert
een supplementaire,
unieke service.
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