Web-based beheersysteem

Regeling

i-Vu

Systeemnavigatie

Beschrijving

Met i-Vu’s navigatiestructuur is
systeemnavigatie een koud kunstje.
Toegang tot grafieken, eigenschappen,
alarmmeldingen, trends en rapportage
voor elke systeemcomponent door
dit in de navigatiestructuur aan te
wijzen en erop te klikken.

Compact. Krachtig. Intuïtief. Zo maar een paar woorden om Carriers nieuwe web
applicatie, i-Vu te beschrijven. i-Vu biedt totale controle over uw Carrier systeem,
vanaf elke plek ter wereld, met behulp van een standaard web browser. Met i-Vu
kunnen alle essentiële gebouwbeheerfuncties eenvoudig worden uitgevoerd.
Bekijk de systeemstatus aan de hand van dynamische apparatuurgrafieken en
processchema’s. Stel setpoints in en blijf op de hoogte van belangrijkste gebouwcondities met behulp van i-Vu’s krachtige trending- en alarmeringsmogelijkheden.
Met i-Vu bent u maar een kleine stap verwijderd van uitstekende gebouwprestaties
en een complete Carrier oplossing!

Apparatuurgrafieken
i-Vu’s levendige, interactieve en
intuïtieve apparatuurgrafieken zijn
slechts een deel van het pakket.
Verander setpoints via te wijzigen
velden en grafische besturing rechtstreeks in de grafiek. De status van
de actuele waarden wordt regelmatig
bijgewerkt zonder dat de pagina
handmatig hoeft te worden ververst.

Belangrijkste kenmerken en voordelen
•

•
•
•
•
•
•
•

Compact, licht in gewicht en volledige compatibel met alle Carrier Comfort
Network (CCN) systemen, inclusief koelmachines, warmtepompen, universele
regelingen en Aquasmart systemen.
Bekijk en regel uw Carrier systeem vanaf elke gewenste plaats in de wereld
met een standaard web browser of PDA met WAP-functie.
Automatische trending geeft een duidelijk verloop weer van belangrijke
gebouwcondities.
Systeem setpoint grafisch instellen, wijzigen en bekijken.
Gemakkelijk regelafwijkingen onderzoeken en storingzoeken met i-Vu’s
intuïtieve alarm viewer.
Standaard rapporten voor controlelogboek en apparatuurcontrole.
Met password beveiligde toegang en Secure Sockets Layer (SSL) met 128-bit
encryptie.
Automatisch alarmen verzenden per e-mail naar verschillende e-mail adressen.

166

i-Vu CCN
Trendhistorie

Specificaties

Met i-Vu’s automatische trending-mogelijkheden wordt de
historie van de werking van uw apparatuur elke 20 minuten
opgeslagen, zonder dat dit hoeft te worden ingesteld. Trends
kunnen eenvoudig worden gewijzigd om bijvoorbeeld met
een andere tijdinterval op te slaan, of op basis van een
gewijzigde waarde. De trends van de afgelopen 7 dagen
worden automatisch bewaard. Genereer trendgrafieken voor
individuele punten, of combineer meerdere punten in 1
grafiek. Maak een vergelijkende trendgrafiek waarmee u tot 4
verschillende trendgrafieken op dezelfde pagina kunt zien.
Gebruik de pijltoetsen om de trendgrafiek in verschillende
richtingen te bekijken, of de Pagina Omhoog/Omlaag toetsen
om in- of uit te zoomen op specifieke gegevens. Kopieer
trendgegevens van de grafiek en plak ze in Excel. Met i-Vu’s
uitgebreide trending-mogelijkheden is storingzoeken nog
nooit zo eenvoudig geweest.

Elektrische voeding:
Bedrijfstemperatuur:

230 VAC ± 10%, 50-60 Hz
10ºC tot 35ºC. OPM.: Alleen binnenshuis te gebruiken.
Relatieve vochtigheid: Bij bedrijf 0% tot 95% RV, nietcondenserend tijdens opslag 0% tot
95% RH, niet-condenserend
Gewicht:
1,49 kg
Afmetingen:
Breedte 165 mm, hoogte 50 mm,
diepte 165 mm
Communicatiepoorten: 4 USB poorten (inclusief omvormer
USB naar CCN)
1 LAN poort, RJ-45 10/100/1000Base-T
Standaard host naam: ivu
Taal:
Volledig Engelstalig
Certificaten:
FC, UL, ULC en CE

Kenmerken
•
•
•
•
•
•

•
•

Volledig compatibel met Microsoft® Internet Explorer.
Met password beveiligde toegang en Secure Sockets Layer
(SSL) met 128-bit encryptie.
Vindt zelf CCN regelaars en maakt automatisch actuele,
interactieve beeldplaatjes.
Wordt automatisch geïnstalleerd op het Ethernet van de
gebruiker.
Ondersteunt JPG, GIF en PNG beelden voor het maken
van klantspecifieke beeldplaatjes.
Bevat USB naar 485 seriële communicatie omvormer voor
CCN aansluiting; de omvormer heeft LED aanduidingen
voor de status van de CCN communicatie.
0/100/1000Base-T Ethernet poort.
Ondersteunt tot 100 CCN regelaars.
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