Automatizaèní systém
TROVIS 5400
Software øídící stanice napojení
datových bodù/modem
TROVIS 5491

Pouití
Aplikace pro napojení modemu a shrnutí automatizaèních
systémù TROVIS 6500,5400 a 6400 pomocí jednoho poèítaèe.
Program kontroluje a shromaïuje konfigurovaná data.

Hlášení o poruchách a shromaïovaná data se pøes modem
pøenášejí (pøíkazy AT) k nadøazené øídící jednotce.
Obrácenì jsou pøedávána parametrická nastavení øídící centrály a na úroveò MSR (podstanice).
Konfigurace
Pøi konfiguraci jsou provádìna základní nastavení pro
poèítaèe, rozhraní, modem, datovou sbìrnici, adresu pøipojení
modemu a pro signální zápisy, pøíp. dotazy GLT.
Funkce programù
Všechna hlášení, která pøicházejí z konfigurovaných datových
bodù, jsou zobrazena v signálním seznamu. Kromì toho je
moný výtisk aktuálního seznamu signálù na tiskárnì.
Obrazovka obsahuje skupinu menu (standard SAA), pøes
kterou jsou volena všechna dialogová okna. Stavová øádka informuje o aktuálnì zobrazeném souboru seznamù signálù,
datu a reálném èasu, jako i o stavu rozhraní k modemu
a k automatizaènímu systému TROVIS 6500. Signální listina
vedle bìného èísla ukazuje datový bod s jeho adresou stanice,
registraèním èíslem a oznaèením zadaným pøi konfiguraci.
Podstatné informace kadého hlášení jsou:
- Snímaná skuteèná hodnota datového bodu,
- Signalizaèní hodnota s danou mezní hodnotou nebo binárním
hlášením,
- Registraèní hodnoty pro diference spínání a tøída aktualizace
pro analogové/binární datové body,
- Potvrzení dotazu øídícího systému na data.
Aktuální seznam signálù mùe být uloen do pamìti, dosud
archivované seznamy mohou být vyvolány, zobrazeny
a vytištìny. S funkcí tøídìní se dá seznam rozèlenit a vytisknout
podle adres, oznaèení datových bodù a podle forem protokolu.
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Rozsah dodávky
Software TROVIS 5491 je dodáván na disketì 3,5" s pøíslušnou
dokumentací.
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Obr. 1 - Pøíklad pro napojení modem TROVIS
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