SUPERLINK 5 FOR WINDOWS

Central software for kontrol og fjernbetjening
Fokuspunkter
• Hurtig indsamling og lagring af data
• Afvikling af avancerede energimodeller
• Fleksibel grafisk design
• Brugervenlig overførsel af data til en eller flere afdelinger
• Hurtigt kulturskifte via klimarecepter
• Fleksibel grafvisning af historiske data
• Windowsbaseret
SuperLink 5 er et avanceret PC-program med grafisk brugerflade. SuperLink 5 giver dig let og sikker overvågning og kontrol af alle Senmatics klimacomputere og gødningsblandere.
Programmet byder på mange nye faciliteter og muligheder for at indsamle klima- og gødningsdata.
Central kontrol
Med SuperLink 5 er det nemt og hurtigt at aflæse og tilpasse forholdene i forskellige afdelinger, idet disse kan vises og
kontrolleres direkte fra virksomhedens computer.
SuperLink 5 sikrer den bedst mulige udnyttelse af vores avancerede udstyr til styring af klima, vanding og gødning.
Fjernbetjening og support
Med SuperLink 5 er det nemt at kontrollere og korrigere fra de forskellige steder, hvor man måtte opholde sig, via enten
laptop eller smartphones. Ligeledes øges sikkerheden, ved at vores direkte hotline kan hjælpe med support.

HARVEST YOUR FULL BUSINESS POTENTIAL

SPECIFIKATIONER / SUPERLINK 5 FOR WINDOWS
PC

Interface

3 GHz dual core

IF 40

4 GB Ram

IF 04 + Watchdog

320 GB harddisk
XGA Skærm (1280 x 1024)
Windows XP Pro

Enheder der er kompatible med SuperLink 5
• LCC2 touch + LCC4
• LCC Completa Klimacomputer
• LCC900 Klimacomputer
• LCC1200 Klimacomputer
• EMA Completa Klimacomputer
• LCC900 Kedelrumsstyring
• AMI Penta Gødningsblander
• AMI Completa Gødningsblander
• AMI Quattro Gødningsblander
• AMI900 Gødningsblander
• VA900

SuperLink 5 funktioner
• Fås til overvågning af 4-64 afdelinger
• Kundespecifik “Home picture”
• Tabel med indhold efter eget valg
• Set-point justering
• Historisk graf
• Programmérbare kontrolinstruktioner
• Kommunikation med andre programmer
• Frit valg af grafisk kurve (profiler)
• Kalenderfunktion
• Mulighed for at ændre afdelingens navn
• Mulighed for at ændre farve på grafer
• Edit-funktion for individuelt overblik over afdelinger
• Mulighed for at ændre alle tekster
• Brugerdefinerede ikoner på “Home picture”
• Hurtig navigation imellem afdelinger

Sprog
Dansk - Engelsk - Tysk - Fransk - Svensk - Finsk - Russisk - Kinesisk
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