
AutomatizaŁní systØm
TROVIS 5400
Software łídící stanice napojení
datových bodø/modem
TROVIS 5491

Pou�ití

Aplikace pro napojení modemu a shrnutí automatizaŁních
systØmø TROVIS 6500,5400 a 6400 pomocí jednoho poŁítaŁe.
Program kontroluje a shroma�ïuje konfigurovanÆ data.

HlÆ�ení o poruchÆch a shroma�ïovanÆ data se płes modem
płenÆ�ejí (płíkazy AT) k nadłazenØ łídící jednotce.
ObrÆcenì jsou płedÆvÆna parametrickÆ nastavení łídící cent-
rÆly a� na œroveò MSR (podstanice).
Konfigurace

Płi konfiguraci jsou provÆdìna zÆkladní nastavení pro
poŁítaŁe, rozhraní, modem, datovou sbìrnici, adresu płipojení
modemu a pro signÆlní zÆpisy, płíp. dotazy GLT.
Funkce programø

V�echna hlÆ�ení, kterÆ płichÆzejí z konfigurovaných datových
bodø, jsou zobrazena v signÆlním seznamu. Kromì toho je
mo�ný výtisk aktuÆlního seznamu signÆlø na tiskÆrnì.
Obrazovka obsahuje skupinu menu (standard SAA), płes
kterou jsou volena v�echna dialogovÆ okna. StavovÆ łÆdka in-
formuje o aktuÆlnì zobrazenØm souboru seznamø signÆlø,
datu a reÆlnØm Łasu, jako� i o stavu rozhraní k modemu
a k automatizaŁnímu systØmu TROVIS 6500. SignÆlní listina
vedle bì�nØho Łísla ukazuje datový bod s jeho adresou stanice,
registraŁním Łíslem a oznaŁením zadaným płi konfiguraci.
PodstatnØ informace ka�dØho hlÆ�ení jsou:
- SnímanÆ skuteŁnÆ hodnota datovØho bodu,
- SignalizaŁní hodnota s danou mezní hodnotou nebo binÆrním

hlÆ�ením,
- RegistraŁní hodnoty pro diference spínÆní a tłída aktualizace

pro analogovØ/binÆrní datovØ body,
- Potvrzení dotazu łídícího systØmu na data.
AktuÆlní seznam signÆlø mø�e být ulo�en do pamìti, dosud
archivovanØ seznamy mohou být vyvolÆny, zobrazeny
a vyti�tìny. S funkcí tłídìní se dÆ seznam rozŁlenit a vytisknout
podle adres, oznaŁení datových bodø a podle forem protokolu.

Rozsah dodÆvky

Software TROVIS 5491 je dodÆvÆn na disketì 3,5" s płíslu�nou
dokumentací.
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