Övervakning av fastigheter, kraft- och industrianläggningar ...

Collector TCC™
– en intelligent lösning

Fördelar
• Kundspecifikt programmerbar.
• Kan ta emot protokoll från de
flesta på marknaden förekommande PLC, DUC, energimätare,
multiinstrument etc.
• Intelligent CPU-enhet.
• Kommunicerar med din dator.
• Lagrar värden, omvandlar,
bearbetar och sänder
information.
• Hög driftsäkerhet.
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Collector TCC™ gör om mätdata till grafiska verklighetsbilder
Med vår intelligenta CPU-enhet Collector TCC™ omvandlar vi mätdata,
larm och styrinformation från PLC, DUC, energimätare, multiinstrument
etc. – oberoende av fabrikat. Collector TCC™ kan lagra och bearbeta
dessa data för vidarebefordran till programvaran Collibri™ i din dator.
Mätdata presenteras sedan i form av bilder, rapporter och analyser som
speglar verkligheten i din anläggning.
Den kan nästan allt ...
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Collector TCC™ (Translating
Communication Carrier) är en
anpassningsenhet för mät-, larmoch styrutrustningar till presentationer i din dator.
En av skillnaderna mellan
Collectrics lösningar och andra
system på marknaden är att vi
använder Collector TCC™ som en
konverter ute i anläggningen. Det
geniala i vårt system är att endast

TCC

ett enda protokoll sänds från anläggningen till den mottagande programvaran, Collibri™. Vi eliminerar
därmed behovet av dyra, komplexa
programvaror. Andra system kräver
oftast omfattande konfigurationer,
som dessutom måste genomföras av
leverantören eller annan inköpt
specialisthjälp.
Med Collectrics koncept blir det
mycket enklare.

”Rena rama sparbössan”

Kompatibel med det mesta

Collector TCC™ har en central
funktion i våra lösningar. Den ersätter
en del programvarufunktioner som
annars är vanligt bland olika system på
marknaden. Den eliminerar därmed
kostnader för dyra programvarulicenser,
konfigurationskostnader och uppgraderingsavgifter.
Den representerar en mycket låg
investeringskostnad, har en lång
livslängd och kräver inget underhåll.
I jämförelse med system uppbyggda
av komplexa mjukvarupaket och stora
anpassningsbehov, framstår
Collector TCC™ som rena rama
sparbössan.

Varje Collector TCC™ är en flexibel
enhet, som enkelt programmeras för den
applikation den skall ingå i.
Enheten är allsidig. Den kan hantera
dataprotokoll från de flesta PLC, DUC,
energimätare, multiinstrument etc. som
finns på marknaden. Därmed är vi nära
nog helt oberoende av vilken utrustning
som sitter i kundens applikation.
Collector TCC™ kan kommunicera
via olika kommunikationskanaler såsom
datanätverk, telenätet, telemetri, GSM...

