Dräger RVP 7000
Rendszer-összetevők
A Dräger RVP 7000 egy vizualizációs panel, amely kezeli és grafikusan
megjeleníti a Dräger REGARD® 7000 vezérlőrendszer adatait. A táblázatok,
a riasztási üzenetek és az ikonok segítségével áttekintheti a gázriasztási
rendszerek által mért értékeket és a rendszerek állapotát. A panel
egyszerűen használható érintés és gesztusparancsok segítségével.

Események listája

D-10085-2018

Bemenetek

Trendek
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Előnyök
A Dräger REGARD® 7000 vezérlőrendszer vizualizációja
Az RVP 7000 grafikusan megjeleníti a Dräger REGARD® 7000 vezérlőrendszer akár 320 bemeneti
csatornájának mért értékeit és trendjeit. Az RVP 7000 akár egy évig tárolja (keletkezésük sorrendjében) a két
másodperces időközönként leolvasott értékeket és eseményeket. Az opcionális webszerver akár három távoli
számítógépen is megjelenítheti és kezelheti a Dräger RVP 7000 panelt.

Trendelemzési grafikon
A trendelemzés egyetlen grafikonon jeleníti meg a REGARD 7000 kiválasztott csatornáján mért értékek
változását. Ezen a grafikonon az adott mérési ponton az elmúlt 365 napban mért gázkoncentrációkat láthatja.
Megjeleníthet hosszú időszakokat (például teljes hónapokat) vagy rövideket (például bizonyos órákat) is.

Eseménynapló és események listája
A Dräger RVP 7000 akár 365 napig menti a bemeneti csatornák összes eseményét, állapotinformációját és
mért értékét. Ha szüksége van rá, letöltheti az események listáját, amelyben megtalálható a naplózott csatornák
dátuma, időpontja és állapota. Ezt a listát mentheti és ki is nyomtathatja dokumentálás céljából.

Webszerver
Az RVP 7000 opcionális webszerver funkciója lehetővé teszi, hogy a vizualizációt további számítógépeken is
használhassa. Az alkalmazást egyszerűen, egy böngészőn keresztül indíthatja el, és utána a megszokott módon
használhatja a szoftvert. A vizualizáció egyszerre akár három webkliensen is használható.
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D-10087-2018

Pontos utánkövetés trendelemzés segítségével

A trendelemzés segítségével megtekintheti az egy mérési ponton mért értékek és bekövetkezett riasztások előzményeit.

Rendszer-összetevők

D-6806-2016

Dräger REGARD® 7000
A Dräger REGARD® 7000 moduláris eszköz, így egy nagymértékben
bővíthető elemzőrendszer a különféle gázok és gőzök monitorozására.
Alkalmas különböző komplexitású és számos jeladóval rendelkező
gáz-riasztó rendszerekhez, emellett a Dräger REGARD® 7000 kivételes
megbízhatósággal és hatékonysággal bír. További előnye a REGARD®
rendszerrel való visszamenőleges kompatibilitás.
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Rendszer-összetevők
Dräger REGARD® 7000 Modbus RTU átjárókészlet

D-5944-2016

A REGARD® 7000 Modbus RTU Gateway Set lehetővé teszi különféle
adatok átvitelét Modbus RTU-csatlakozón keresztül olyan összekapcsolt
rendszerekbe, mint például a Dräger RVP 7000, egy elosztott
vezérlőrendszer (distributed control system, DCS) vagy egy felügyeleti
vezérlő és adatgyűjtő (supervisory control and data acquisition, SCADA)
rendszer.

Tartozékok

D-7637-2018

Webszerver
A webszerver lehetővé teszi a Dräger RVP 7000 teljes elérését a belső
hálózatról vagy az internetről. A webkliens ugyanazt a kezelőfelületet és
funkciókat biztosítja, mint az RVP 7000 panel. A webszerveren futó
példányon kívül három teljesen független webklienspéldány használható
egy időben. A webkliens használata általában nincs meghatározott
számítógépekhez kötve.
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Rendelési információk
Dräger RVP 7000 80 csatornás készlet (Modbus átjáróval)
Dräger RVP 7000 80 csatornás webkészlet (Modbus átjáróval)
Dräger RVP 7000 160 csatornás készlet (Modbus átjáróval)
Dräger RVP 7000 160 csatornás webkészlet (Modbus átjáróval)

83 28 657
83 28 658
83 28 659
83 28 660
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Megjegyzések
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Megjegyzések
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Nem minden termék , és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések
és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem feltétlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került.
Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.

KÖZPONT

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Njemacka
www.draeger.com

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/contact

HUNGARY

Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
Tel +36 1 452 2020
Fax +36 1 452 2030
info.hungary@draeger.com
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