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Process Instruments                                                                  Komunikačný softvér  Dolphin Plus

oftvér Dolphin Plus umožňuje jednoducho a rýchle konfigurovať,
monitorovať a diagnostikovať väčšinu prístrojov Siemens Mill-

tronics na diaľku cez PC alebo priamo na mieste pomocou laptopu.
S

 Windows je registrovaná obchodná značka Microsoft Corp.
echnické údaje podliehajú zmenám.

Inštalácia a používanie Dolphin Plus je jednoduché. Stačí nainštalo-
vať softvér z CD a ihneď môžete nastavovať alebo upravovať kom-
pletnú konfiguráciu parametrov prístrojov v prostredí Windows®.

Po konfigurácii môžete upravovať parametre počas prevádzky, pre-
nášať sady parametrov z disku a na disk a používať uložené sady
parametrov z iných prístrojov. Môžete tiež používať profily spätnej
odozvy (echa) na presné doladenie bez toho, aby ste potrebovali
špeciálne prístroje. Návody ako pracovať s týmto softvérom pre
začiatočníkov a nápoveda vysvetľujú všetky postupy.

Výrobca : Siemens Milltronics Process Instruments Inc., Kanada

Vlastnosti výrobku
• Sledovanie a úprava hodnôt parametrov v reálnom čase
• Zobrazovanie hodnôt sledovaného procesu na monitore
• Uchovávanie a sledovanie profilov spätnej odozvy (echa)

väčšiny hladinomerov Siemens Milltronics
• Duplicitné nastavenia pre programovanie viacerých mera-

cích miest
• Rýchle nastavovanie prístrojov a uvádzanie do prevádzky
• Vytváranie správ o konfigurácii prístroja

Požiadavky na systém
• PC alebo laptop s Windows® 95/ 98 alebo NT (4.0)
• Najmenej 16 MB (lepšie 32 MB) RAM
• 10 MB voľnej kapacity pamäte na pevnom disku
• Monitor s obrazovým rozlíšením najmenej 640 x 480

(lepšie 800 x 600) s 256 farbami
• Mechanika CD-ROM pre inštaláciu softvéru

Kompatibilita
Dolphin Plus je určený pre rôzne výrobky Siemens Milltronics
vrátane týchto:

• Ultrazvukové hladinomery:
− EnviroRanger ERS 500
− InterRanger DPS 300
− MiniRanger Plus
− HydroRanger Plus
− MultiRanger
− AiRanger XPL Plus (Sitrans LU 10)
− AiRanger DPL Plus (Sitrans LU 02)
− AiRanger SPL (Sitrans LU 01)

• Radarové hladinomery:
− IQ Radar 160
− IQ Radar 300 (Sitrans LR 300)

• Integrátory:
− Accumass BW 100
− Accumass BW 500

V závislosti na type konfigurovaného prístroja môže byť pripojenie
k prístroju Siemens Milltronics priame sériové cez RS-232 alebo
cez konvertor RS-485 alebo infračervený komunikátor ComVerter
Siemens Milltronics.
Softvér spĺňa požiadavky užívateľského rozhrania VDE 2187.
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