Specificatieblad Eagle
Herkenbaar, vertrouwd en innovatief!

Eagle

(Comfortbeheer)

Dit modulair opgebouwde softwarepakket functioneert onder de
besturingssystemen Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP of 7 en kan
daardoor op de meeste pc’s en laptops worden gebruikt.
De applicatie is bestemd om zowel op afstand (modem/internet/ethernet)
als op locatie (seriële of ethernet verbinding) te communiceren met de
DDC-regelsystemen van HCS Building Automation.
Doordat acties bij het comfortbeheer van installaties slechts behoeven
uitgevoerd te worden op het moment dat daaraan behoefte is, kan het
softwarepakket Eagle in de computer op de standaard werkplek van de
beheerder worden geïnstalleerd.

Het softwarepakket Eagle is zeer eenvoudig te
bedienen door middel van de overzichtelijke
menustructuur volgens Windows-methode.

Onbeperkt aantal te beheren installaties *!
* systemen genoemd onder
“De te beheren systemen van HCS Building Automation”.

De te beheren systemen van HCS Building Automation

LET OP !
Ook uw HCS 3000 installaties bedienen
via Eagle.

Het Eagle softwarepakket is door HCS Building Automation ontwikkeld voor
het beheren van klimaatinstallaties.
De applicatie is bestemd om zowel op afstand (modem/internet/ethernet)
als op locatie (seriële of ethernet verbinding) te communiceren met de
DDC-regelsystemen van HCS Building Automation.
De volgende HCS regelaars zijn te beheren met het Eagle softwarepakket.

HCS 300

1)

HCS 400

1)

HCS 500

1)

HCS 610

2)

HCS 302

1)

HCS 410

2)

HCS 510

2)

HCS 700

2)

HCS 3050

HCS 3100

HCS 3200

HCS Dolphin (zelfbellend modem)

3)
1) Met software versie 1.20 of hoger.
2) Met software versie 2.20 of hoger.
3) Met software versie 2.00 of hoger.

Modules Eagle
De opbouw van het Eagle softwarepakket in modules
biedt de gebruiker de mogelijkheid om gefaseerd
over te gaan tot aanschaf en implementatie van dit
systeem voor comfortbeheer.

Basispakket Eagle
(inclusief USB Smartkey) bestaat uit:

Keyboard\Display bediening





Dolphin-bediening
Monitoren subgroepen
WinCon (terminal bediening)

Vraag naar de gratis
demonstratieversie van Eagle!
Westbaan 228, 2841MC Moordrecht

Telefoon: +31(0)182 232655

Webiste:
E-mail:

www.hcs-ba.nl
info@hcs-ba.nl

Specificatieblad Eagle
De faciliteiten van Eagle

• Opslag van de installatiekenmerken, onder meer communicatiegegevens
zoals telefoonnummer, seriële instellingen, installatienaam, adres,
contactpersoon, type HCS regelaar, softwareversies, aanwezige
onderstations en softwaremodules.

• Volledig Nederlandstalig.
• Toegangscontrole welke plaatsvindt door middel van een password.
• Overzicht van alle te beheren installaties met installatiekenmerken en
communicatiegegevens.

• Het pakket is logisch en gestructureerd opgebouwd door middel van
menusturing met muisbediening volgens de methodiek van Windows.

• Het ophalen van gegevens uit de RAM-plotter(s) van de HCS regelaar,
met de mogelijkheid tot weergave in grafieken en tabellen via export
naar Excel.

• Handbediening waarmee de gebruiker zelf alle functies kan opvragen,
wijzigen of blokkeren.

• Via de optie “toetsenbordbediening” wordt op het beeldscherm van de
PC een HCS regelaar afgebeeld, waarbij via muisbediening identieke
bediening van het regelsysteem kan plaatsvinden als in het veld.
De faciliteiten van Eagle

• Mogelijkheden tot inzoomen van gebouw- tot componentniveau.
• Setpointverstelling via bedieningsvelden.
• Handbediening waarmee de gebruiker zelf alle functies kan opvragen,
wijzigen of blokkeren.

• Het uitlezen uit de HCS regelaar van zowel actuele als historische

alarmen, waarbij een opslag van de historische alarmen plaatsvindt in
de beheercomputer.

• Eagle is voorzien van de mogelijkheid tot het weergeven,
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wijzigen, opslaan en terugschrijven van instellingen van het
HCS Dolphin.

