Vervanging HCSystem 410
Systeem Update
Heeft u nog een HCS 410 regelaar die uw installatie regelt?
De kans is groot dat de leeftijd van deze regelaar al snel tegen
de 15 jaar aan loopt.
De HCS 410 regelaar is al sinds 1995 op de markt en heeft in veel
installaties zijn dienst meer dan eens bewezen. Communicatie op afstand
met deze HCS regelaar kan alleen via een analoge- of GSM telefoonlijn met
het softwarepakket HCS Eagle.
De service voor deze regelsystemen zit in haar eindfase.

HCSystem 410

Oplossing
U heeft de keuze uit twee soorten systemen, namelijk de HCS 3050 of
de HCS 6050 regelaar met, indien nodig, veldbusmodulen. Beide zijn
webbased regelsystemen die eenvoudig via het internet te beheren zijn.
In de regelaar is de beheersoftware namelijk aanwezig, waardoor u alleen
een webbrowser nodig heeft om te communiceren.
Ombouw
Omdat het hier gaat om een montageplaat, met gelijke afmetingen als
die van de te vervangen HCSystem 410, zijn de ombouwwerkzaamheden
minimaal. Zelfs de ophanggaten bevinden zich op dezelfde plek.
U dient alleen de connectoren los te halen en deze te bevestigen op
de contrastekkers, die zich in de kabelgoot onder de nieuwe regelaar
bevinden. De stekker in het stopcontact en u kunt aan de in bedrijf
name beginnen. Door de nieuwe hardware is het nodig om alle
temperatuursensoren opnieuw te ijken.
Vragen met betrekking tot uw toepassing?
Neem dan contact met ons op!
Bel +31(0)182-232 655.

Regelkast voor de ombouw

Standaard HCS 6050-Special

HCS Building Automation B.V.
Westbaan 228
2841 MC Moordrecht

Regelkast na de ombouw

Telefoon:
Email: 		
Website: 		

+31(0)182 232 655
info@hcs-ba.nl
www.hcs-ba.nl

Vervanging HCS 2200
Systeem Update

it’s that easy! Voor het eenvoudig opwaarderen van een
bestaande installatie voorzien van één of meerdere HCS 2200 regelaars.

De HCS 6200 is pin-to-pin compatible met de bekende en zeer succesvolle
HCS 2200 regelaar, maar met veel meer mogelijkheden en nieuwe
functionaliteiten.
Voor de HCS 6200 geldt:
Grote trenddata opslag standaard op regelaar.
•
Vanaf de in bedrijf name worden alle relevante parameters standaard
geactiveerd voor trending,
•
Voor 14 maanden op regelaar aanwezig met trendtijd van 1 min.
•
Deze trenddata is eenvoudig oproepbaar via menu gestuurde
omgeving via webomgeving.
Parameter gegevens.
•
Parameteruitdraai van al uw installatie instellingen.
•
Herstelpunt aanmaken of laden van parameters.
Alarmgroepen in regelaar.
•
5 Alarmmeldgroepen standaard in regelaar aanwezig. Alle analogeen digitale ingangen zijn aan één of meerdere groep(en) toe te wijzen.
Gebuikers met naam en wachtwoord toewijzen met eigen beheersniveau’s.
Uw installatie is overal met elke soort HTML 5 compatible browser te
beheren.
Via led aanduiding, voor alle in- en uitgangen, is op de regelaar direct de
status af te lezen.

HCS 2200

Maak de connectoren los...

Vragen met betrekking tot uw toepassing?
Neem dan contact met ons op!
Bel +31(0)182-232 655.

Vervang de HCS 2200 voor een
HCS 3200, HCS 3150 of HCS 6200 HCS 6200

Bevestig de connectoren...

In dit voorbeeld is er gekozen voor een HCS 3200, maar dit mag ook een
HCS 3150 of een HCS 6200 zijn.
Deze hebben namelijk allemaal dezelfde
I/O pinout.
Start de regelaar op en verstuur de software !

Op al onze leveringen, diensten, lease en of enig overeenkomst, zijn onze algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

vervanging-0319/gve

